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 GELD MOET ROLLEN 

Het jaar 2021 is als een raceauto die het vertikt uit zijn 

eerste versnelling te komen. Een Thaise curry zonder 

peper. Een date die niet verder komt dan elkaar diep in de 

ogen kijken. Met andere woorden: het schiet niet op.

Je zou denken dat de lockdown onze economie volledig zou 

hebben lamgelegd, maar het tegendeel is waar. Er is zelfs sprake 

van een bescheiden groei en een aantrekkende werkgelegenheid. 

Misschien nog wel het opmerkelijkst zijn de ontwikkelingen op de 

woningmarkt. Hoewel huizen nog nooit zo duur waren, nam het 

aantal woningtransacties in het eerste kwartaal toe met maar 

liefst 29%. Ook al zal het jaren duren om de financiële schade 

weg te werken, op macroniveau zijn de negatieve effecten van de 

coronacrisis op dit moment beperkt. 

Tot zover het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat de pijn van de 

coronacrisis heel ongelijk verdeeld is. Supermarkten, bouwmarkten 

en postorderbedrijven boeken prachtige resultaten, terwijl 

horecaondernemers, reisbureaus, vliegmaatschappijen, detaillisten, 

artiesten, jongeren en ZZP’ers snakken naar werk (en inkomen).

Daar staat weer tegenover dat veel consumenten het afgelopen jaar 

flink hebben gespaard. Laten we hopen dat zij de komende maanden 

massaal naar het restaurant, de bios, de winkel, het stadion en het café 

gaan en daar ruimhartig de knip trekken. En dat de overheid ons straks 

daadwerkelijk uit de crisis zal investeren. Geld moet rollen. Het is de 

enige manier om de financiële pijn van de coronacrisis te verdrijven. 

Het weer wordt mooier, de coronamaatregelen worden stap voor 

stap versoepeld en het aantal mensen dat gevaccineerd is neemt 

de komende maanden, ijs en weder dienende, exponentieel toe. 

Met een dikke slag om de arm: het zou zomaar nog een prachtig jaar 

kunnen worden.
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Behoud werkgelegenheid

De belangrijkste doelstelling van het kabinet is het behoud 

van werkgelegenheid. Want er werd gevreesd voor veel 

ontslagen. En het is altijd makkelijker om op te schalen als 

de personeelscapaciteit nog aanwezig is. De steunmaatregel 

hiervoor heet de NOW-regeling. Naast behoud van 

werkgelegenheid is het doel hiervan om óók de loonsom op peil 

te houden. De hoogte van de NOW-subsidie gaat uit van de 

omzetdaling. Deze wordt afgezet tegen de loonsom. Inmiddels 

is de regeling meerdere keren verlengd. Het bestaat nu uit  

5 tranches, elk met eigen nuances.

 

Is het doel bereikt?

Over de NOW-regeling is veel gezegd en geschreven. Bijvoorbeeld 

dat de regeling robuust en rechtlijnig is. En dat het weinig ruimte 

biedt voor maatvoering, met veel schrijnende situaties als gevolg. 

Het is bovendien de vraag of subsidiegelden altijd naar die 

ondernemingen gaan, die de steun het hardste nodig hebben. 

Verder is de uitvoering complex en vergt de controle behoorlijk wat 

administratie.

Toch lijkt het initiële doel bereikt. De werkloosheid is, zeker 

gezien de economische situatie, nauwelijks toegenomen en veel 

ondernemingen hebben de draad opgepakt. De toekomst wijst 

uit of de gekozen methode de beste is. En of de betaalde prijs 

acceptabel is. Daar zal nog menig onderzoek naar worden gedaan. 

Tegemoetkoming vaste lasten

Ondernemingen die zwaar zijn getroffen, hebben slechts ten 

dele voordeel van de NOW-regeling. In beginsel wordt de 

huidige omzet vergeleken met een kwart van de jaaromzet uit 

2019. De tegemoetkoming ziet uitsluitend op de salariskosten 

van de medewerkers. Afhankelijk van de branche, beslaan de 

salariskosten vaak slechts een deel van de kosten. Voor de 

overige vaste lasten is er de TVL-regeling. De hoogte van deze 

subsidie gaat ook uit van de omzetdaling. Voor de TVL geldt dat 

de huidige kwartaalomzet wordt vergeleken met de omzet uit 

het corresponderende kwartaal in 2019. 

