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TERUG BIJ AF?
Na twee jaar ongemak en onzekerheid stonden de seinen in februari
plotsklaps op groen. Er waren weliswaar nog legio coronabesmettingen, maar het aantal ziekenhuisopnamen bleef beperkt en dus
werden de coronamaatregelen afgeschaft. Niets leek een heerlijke
lente en economische voorspoed in de weg te staan, totdat Rusland
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Drukwerk & verspreiding: Paragon / PostNL
Overname van artikelen is toegestaan mits met schriftelijke
toestemming, integraal en met bronvermelding.

het noodzakelijk achtte Oekraïne binnen te vallen…

Attentie:
Signaal wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld
en beoogt zo recent mogelijke informatie te verschaffen. Veel
zaken zijn echter uitermate complex en aan voortdurende
aanpassingen onderhevig. Daardoor kan het voorkomen dat
informatie uit deze uitgave niet meer aansluit op de actualiteit.
Wij kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor
hetgeen u naar aanleiding van de inhoud van deze publicatie
zonder deskundig advies onderneemt. Voor nadere informatie
kunt u altijd contact met ons opnemen. Voor vragen en/of
opmerkingen over Signaal bezoekt u www.govers.nl.

cijfers zijn aan barrels geschoten. Intussen doen sombere scenario’s

Aanvankelijk voorzagen het CPB, de Europese Commissie en de OESO
dit jaar voor Nederland een economische groei van 3 à 3,5 procent. Die
de ronde en wordt ons voorgehouden dat we serieus rekening moeten
houden met een recessie.
Wat komt er zoal op ons af? Allereerste de hoge kosten voor olie
en gas. De hogere brandstofprijzen zullen worden verdisconteerd
in de prijzen van de producten die we kopen. Daardoor wordt alles
duurder. Wat ook duurder wordt, is graan. Oekraïne is immers de
graanschuur van Europa. Zelfs als er dit jaar zou kunnen worden

VOLG ONS:

gezaaid en geoogst, dan nog is het maar de vraag of het graan kan

linkedin.com/company/govers-accountants-adviseurs

worden vervoerd en verscheept. Brood, bier en pasta zullen duurder

facebook.com/goversaccountants

worden. Maar misschien nog wel belangrijker is de onzekerheid over

instagram.com/goversaccountants

hoe de oorlog zich ontwikkelt en wat voor gevolgen dat heeft.

twitter.com/GoversAdviseurs

Zijn we terug bij af? Of is er ook nog iets leuk te melden? Ja, dat is
er. De hoge brandstofprijzen zijn – hoe raar het ook klinkt – goed
nieuws voor de energietransitie en iedereen die daarmee zijn brood
verdient. Wie nu zijn huis beter isoleert of een (hybride) warmte-

INHOUD

pomp aanschaft, verdient zijn investering waarschijnlijk een stuk
sneller terug. Leveranciers en monteurs van verwarmingssystemen,
zonnepanelen en isolatiematerialen maken gouden tijden door.
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ADMINISTRATIE VAN DE PERSONAL HOLDING
HET GEVOEL VAN ‘BEST EEN GEDOE’ IS WEL TE BEGRIJPEN
Vaak wordt gesteld dat de administratie van een personal holding niet veel voorstelt, omdat er niet veel in gebeurt. Tegelijkertijd
horen we dat het best een gedoe is, vanwege alle administratieve verplichtingen. Dat klinkt tegenstrijdig. Is dat ook zo, en kan het
dan niet anders?

Administratieve verplichtingen

De naam personal holding zegt het al: het is uw persoonlijke hol-

Veel ondernemingen zijn zo gestructureerd dat er, naast de vennoot-

ding, waarin uw persoonlijke belangen worden gestructureerd.

schappen waarin de activiteiten zijn ondergebracht, ook een perso-

Het lijkt daarom logisch om onderscheid te maken tussen ener-

nal holding is. Deze holding heeft mede als doel om het opgebouwde

zijds uw onderneming (de werkmaatschappij) en anderzijds uw

vermogen uit de risico-sfeer van de werkmaatschappij te halen. Maar

privé-situatie, met daarbij ook uw personal holding. Toch zien we

bij een vennootschap horen administratieve verplichtingen, dus ook

nog regelmatig dat de administratief medewerker van een werk-

bij de personal holding. Jaarlijks moet u een jaarrekening opmaken, u

maatschappij de administratie van de personal holding voert. Hoe

moet de publicatiestukken bij de Kamer van Koophandel deponeren

praktisch dit ook is en hoeveel vertrouwen de medewerker ook

en u moet een aangifte vennootschapsbelasting indienen.

geniet; overweeg om dit onderscheid in zakelijk en privé door te

Mogelijk moet er ook ieder kwartaal een aangifte omzetbelasting

trekken en de administratie van uw personal holding anders in te

gedaan worden of een verloning van het DGA-salaris plaatsvin-

regelen. U weet niet, en hoeft ook niet te weten, hoe de financiële

den. Wanneer er commercieel vastgoed in de personal holding zit

situatie van uw medewerker eruitziet. Waarom zou dat andersom

of u een management-fee aan de werkmaatschappij in rekening

dan wel zo zijn?