De hoogte van het steunbedrag 

Om de hoogte van de tegemoetkoming te bepalen, wordt rekening 

gehouden met het gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de 

omzet binnen de branche. Er zijn branche-specifieke percentages 

voorgeschreven, omdat de vaste lasten nogal uiteenlopen per 

branche. Zo geldt voor eet- en drinkgelegenheden een percentage 

van 25%. Voor metaalbewerkingsbedrijven is dit 15%, en  

voor uitzendbureaus 7%. 

 CORONA STEUNMAATREGELEN: 

 DE STAND VAN ZAKEN 

 “DE WERKLOOSHEID IS, ZEKER GEZIEN DE  

 ECONOMISCHE  SITUATIE,  NAUWELIJKS TOEGENOMEN  

 EN VEEL ONDERNEMINGEN 

 HEBBEN DE DRAAD OPGEPAKT.” 

Corona houdt ons alweer 16 maanden in zijn greep. De gevolgen voor de gezondheid zijn groot, en ook voor de 

economie. Het kabinet zorgde vorig jaar direct voor steunmaatregelen, zodat we de crisis economisch kunnen 

doorstaan. In één van de eerste persconferenties gaf de overheid aan dat zij diepe zakken heeft. Het zou tot wel   

€ 90 miljard aan steunmaatregelen kunnen uitgeven. 

 >>   lees verder op pagina 4
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Ook de TVL is uit verschillende tranches opgebouwd, die steeds 

een kalenderkwartaal beslaan. Voor het laatste kwartaal van 2020 

was de maximum TVL-subsidie met € 90.000 nog relatief beperkt. 

Mede door aanhoudend aandringen vanuit de publieke opinie is dit 

maximum in het eerste en tweede kwartaal van 2021 fors verhoogd 

tot wel € 550.000 voor MKB en € 600.000 voor niet-MKB. 

Overige steunmaatregelen en tegemoetkomingen

Naast de NOW- en TVL-regeling zijn er nog meer steunmaatregelen. 

Voor de kleine ondernemingen en ZZP-ers is er de TOZO-regeling. 

En ook de BIK-regeling is een steunmaatregel om de investeringen 

op peil te houden. Daarnaast zijn er vanuit het Ministerie van 

Financiën meerdere maatregelen genomen om de financiële 

gevolgen vanwege corona te verzachten. Dit betreffen bijvoorbeeld 

versoepelingen voor uitstel van betaling, tijdelijke verlaging van de 

heffingsrente en uitgebreidere terugbetalingsregelingen. 

De genoemde steunmaatregelen zijn ingeregeld vanuit diverse 

ministeries en overheidsinstanties. Ook vanuit de financiële 

instellingen zijn verruimingen van de betalingstermijn toegezegd. 

En in de diverse ketens zijn andere afspraken gemaakt, bijvoorbeeld 

over betalingstermijnen en tijdelijke huurverlaging.

 

Voortschrijdend inzicht

De maatregelen beperken de economische gevolgen van de huidige 

crisis. Bij elke nieuwe regeling wordt duidelijk lering getrokken uit 

de voorgaande regelingen, met meer maatwerk als resultaat. Bij de 

NOW is zichtbaar dat in de latere tranches wordt gestimuleerd om bij 

mogelijk kansarme beroepen aan te sturen op omscholing.  

Er zijn immers nog vele sectoren die met arbeidskrapte kampen. 

Ten aanzien van de TVL bleek de relatief beperkte compensatie 

van de vaste lasten tijdens de tweede ‘lockdown’ onvoldoende. 

Daardoor is de regeling zeer fors verruimd. Inmiddels is ook de  

TVL voor starters bekendgemaakt, omdat deze doelgroep eerder 

buiten de boot viel.

Vragen over uw situatie? 

De ministeries hebben veel maatregelen opgetuigd, maar niet elke 

regeling pakt even gunstig of rechtvaardig uit. We kijken samen 

met u graag naar de mogelijkheden om uw onderneming zo goed 

mogelijk door de crisis te loodsen. Neem gerust contact met ons op 

als u vragen heeft over de verschillende steunmaatregelen.
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 “DE BIK MOET ONDERNEMERS STIMULEREN 

 OM JUIST NU TE INVESTEREN, 

 ONDANKS DE MOEILIJKE CORONA-TIJD.” 

 PAUL OPRINS 
 PARTNER  
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De investeringskorting geldt alleen voor investeringen in nieuwe 

bedrijfsmiddelen. De investeringsverplichting moet op of na  

1 oktober 2020 zijn aangegaan én de laatste betaling voor het 

bedrijfsmiddel moet in 2021 of 2022 worden verricht.

Met de BIK wil het kabinet met name het MKB steunen. 

Daarom is een staffel ingebouwd, waarbij bedrijven bij kleinere 

investeringen een grotere tegemoetkoming krijgen dan 

bedrijven met grotere investeringen. De afdrachtsvermindering 

per kalenderjaar per inhoudingsplichtige is als volgt opgebouwd: 

• Bij een totaal investeringsbedrag tot € 5.000.000  

is dit 3,9% van het investeringsbedrag,

• Bij een totaal investeringsbedrag boven de € 5.000.000  

is dit 1,8% van het investeringsbedrag.

De aanvraagprocedure

De investeringskorting betreft een afdrachtvermindering op 

de loonheffing. Het bedrag aan afdrachtvermindering dat u in 

aanmerking kunt nemen, wordt vastgesteld door RVO. 

Een aanvraag moet u indienen binnen drie kalendermaanden na 

afloop van het kalenderjaar, waarin de laatste betaling voor de 

investering heeft plaatsgevonden. De eisen die gelden voor een 

aanvraag zijn nog niet bekend. Om uitvoeringstechnische redenen 

kan de aanvraag van de BIK pas voor het eerst plaatsvinden  

vanaf 1 september 2021.

Afdrachtvermindering

De BIK-afdrachtvermindering moet gerealiseerd worden in 

het kalenderjaar waarin de BIK-verklaring is afgegeven. Kan 

niet de gehele afdrachtvermindering in de nog resterende 

loonaangiften worden verrekend? Dan kan deze door middel van 

correctieaangiften over eerdere tijdvakken van het kalenderjaar 

alsnog (gedeeltelijk) worden gerealiseerd.

Hebt u vragen over de BIK voor uw onderneming? 

Neem contact op met uw vaste contactpersoon bij Govers.

 MAURITS 

 JANSEN 
  FISCALIST 

 DE REGELS RONDOM DE  

 BAANGERELATEERDE 

 INVESTERINGSKORTING (BIK) 

Per 1  januari van dit jaar is de ‘Baangerelateerde Investerings–

korting’ (BIK) in werking getreden. De BIK moet ondernemers 

stimuleren om juist nu te investeren, ondanks de moeilijke 

corona-tijd. Deze investeringen dragen volgens het kabinet 

bij aan het behoud van banen op de korte termijn en zorgen 

voor een voorspoedig economisch herstel na de coronacrisis. 

De BIK-regeling

Met de BIK-regeling kunt u als bedrijf een bepaald percentage 

over uw investeringen in kwalificerende bedrijfsmiddelen in 

aftrek brengen op de afdracht loonheffingen. Voor het begrip 

kwalificerende bedrijfsmiddelen gelden dezelfde regels als voor 

de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, zoals we die kennen voor 

de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Het gaat in 

dit geval om investeringen met een minimale aanschafwaarde van  

€ 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag.
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Het directe of indirecte effect van de corona-maatregelen 

verschilt van bedrijf tot bedrijf. Een aantal sectoren heeft te 

kampen met een sterke terugval in de omzet. Dankzij financiële 

steun en uitstel van belastingbetaling komt de overheid deze 

ondernemingen tegemoet. Aan de andere kant zijn er bedrijven 

die het goed doen. Ondanks, of juist dankzij corona. Maar ook zij 

hebben een uitdaging, namelijk het drukken van hun banksaldi.

Bij veel bedrijven die het goed doen, zien wij een opvallend 

fenomeen. Omdat hun hoge banksaldi geraakt worden door de 

negatieve rente, zijn deze bedrijven gemotiveerd om facturen zo 

vroeg mogelijk te betalen. Hetzelfde geldt voor belastingbetalingen. 