brengt, moet u periodiek een verkoopfactuur maken. En aller-

Als de administratief medewerker het niet doet, kunt u altijd zelf

hande inkoopfacturen, die u al dan niet in rekening-courant privé

de administratie van uw personal holding voeren. Maar als het uit-

verrekent, moet u in de administratie opnemen. Al deze kosten

gangspunt is dat het niet veel voorstelt, valt het in de praktijk per

moeten ook nog eens per bank betaald worden. Er is tenslotte

definitie tegen. Uitzonderingen daargelaten, onze ervaring is dat

een wettelijke verplichting om een administratie te voeren en

u de tijd liever anders besteedt.

deze tenminste 7 jaar te bewaren. In verhouding tot het beperkt
aantal transacties zijn de administratieve verplichtingen relatief

Aanvulling op onze dienstverlening

uitgebreid. Het gevoel van ‘best een gedoe’ is dus wel te begrijpen.

Een belangrijk deel van de verplichtingen voor de personal holding bestaan uit het samenstellen van de jaarrekening, het voor-

Wie voert de administratie?

bereiden van de aangifte vennootschapsbelasting en in het ver-

De administratieve verplichtingen zijn er nu eenmaal. Daar veranderen

lengde daarvan de aangifte inkomstenbelasting. Het voeren van

we niet veel aan. Maar wie zorgt ervoor dat dit tijdig geregeld wordt?

de administratie van de personal holding sluit daar mooi op aan.

>> lees verder op pagina 4
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Veel voorkomende vraagstukken vanuit de personal holding zijn:

Deze hulpmiddelen en processen zijn ingericht op de mogelijk-

• Hoe moet ik omgaan met de auto van de zaak?

heid van digitale ondertekening. Daarmee kunnen we het ook qua

• Is een aanpassing nodig in de hoogte van de

kosten heel aantrekkelijk houden. U kunt uiteraard ook nog fysiek

management-fee of het DGA-salaris?

ondertekenen. Alle ondertekende stukken maken deel uit van de

• Waarin kan ik fiscaal het beste investeren,

administratie, zijn snel terug te vinden en blijven beschikbaar, ook

in de personal holding of privé?

voor u. Dat is dan weer handig voor de bewaarplicht van 7 jaar.

• Is het verstandig om dividend uit te keren?
Op het moment dat deze vragen zich voordoen, kunnen ze waar

Ontzorgen

nodig direct beantwoord, verwerkt en ingeregeld worden. Dit

Vindt u de administratie van de personal holding een gedoe? En ziet u

hoeft niet aan het einde van het boekjaar gecorrigeerd te worden.

er tegenop om het zelf te doen? Dan kunnen wij u hierbij ontzorgen.

Het is dus mogelijk om u eerder, en dus beter te adviseren als we

We doen dit al voor veel klanten, naar grote tevredenheid. We laten

zien wat er gebeurt in de personal holding.

u graag zien hoe dit in de praktijk werkt.

Ondersteuning op maat
Voor het voeren van een administratie voor uw personal holding hebben we verschillende digitale hulpmiddelen. Daarbij stemmen we met
u af wat voor u prettig werkt; dus wie doet wat, en met welke frequen-

NIELS

tie. Zo kunt u zelf de administratie voeren, waarbij wij meekijken. Maar

DEKKERS

u kunt ook periodiek de inkoopfacturen van de gedane uitgaven uploa-

ASSISTENT ACCOUNTANT

den, waarna wij de administratieve opvolging verzorgen.

HORIZONTAAL TOEZICHT
WAT BETEKENT HET VOOR U?
Wilt u als ondernemer snel duidelijkheid over uw fiscale positie en minder belastingcontroles, dan is Horizontaal Toezicht
(HT) mogelijk iets voor u. Voor het midden-en kleinbedrijf
verloopt HT via de vertrouwde Fiscaal Dienstverlener. Eind
2021 heeft Govers Accountants & Adviseurs een vernieuwd
HT-convenant gesloten met de belastingdienst. Wij nemen u
mee in wat HT voor u betekent, wat de voor- en nadelen zijn
en hoe u zich aanmeldt.

Wat is Horizontaal Toezicht Fiscaal Dienstverleners?
Horizontaal Toezicht Fiscaal Dienstverleners (HT-FD) is onderdeel
van de toezichtstrategie van de Belastingdienst. Dankzij HT-FD
hoeft de Belastingdienst achteraf minder controles uit te voeren,
wanneer vooraf de kwaliteit gewaarborgd is. De organisatie, kennis
en kwaliteitsmaatregelen bij Govers Accountants en Adviseurs zijn
van een dusdanig niveau dat de Belastingdienst kan steunen op de
door ons uitgevoerde werkzaamheden. De Belastingdienst en Govers hebben daarom een convenant HT-FD gesloten, waar ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf zich bij kunnen aansluiten.
V.l.n.r: Karin Verhagen-Lammers (leidinggevende Belastingdienst Fiscaal
Dienstverleners), Toine van de Leest (relatiebeheerder Belastingdienst
Fiscaal Dienstverleners), Harm Kolen (partner Govers), Rudi van den Heuvel
(voorzitter Govers) Paul Gorissen (regio-coördinator Belastingdienst
Horizontaal Toezicht MKB).
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zaamheden uitvoeren voor u en uw ondernemingen kunnen wij gezamenlijk besluiten u aan te melden onder ons convenant. U kunt
dan aangeven met welke entiteiten, personen en belastingmid-