Voorheen werd de omzetbelasting en de loonheffing pas een paar 

dagen voor de vervaldatum betaald; nu betalen ondernemingen de 

belastingen al zodra de aangiftegegevens bekend zijn.

Doorstarten met een WHOA

De situatie van deze bedrijven staat haaks op die van bedrijven die 

zwaar geraakt zijn door de corona-maatregelen. Zij schuiven hun 

betalingsverplichtingen juist voor zich uit. En bij onvoldoende herstel 

is het de vraag of ze hun schulden kunnen betalen. Voorheen hadden 

bedrijven met structureel onvoldoende levensvatbaarheid twee 

keuzes: vrijwillig de activiteiten beëindigen of noodgedwongen een 

faillissement accepteren. Sinds begin dit jaar is er het alternatief van 

de WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) bijgekomen. De 

WHOA maakt het mogelijk om zonder faillissement aan schuldeisers 

een dwangakkoord op te leggen. Ze kunnen dan een doorstart 

maken, terwijl ze bevrijd zijn van veel schulden.

De eerste praktijkvoorbeelden

Inmiddels zijn er de eerste toepassingen van de WHOA. Het is 

interessant om te zien in welke mate schuldeisers hun vorderingen 

moeten prijsgeven. In de uitspraak van Jurlights, een bedrijf in 

de evenementenbranche, ging de Belastingdienst tegen finale 

kwijting akkoord met een uitkering van 21% van haar vordering. De 

concurrente schuldeisers (de leveranciers) gingen akkoord met een 

uitkering van 16% van hun vorderingen.

Het relatief lage percentage van 21% van de Belastingdienst is 

opmerkelijk, gezien haar sterke positie als preferent schuldeiser. 

Dit kan gezien worden als een eerste signaal dat de Belastingdienst 

welwillend handelt bij toepassing van de WHOA. De recente oproep 

van de AFM-bestuursvoorzitter, dat de Belastingdienst zich moet 

voorbereiden op het kwijtschelden van schulden, sluit daarop aan. Op 

deze wijze wordt het schadelijke effect van de corona-maatregelen op 

individuele bedrijven omgeslagen over de maatschappij. Overigens 

is dit bij een faillissement niet anders, met dien verstande dat dan het 

gunstige effect van een doorstart vaak achterwege blijft.

Actief debiteurenbeleid

Voor gezonde ondernemingen is het raadzaam om een actief 

debiteurenbeleid toe te passen, om zo het risico van oninbaarheid 

van vorderingen te verkleinen. Van de kredietverzekeraars kan 

verwacht worden dat zij kritisch zijn bij het bepalen en aanpassen 

van de kredietlimieten per bedrijf. Omwille van de gewenste 

dekking is het van belang om deze limieten in acht te nemen.

 DE INVLOED VAN CORONA 

 OP UW DEBITEURENPOSITIES 

 PAUL MENCKE   
 PARTNER 
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Vanaf 1 maart 2021 steekt Govers in een nieuw jasje. 

Met een ander logo en een volledig vernieuwde website. 

En daar blijft het niet bij. Op dit moment wordt het pand 

aan de Beemdstraat volledig verbouwd. De buitenmuren 

blijven staan, maar de binnenkant krijgt een complete 

metamorfose. Het einde van de verbouwingsklus is in 

zicht. Vanaf 1 juni 2021 kunnen we genieten van een nieuw 

interieur en een pand dat van alle gemakken voorzien is. 

Precies 94 jaar na de opening van de eerste locatie in 1927 

door Piet Govers. 

De afgelopen tijd hebben we gebivakkeerd in het oude 

Stadskantoor aan het Stadhuisplein 10, hartje centrum Eindhoven. 

We verwachten op donderdag 27 en vrijdag 28 mei terug te 

verhuizen naar de Beemdstraat. Terug naar een verbouwd en 

fris kantoor na zes maanden verbouwen. Vanaf eind oktober zijn 

onder meer de onderstaande zaken aangepakt.

Verduurzaming van het pand

De verbouwing startte met het dak. De glaskap is volledig 

vernieuwd en het dak is voorzien van zonnepanelen. Ook is 

er een nieuwe lucht- en verwarmingsinstallatie geïnstalleerd. 