HT-FD niveau
VOLLEDIGHEID

Geen HT

jaarrekening hebben wij dan ook zelf opgesteld. Als wij deze werk-

HT-FD niveau
JUISTHEID

en de jaarrekening moeten staan. De aanvaardbare aangifte en

HT-FD niveau
FISCALITEIT

Bij Govers is het startpunt voor HT-FD dat wij achter de aangifte

Heffing

delen u dit convenant wilt ingaan. Ondernemingen met meer dan
250 werknemers, meer dan € 40 miljoen omzet of meer dan

Risicogerichte boekenonderzoeken

€ 20 miljoen balanstotaal moeten op individuele basis een convenant HT sluiten met de Belastingdienst. Natuurlijk staan wij bij

Landelijke acties

Govers klaar om u hierbij te begeleiden.
Fouten of fraudesignalen

Waarom aansluiten bij het convenant Horizontaal Toezicht?
Als ondernemer kunt u kiezen voor welke belastingmiddelen u

De blauwe vakken betekenen dat de Belastingdienst haar toezicht niet aanpast.
Bij de oranje vakken geldt het regime van aangepast toezicht.

het convenant wilt afsluiten. U heeft de keuze uit de inkomsten-,
vennootschaps-, loon- en omzetbelasting. Met het afsluiten van

Uw aanmelding betekent dat wij een deelnameverklaring opstel-

het convenant hebben u en de Belastingdienst rechten en plich-

len en u aanmelden bij de Belastingdienst. Afhankelijk van uw

ten. Uw grootste vier voordelen zijn:

structuur, wensen en toepasbare belastingenmiddelen worden uw
holding, dochtervennootschappen en u persoonlijk aangemeld.

1. Zekerheid vooraf (vooroverleg)

Ons aanspreekpunt bij de Belastingdienst bekijkt vervolgens of

Eventuele onduidelijkheden of discussiepunten worden

er fraudesignalen of betalingsachterstanden zijn. Is dit niet het

vóóraf afgestemd in plaats van achteraf. Er bestaat daardoor

geval, dan volgt binnen twee weken positief bericht en ontvangt u

meer zekerheid over uw fiscale positie. Het is mogelijk dat

een welkomstbrief van de Belastingdienst. Daarnaast worden alle

wij en de Belastingdienst het niet eens worden (agree to dis-

openstaande fiscale zaken versneld afgehandeld, zoals lopende

agree). Bij het indienen van uw aangifte leggen wij dan vast

boekenonderzoeken, openstaande aangiften en bezwaarschriften.

dat er sprake is van een afwijkend standpunt, waarna een
bezwaar-en beroepsprocedure volgt.

2. Aangepast toezicht

Einde Horizontaal Toezicht Fiscaal Dienstverleners
Alle drie de betrokken partijen bij HT-FD kunnen het convenant

De ondernemer die deelneemt aan HT wordt niet betrokken in

beëindigen. De Belastingdienst doet dit enkel bij zwaarwegende

het reguliere toezicht van de Belastingdienst (minder boeken-

omstandigheden. U bent natuurlijk vrij om het convenant te be-

onderzoeken).

ëindigen als u dat wenst. Daarnaast eindigt het convenant auto-

3. Snel zekerheid

matisch zodra een onderneming niet langer bestaat of bij overlij-

Voor ingediende convenantaangiften en verzoeken gelden

den van de ondernemer. Uiteraard is HT-FD van Govers aan ons

fast tracks. Dit betekent dat de Belastingdienst definitieve

gekoppeld. Gaat u over naar een andere dienstverlener, dan be-

aanslagen snel oplegt en verzoeken snel behandelt. Denk

ëindigen wij de aansluiting bij het convenant voor u.

daarbij aan een snellere verwerking van negatieve aangiften
btw (teruggaven)

4. Hoger serviceniveau

Hoe kunnen wij u helpen?
Wilt profiteren van de voordelen van HT-FD of wilt u persoon-

Zijn er onduidelijkheden? Dan nemen wij contact op met de

lijk advies? Neemt gerust contact op met ondergetekende of uw

vaste relatiebeheerder bij de Belastingdienst.

eigen relatiebeheerder binnen Govers.

Naast deze voordelen zijn er (potentiële) nadelen die van

Wij denken graag met u mee.

invloed kunnen zijn op uw keuze. Zo bent u binnen HT-FD
verplicht om mogelijke onduidelijkheden of discussiepunten
voor te leggen aan de Belastingdienst. Het kan zo zijn dat
de Belastingdienst uw zienswijze niet volgt. Wanneer er een
agree to disagree situatie ontstaat, kan de beloofde snelle
afhandeling vertraagd worden.