Er is dus volop werk gemaakt van de verduurzaming van het 

pand. De verbouwing is uitgevoerd volgens de richtlijnen 

van bouwtoezicht en bouwregelgeving. 

Volledig nieuwe indeling

Voorafgaand aan het bouwproces zijn er diverse gesprekken 

gevoerd met aannemers en binnenhuisarchitecten. Ze hebben 

ons voorzien van bouwadvies en onze wensen en behoeftes 

in kaart gebracht. Er is gekozen voor kantoortuinen en veel 

vergaderruimtes. Dat betekent dat er een nieuwe indeling van 

de werkvloer is ontstaan. Ook is er veel aandacht besteed aan 

de entree, het sanitair, de kantine en de pantry’s.

Thuis bij het vernieuwde Govers

We zijn ervan overtuigd dat onze medewerkers het ver–

bouwde kantoor ervaren als een fijne werkplek. Een warme 

locatie waar ze kunnen sparren en waar de lijntjes kort zijn. 

Ook vinden we het belangrijk dat u als relatie een welkom 

gevoel ervaart binnen onze kantoormuren. Want onze slogan 

‘thuis bij Govers’ is niet zomaar gekozen. Wij werken er met 

z’n allen keihard aan, om dit op elk niveau uit te stralen.

 

Hopen op een feestelijke opening

Door corona is het helaas nog niet mogelijk om de heropening 

van ons kantoor aan de Beemdstraat uitgebreid te vieren. 

Als de situatie het toelaat, doen we dit alsnog in het najaar. 

Uiteraard bent u vanaf 1 juni wel gewoon welkom in ons 

verbouwde kantoor. En tot die tijd kunt u het vernieuwde 

Govers al ervaren op onze website: www.govers.nl

 (VER)BOUWEN AAN DE 

 TOEKOMST VAN GOVERS 

Een nieuwe indeling van de werkvloer met kantoortuinen en veel vergaderruimtes én verduurzaming van het pand met o.a.  zonnepanelen.
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Wij zetten de belangrijkste wijzigingen op een rij. 

Wijziging 1: btw-gevolgen afstandsverkopen 

Afstandsverkopen zijn goederenleveringen aan particulieren of 

niet-belastingplichtige rechtspersonen in een andere EU-lidstaat. 

Hierbij is bovendien het vervoer door of voor rekening van de 

verkopende ondernemer geregeld. Omdat het land van vertrek 

van de goederen heffingsbevoegd is, wordt nu in beginsel het 

btw-tarief van het land van de verkoper toegepast, totdat een 

bepaalde omzetgrens per bestemmingsland wordt overschreden. 

Voor elke EU-lidstaat geldt een afzonderlijke drempelwaarde. 

Voor Duitsland is deze grens € 100.000 en voor België € 35.000. 

Boven dat bedrag wordt het btw-tarief van het bestemmingsland 

toegepast. De verkoper moet zich in het andere land registreren 

om de btw te voldoen. 

Per 1 juli vervallen de drempelbedragen per lidstaat. Deze 

worden vervangen door één drempel van € 10.000. Dit geldt voor 

alle gezamenlijke (B2C) omzet van afstandsverkopen binnen de 

EU en elektronische (B2C) dienstverlening binnen de EU. Boven 

deze grens moet btw in rekening worden gebracht in het land van 

de afnemer (bestemmingslandbeginsel). Dit betekent dat een 

verkoper al snel buitenlandse btw verschuldigd is. 

Per 1 juli wordt ook de vervoerseis aangescherpt. Heeft de 

verkoper enige directe of indirecte betrokkenheid bij de levering 

of verzending? Dan is er sprake van afstandsverkoop. Nu dient 

de verkoper nog actief betrokken te zijn bij de levering. Er zal dus 

sneller sprake zijn van afstandsverkopen. 

Wijziging 2: OSS-aangifte 

Ondernemers zijn veel vaker buitenlandse btw verschuldigd, 

vanwege de lage drempel voor de totale EU-omzet en de 

aangescherpte vervoerseis. Als tegemoetkoming wordt de huidige 

mini one stop shop (MOSS) uitgebreid tot OSS. Ondernemers 

kunnen in deze aangifte alle buitenlandse btw afdragen in het kader 

van elektronische dienstverlening aan consumenten in andere 

lidstaten. Per 1 juli kunnen ondernemers ook de buitenlandse btw die 

zij verschuldigd zijn door de gewijzigde afstandsverkopenregeling 

verwerken in deze vereenvoudigde aangifte. De verkoper hoeft 

zich dus niet direct in iedere lidstaat te registreren. 