Serviceniveaus binnen HT Fiscale Dienstverleners

HARM
KOLEN
PARTNER

Komt u in aanmerking voor HT-FD en wilt u zich aansluiten bij het
convenant? Dan delen wij u in op één van de niveaus van HT-FD.
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GARTNERS HYPE CYCLE
Govers’ fiscale hype cycle is afgeleid van de hype cycle van Gartner. Met de hype cycle brengt het marktonderzoekbureau in kaart
hoe een nieuwe technologie zich ontwikkelt van belofte tot geaccepteerd product. Gartner ontdekte dat er halverwege het traject
altijd sprake is van een tijdelijke terugval (teleurstellingsfase). De hype cycle is een momentopname. In één oogopslag wordt duidelijk
in welke fase van ontwikkeling de technologie zich bevindt. Daarmee ontstaat meer zicht op het marktpotentieel van producten en
diensten die gebaseerd zijn op de technologie. Producten of diensten die fase vier bereiken, hebben kennelijk potentieel.

Govers’ fiscale hype cycle
In 2016 maakten we de eerste fiscale hype cycle. Deze

Enkele begrippen verdienen een beknopte toelichting:
Jubelton

De onofficiële benaming voor de verhoogde
schenkvrijstelling voor een eigenwoning.

OVB

De overdrachtsbelasting die verschuldigd is bij de overdracht
van onder meer woonhuizen. De differentiatie is ingegeven
door de wens om starters op de markt te helpen.

AO ZZP’ers

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.

register een vaste plek heeft gekregen in onze wetgeving.

Wet DBA

Tijdelijke wetgeving voor het maken van onderscheid
tussen de ZZP’er en het verkapte dienstverband.

De fasen van de hype cycle

PEB

Pensioen in Eigen Beheer, het DGA pensioen.

De hype cycle onderscheidt vijf fasen. In de

BOR

Bedrijfsopvolgingsregeling, de mogelijkheid om laag of niet
belast een onderneming over te dragen.

Btw
E-commerce

Nieuwe btw-regels, o.a. met betrekking tot verkoop aan
particulieren binnen de Europese Unie en de import naar
de Europese Unie.

BEPS

Plan voor een wereldwijde gecoördineerde aanpak om
internationale belastingontwijking tegen te gaan.

WKR

De werkkostenregeling, een vereenvoudiging en
versimpeling om werknemers onbelaste loonelementen te
doen toekomen.

WWFT

Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme, deze wet versterkt de poortwachtersfunctie van diverse
dienstverleners en financiële instellingen, bijvoorbeeld de
banken en Govers

UBOregistratie

Ondernemingen moeten hun eigenaren of personen met
zeggenschap in een UBO-register inschrijven.

Aanpak
belastingontwijking

De voorgestelde (internationale) maatregelen om internationale belastingontwijking via belastingparadijzen aan te
pakken. Onderdeel hiervan is een minimumpercentage voor
de winstbelasting voor rechtspersonen.

maakt in één oogopslag zichtbaar hoe de toenmalige
fiscale regelgeving er op dat moment naar onze mening
voorstond. In 2018 en 2020 gaven we hier vervolg aan
en inmiddels is er de vierde versie. Naast elkaar gelegd,
worden ontwikkelingen zichtbaar, bijvoorbeeld hoe ‘de
fiscale eenheid VPB’ steeds verder afglijdt en hoe het UBO-

triggerfase trekt iets voor het eerst de aandacht,
zoals de verschillende pogingen om (internationale)
belastingontwijking aan te pakken en de pogingen
de huizenmarkt in balans te krijgen. In de (te) hoge
verwachtingenfase groeien de verwachtingen snel
tot aan de Peak of Inflated Expectations. In de derde
fase spatten de hoge verwachtingen uiteen en
overheerst de teleurstelling. Zal de regeling het redden
of wordt zij afgevoerd naar het fiscale kerkhof? De
vierde fase vertoont weer een licht opgaande lijn, de
wet- en regelgeving is geadopteerd. De vijfde fase
is de afsluitende fase in de hype cycle. De wet- en
regelgeving wordt productief en levert resultaat op. De
lijn na deze gebruiksfase kan stabiel, stijgend of dalend
zijn, afhankelijk van de ((geo)politieke) omstandigheden.
Natuurlijk is niets eeuwigdurend.
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DUURZAAMHEID

Duurzaamheid doelstellingen
Met de 17 SDG’s zijn internationaal de uniforme doelstellingen

EN DE GEVOLGEN VOOR
UW ONDERNEMING

geformuleerd. De verdere invulling volgt uit diverse verdragen en

Duurzaamheid is hét thema voor de komende jaren. Maar wat

bitieuze doel wordt niet vanzelf behaald. De intrinsieke motivatie

is duurzaamheid eigenlijk? Welke gevolgen heeft het voor uw

van ondernemingen zal gedeeltelijk bijdragen aan het behalen van

onderneming en wat moet er allemaal gebeuren?

de doelstelling. Motivatie vanuit ideële overwegingen, maar ook

afspraken. Zo heeft Nederland zich gecommitteerd aan het doel
om in 2030 tenminste 60% CO2-reductie te realiseren. Dit am-

vanuit commercieel oogpunt. Deels wordt dit gestimuleerd door

Duurzaamheidsdoelstellingen

financiële prikkels, zoals subsidieregelingen. Er zal echter ook

In 2015 hebben de 193 VN-lidstaten een actieplan aangeno-

wetgeving volgen om de ambitieuze doelstellingen te realiseren.

men. Het doel: een wereld waarin ecologische, maatschappelijke en economische behoeften in evenwicht zijn. Het plan is

De invloed op uw onderneming

uitgewerkt in 17 Sustainable Development Goals (SDG’s),

Beursfondsen zijn al jaren verplicht om te rapporteren over duur-

oftewel duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. De SDG’s

zaamheid. Vanaf het boekjaar 2023 geldt deze verplichting ook

moeten tegen 2030 voor een betere wereld zorgen. In het

voor grote ondernemingen. Voor de definitie van grote onder-

schema hieronder zijn de doelstellingen opgenomen. Om

nemingen wordt aangesloten bij de criteria voor de jaarrekening,

u een beeld te geven lichten we een paar doelstellingen toe.

namelijk minimaal € 40 miljoen omzet, € 20 miljoen balanstotaal of
250 medewerkers. En dan twee van deze criteria.

• SDG 1: Geen armoede; gericht op de afname van armoede in
al haar vormen.

Geldt deze rapportageverplichting niet voor uw onderneming?
Ook dan krijgt de duurzaamheidstransitie invloed op uw onder-

• SDG 4: Kwaliteitsonderwijs; verzeker gelijke toegang tot kwa-

neming. Het is al merkbaar dat bedrijven eisen of voorwaarden

litatief onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen.

stellen in de keten, om zo te voldoen aan hun eigen duurzaam-

• SDG 7: Betaalbare en duurzame energie; verzeker

heidsdoelstellingen. Zo worden in de bouwsector bij een aanbe-

toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en

steding extra punten toegekend aan ondernemingen die klimmen

moderne energie voor iedereen.

op de CO2-prestatieladder. Ook bij de (her)financiering van com-

• SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur; verbeter de
mobiliteit en infrastructuur en verminder de nadelen ervan.

mercieel vastgoed wordt door banken tegenwoordig minimaal
energielabel C geëist.

• SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie;
verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen.

Materialiteit bij rapportageverplichting

De 17 SDG’s zijn uitgewerkt tot 169 meetbare doelstellingen.

Duurzaamheid is een breed begrip en de doelstellingen zijn uit-

Meer dan 200 (rapportage) indicatoren laten zien of de doelstel-

gebreid en gedetailleerd. Daarom wordt er gevraagd om alleen

lingen gehaald worden.

over de materiële doelstellingen te rapporteren.

>> lees verder op pagina 8
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Maar welke SDG’s en doelstellingen zijn voor uw onderneming ma-

Actie voor nu

terieel? Hiervoor dient u twee vragen te beantwoorden:

Duurzaamheid is niet meer iets voor de toekomst. De internationale

•

Benadering van binnen naar buiten; waar heeft uw

doelstellingen worden nu gevolgd door wet- en regelgeving en heb-

onderneming invloed op?

ben de komende jaren invloed op uw onderneming. Het is verstandig

Benadering van buiten naar binnen: welke duurzaamheidsont-

om hiermee aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door na te gaan waar

wikkelingen hebben invloed op uw onderneming?

duurzaamheid een rol kan spelen voor uw onderneming, wat uw

•

Vervolgens bepaalt u zelf wat voor voor uw onderneming de

materiële doelstellingen zijn, hoe u dit meetbaar maakt en hoe uw

materiële onderwerpen zijn.

organisatie daarop ingericht kan worden. Maar het belangrijkste is
misschien wel de bewustwording dat duurzaamheid hét thema voor

Registratie en informatievoorziening

de komende jaren is.

Een belangrijk deel van uw administratie is ingericht om te voorzien
in financiële informatie. Bij de SDG’s en duurzaamheidsdoelstel-

PAUL

lingen gaat het meestal om andersoortige informatie, bijvoorbeeld

OPRINS

over de CO2-footprint van uw onderneming. Dat vergt een andere
manier van registreren. Om betrouwbare informatie op te leveren,

PARTNER

kan het nodig zijn om daar uw organisatie en interne beheersing op
in te richten.

DE BELANGRIJKSTE FACTOREN BIJ

WAARDEBEPALING VAN BEDRIJVEN
Bij de waardering, koop of verkoop van een bedrijf zijn de

De grafiek laat zien dat kopers of verkopers, anders dan adviseurs,

value drivers - de factoren die de waarde in sterke mate be-

wel degelijk geïnteresseerd zijn in de winst van de onderneming. Dat

ïnvloeden - van groot belang. In een pas verschenen rapport*

herken ik. Als potentiële kopers ons vragen om een due diligence

is de uitkomst van een onderzoek onder kopers, verkopers en

onderzoek uit te voeren op een overnamekandidaat, dan willen ze

adviseurs opgenomen. Dat ziet er als volgt uit.

weten wat de kwaliteit van de winst is. Bestaat die overwegend uit
eenmalige projecten of is er sprake van ‘recurring’, ofwel terugke-

Anders

rende omzet? Zitten er boekhoudkundige baten in of zijn de baten

Adviseurs
Kopers & verkopers

Locatie

daadwerkelijk gerealiseerd? Wanneer neemt de onderneming winst

Toekomstgericht

(op orders) en worden dreigende verliezen tijdig geboekt? Zitten er

Onderscheidend
vermogen

eenmalige baten of lasten in de winst die genormaliseerd moeten

Combinatie

worden? Hoe is de spreiding van omzet naar klanten? In welke mate

Inventaris

verstrekt het bedrijf creditnota’s aan klanten? Winst is voor kopers

Aantal
personeelsleden

dus wel degelijk belangrijk. Niet om deze klakkeloos te accepteren,

Aantal klanten

maar om de achterliggende werkelijkheid te doorgronden. Dit past

Balansgrootte

bij de grafiek, die toont dat kopers en verkopers ook andere factoren

Cashﬂow

belangrijk vinden, zoals de omzet, het aantal klanten en de oriëntatie
van de overnamekandidaat op haar toekomst.

Winst

De toekomstige cashflow is inderdaad een belangrijk element van

Omzet
0%

18%

35%

53%

70%

een correcte waardebepaling. Maar cashflow is geen autonome
grootheid, het is een afgeleide van het functioneren van de onder-

Het is interessant om de verschillen te duiden. Voor adviseurs is

neming. En dan zijn factoren als winst, omzet, spreiding van klanten

de cashflow verreweg de belangrijkste factor bij bedrijfswaarde-

en aanpassingsvermogen uiteindelijk veel relevanter. Die brede

ring. Dat sluit goed aan op de heersende theorie dat de econo-

oriëntatie van competente (ver)kopers wordt in deze grafiek mooi

mische waarde van een onderneming louter gebaseerd is op de

zichtbaar gemaakt.

toekomstige geldstromen. En in een discounted cashflow (DCF)
berekening worden die toekomstige geldstromen contant gemaakt naar nu. Adviseurs hechten duidelijk veel minder belang
aan winst. Wetende dat winstbepaling gevoelig is voor de uitkomst van schattingen bij het opmaken van de jaarrekening, prediken adviseurs graag het motto ‘cash is king, profit is an opinion’.
*Bron: mkbovernamemonitor.nl
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DE STAND VAN ZAKEN BIJ DE BOR
De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is een veel besproken onderwerp en veranderingen lijken eraan te komen. Dankzij de BOR kunnen
(familie)bedrijven fiscaal voordelig worden overgedragen aan de volgende generatie (door middel van schenking of vererving). De BOR
bestaat uit twee faciliteiten, namelijk een vrijstelling in de Successiewet en de doorschuiffaciliteit in de inkomstenbelasting.

Uitleg BOR

25%. De omvang van de vrijstelling zou daarbij bovendien gemaxi-

Voordat we de mogelijke veranderingen bespreken, is het goed

meerd worden op € 5.000.000 van het totale ondernemingsver-

om eerst in te zoomen op de BOR.

mogen. Ook wordt voorgesteld om kleine aanmerkelijk belang-

Bij schenking of vererving van vermogen is in beginsel 10% (tot een

pakketten en verhuur van onroerend goed uit te zonderen van de

bedrag van € 130.425), respectievelijk 20% (boven dit bedrag van

BOR. Het betalingsuitstel van tien jaar, dat onder voorwaarden

€ 130.425) belasting verschuldigd. Onder voorwaarden kan de

verleend wordt, zou wél mogelijk moeten blijven.

BOR verlichting bieden. De BOR kent een 100%-vrijstelling van

Ex-Staatssecretaris Vijlbrief (Financiën – Fiscaliteit en Belasting-

€ 1.134.403. Het meerdere van de verkrijging is voor 83% vrijgesteld.

dienst) beantwoordde in november 2021 Kamervragen over de

Stel, een onderneming heeft een waarde van € 5.000.000,- en

BOR in de schenk- en erfbelasting. Vijlbrief antwoordde per brief

wordt geschonken aan een kind. Hiervan is € 1.134.403 volledig

dat veel fiscale voordelen bij toepassing van de BOR slechts bij

vrijgesteld, waardoor nog € 3.865.597 resteert. Dit bedrag is voor

een kleine groep belastingplichtigen terechtkomt. Ook benadruk-

83% vrijgesteld, derhalve € 3.208.445. Er resteert € 657.152,

te hij dat een eventuele aanscherping van de BOR pas aan de orde

waarover 10% en vervolgens 20% schenk- of erfbelasting moet

komt na afronding van de evaluatie in het kader van de bedrijfs-

worden betaald.

opvolging. Deze afronding staat gepland voor het eerste kwartaal

Al met al is de BOR een ruimhartige vrijstelling, met als doel om de

van 2022.

continuïteit van familiebedrijven waarborgen. De BOR kent wel
verschillende voorwaarden. Zo moet de verkrijger de onderne-

Kabinetsplannen 2022

ming minimaal vijf jaar voortzetten.

In de kabinetsplannen van 2022 zal een voorstel ten behoeve
van de verbetering van de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Hervorming op komst

terugkomen. Bovendien zal ingegaan worden op het oneigenlijk

De BOR staat al geruime tijd ter discussie. In mei 2020 presen-

gebruik van de BOR. De veranderingen van de BOR lijken er dus

teerde het kabinet een voorstel voor de beperking van de BOR,

echt te komen. De vraag is hoe deze eruitzien. In Den Haag is een

als onderdeel van de notitie ‘Bouwstenen voor een beter belas-

verbetering over het algemeen echter een versobering. Het doel

tingstelsel’. Hierin staat dat de huidige BOR te ruimhartig is. Als

van het kabinet is om het wetstraject in 2023 in te dienen, met een

beleidsoptie wordt genoemd om de vrijstelling te verlagen naar

uitwijkmogelijkheid naar 2024.

*Bron: mkbovernamemonitor.nl
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KENNISMAKING

BETSY
OOMEN-VAN MEIJL
FINANCIËLE PLANNING

Op 1 oktober 2021 is Betsy Oomen-van Meijl gestart bij

situatie er dan uit? Heeft u voldoende pensioeninkomen opge-

Govers als financieel planner. Ze is een waardevolle uitbrei-

bouwd? En is er voldoende vermogen om als aanvulling in te

ding voor het team en stelt zich hieronder aan u voor.

zetten op de lasten van levensonderhoud?

“Persoonlijke en zakelijke financiële belangen zijn vaak met

Ook heb ik regelmatig gesprekken waarin mensen aangeven

elkaar verweven. Ik ontrafel ze, geef inzicht in financiële

dat ze tijdens hun leven vermogen willen overdragen naar de

ambities en stel een financiële planning op om deze waar te

kinderen of kleinkinderen. Vanuit het financieel plan maak ik

maken. Het is mijn missie, net als die van Govers, om relaties

inzichtelijk hoeveel en welk vermogen (privé- of onderne-

te helpen bij het maken van financiële keuzes, zodat er rust

mingsvermogen) overgedragen kan worden.

en ruimte ontstaat voor nu, en vertrouwen voor later. Samen
gaan we aan tafel zitten om inzicht te krijgen in de samenstel-

Een financieel plan helpt ook bij onverwachte gebeurtenissen,

ling van uw vermogen, uw wensen en behoeften. Hiervoor

zoals arbeidsongeschiktheid of (plotseling) overlijden. Hoe

moeten relevante vragen beantwoord worden. Op financi-

komt de financiële situatie er dan uit te zien? Zijn de lasten voor

eel, maar ook op emotioneel en persoonlijk vlak. Vragen over

levensonderhoud nog te dragen? En hoe laat u uw nabestaan-

bijvoorbeeld rendement, investeringen, levensstandaard,

den achter? Hebben ze voldoende financiële middelen achter de

bedrijfsoverdracht, risico’s, regelingen voor uw partner,

hand en kunnen ze financieel onbezorgd verder door, of moet

schenkingen aan (klein)kinderen of het ‘samengestelde gezin’.

het huis verkocht worden en hebben ze naast het verdriet ook

Ik help u hierbij als klankbord en adviseur op basis van mijn

nog financiële zorgen? Met een helder stappenplan schep ik

jarenlange ervaring.

duidelijkheid in uw volledige financiële situatie. We onderzoeken samen uw wensen en ik zet de mogelijkheden, kansen en

Nu vraagt u zich misschien af wanneer u een financieel plan in-

risico’s voor u op een rij.

zet. Stel, u heeft de wens uw onderneming te verkopen. Wat moet
deze onderneming minimaal opleveren? U kunt de waarde laten

Als financieel planner beschik ik over een uitgebreid netwerk

bepalen door mijn collega’s van De Beemd Corporate Finance,

van financiële experts en zet ik mijn collega-professionals in op

maar ik kan ook voor u berekenen welk kapitaal u minimaal nodig

fiscaal en juridisch gebied. Hierdoor kan ik de dienstverlening

heeft om levenslang financieel onafhankelijk te zijn.

helemaal op maat maken voor uw situatie.”

Of u heeft de wens om minder te werken of eerder te stoppen
dan uw pensioengerechtigde leeftijd. Hoe ziet uw financiële
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Foto: Michelle (Unsplash.com)

SIGNAAL BOX 3:

EEN WELKOM KERSTCADEAU?
Op kerstavond heeft de Hoge Raad een arrest gewezen. Daar-

Gevolgen aangifte 2021

in is beslist dat de manier waarop vermogen in box 3 wordt be-

Tijdens de uitspraak van de Hoge Raad waren de voorbereidingen

last in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van

voor de aangifte inkomstenbelasting 2021 al bijna afgerond. Daar-

de Mens (EVRM).

om hoeft u in deze aangiften nog geen rekening te houden met de
uitspraak. Vanaf 1 maart 2022 kunt u zoals gebruikelijk aangifte

In Nederland vindt sinds 2017 belastingheffing plaats op basis van

inkomstenbelasting doen, dus ook op het gebied van box 3. De defi-

het forfaitaire rendement met twee verschillende rendements-

nitieve aanslag 2021 wordt uiteindelijk in lijn met de uitspraak van

grondslagen. Dit stelsel zoekt aansluiting bij een gemiddelde ver-

de Hoge Raad opgelegd.

deling van box 3-vermogen over spaargeld en beleggingen, en bij
gemiddelde rendementen die belastingplichtigen in eerdere jaren

Wat kunt u de komende periode verwachten?

hebben behaald op die vermogensonderdelen.

De uitspraak op kerstavond is momenteel geldend recht, dus ook
voor alle belastingaanslagen die op of na 24 december worden

Uitspraak Hoge Raad

opgelegd. Omdat de Belastingdienst de uitspraak nog niet in de lo-

De Hoge Raad oordeelde op 24 december 2021 dat de manier waar-

pende processen en IT-systemen heeft verwerkt, worden op dit

op vermogen wordt belast in box 3, strijdig is met het recht op on-

moment geen definitieve aanslagen gestuurd naar mensen met box

gestoord genot van eigendom en het discriminatieverbod van het

3-vermogen. Dit geldt echter niet als een aanslag dreigt te verja-

Europese recht. Volgens de Hoge Raad mag alleen het werkelijke

ren of als er een belang is voor de belastingplichtige. Deze aansla-

rendement op vermogen worden belast. De uitspraak komt voort uit

gen worden hersteld zodra er duidelijkheid is, daarvoor hoeft nu

een massaalbezwaarprocedure van ruim 200.000 bezwaren.

niets te gebeuren. Ook bij de voorlopige aanslagen 2022 wordt
geen rekening gehouden met de uitspraak van de Hoge Raad.

Uitspraak Belastingdienst
Op 4 februari 2022 verklaarde de Belastingdienst de massaalbe-

Uit de kabinetsplannen van 2022 blijkt dat de omgang met de uit-

waarprocedures van box 3 over de jaren 2017 tot en met 2020

spraak en de introductie van een belasting over werkelijk rende-

gegrond. Dit betekent dat rechtsherstel moet worden gegeven aan

ment veel aandacht eisen. De Hoge Raad noopt de Belastingdienst

alle mensen die meedoen aan deze bezwaarprocedure. De vraag is

precies datgene te doen, waar de wetgever haar voor heeft willen

hoe het rechtsherstel moet plaatsvinden. Staatssecretaris Van Rij

behoeden, namelijk heffing op basis van het werkelijke rendement.

heeft aangegeven dat een handmatige afdoening voor de Belas-

Voor nu is het afwachten wat de Belastingdienst gaat doen. De

tingdienst niet uitvoerbaar is. Dit roept het idee op van een auto-

spoedwetgeving wordt volgens de kabinetsplannen pas verwacht

matisch forfaitaire tegemoetkoming. Het is echter de vraag of dit in

in het derde kwartaal van 2022.

lijn is met het werken op basis van werkelijk rendement.

Geen bezwaar gemaakt?
Voor degenen die over deze jaren geen bezwaar maakten, wordt be
keken of zij ook recht hebben op compensatie. Het doel is om uiterlijk
in het tweede kwartaal hierover een besluit te nemen. Op 1 maart
2022 besloot Hof Amsterdam dat er geen beroep mogelijk is op het
arrest van de Hoge Raad als het werkelijke rendement op het vermo-

LUUK
ATTEMA
BELASTINGADVISEUR

gen het forfaitaire inkomen overtreft.
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Maximaal rendement door persoonlijke benadering
Govers’ team van financieel specialisten heeft veel ervaring
met de dagelijkse praktijk van familiebedrijven en andere
ondernemingen, beoefenaren van vrije beroepen en notfor-profitorganisaties. Door de combinatie van het brede
dienstenpakket en de persoonlijke benadering op het gebied
van accountancy en belastingen helpen we onze cliënten om het
maximale rendement uit hun organisatie te halen.’
• Accountancy

• Corporate finance

• Administratieve dienstverlening

• Subsidieadvies

• Belastingadvies

• Mediation

• Bedrijfskundige advisering
Govers Accountants/Adviseurs is lid van UHY.
UHY is een wereldwijd netwerk van onafhankelijke
accountants- en advieskantoren, met teams in
meer dan 300 kantoren in 100 landen. Voor meer informatie
bezoekt u www.uhy.com.

VOLG ONS:
linkedin.com/company/govers-accountants-adviseurs
facebook.com/goversaccountants
instagram.com/goversaccountants
twitter.com/GoversAdviseurs

Accountants/Adviseurs

Beemdstraat 25

T (040) 2 504 504

5653 MA Eindhoven

thuis@govers.nl

Postbus 657

www.govers.nl

5600 AR Eindhoven