Wijziging 3: invoer van goederen en IOSS

In het kader van e-commerce en afstandsverkopen worden 

regelmatig goederen ingevoerd. Denk aan de vele Chinese 

pakketjes die via AliExpress bij de Europese consument 

terechtkomen. Per 1 juli vervalt de btw-invoervrijstelling 

voor zendingen tot € 22. Daarnaast wordt een invoerverbod 

ingevoerd voor goederen tot € 150 in het kader van 

afstandsverkopen. Deze goederen kunnen alleen nog in het 

vrije verkeer worden gebracht in de lidstaat van de bestemming. 

Deze invoerbeperking geldt niet als de invoerregeling wordt 

toegepast, de genoemde invoer one stop shop (IOSS). De IOSS 

is een vrijwillige regeling die dient als tegemoetkoming voor 

ondernemers. In deze vereenvoudigde aangifte kan btw op de 

invoerleveringen in alle lidstaten verwerkt worden. 

Let op! Kiest u voor éénloketregelingen (IOSS & OSS), dan moet u 

alle kwalificerende handelingen in de speciale aangiftes verwerken. 

 GROTE WIJZIGINGEN E-COMMERCE EN BTW 

Voor veel ondernemers verandert er nogal wat op het gebied van e-commerce en btw. Per 1 juli 2021 zijn er wijzigingen omtrent 

de btw-verschuldigdheid ter zake van goederenleveringen. Met name bij leveringen aan particulieren en niet-ondernemers  

(B2C: business to consumer) die woonachtig of gevestigd zijn in andere EU-lidstaten (afstandsverkopen). Ook zijn er wijzigingen 

op het gebied van de invoer van dergelijke goederen en van de btw-aangiften in dit kader. 
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De regelingen zijn ‘alles of niets’. In de vereenvoudigde aangiftes 

kunt u geen btw terugvragen. Afhankelijk van uw supply chain 

kan het handig zijn om bepaalde btw-registraties aan te houden 

voor dit doel. Retourzendingen kunt u wel in de aangiftes 

verwerken. De keuze voor deze vrijwillige regelingen heeft ook 

invloed op uw factureringsplicht. 

Zowel de IOSS als de OSS zijn in principe gratis. Bij Mijn 

Belastdienst Zakelijk kunt u zich hiervoor aanmelden. Hiervoor 

is e-herkenning vereist, wat gepaard gaat met kosten. Laat 

u de aanvraag en aangiftes door Govers verzorgen, dan is er 

geen e-herkenning vereist. U dient ons wel te machtigen via 

een speciaal formulier. Aanmelden is nu al mogelijk, en het is 

raadzaam om dit snel te doen. De Belastingdienst zit vanwege 

de implementatie van de nieuwe regelingen namelijk op een 

noodspoor en heeft tijd nodig voor de verwerking. 

Wijziging 4: platformfictie

Bedrijven als Amazon, AliExpress, eBay en bol.com zijn niet weg 

te denken in het online straatbeeld. Deze e-commerceplatforms 

krijgen door de wijzigingen een centrale rol in de btw-heffing. 

Voor Nederlandse ondernemers heeft de platformfictie niet snel 

gevolgen, tenzij goederen van buiten de EU aan consumenten 

worden geleverd via zo’n e-commerce platform. Als dit bij  

u speelt, is het belangrijk om u te laten adviseren. U kunt hiervoor 

terecht bij onze btw-specialisten. 

Belangrijk: wacht niet te lang en anticipeer op de wijzigingen
Bovengenoemde wijzigingen kunnen uw bedrijfssystemen en -processen  

sterk beïnvloeden. Wacht daarom niet te lang met het (laten) 

controleren en aanpassen van uw software en andere systemen.

 MARTIN KUIJPERS 
 BTW-SPECIALIST 

 THOMAS NEIJZEN  
 FISCALIST  

 HET EINDE VAN HET OVERGANGSRECHT 

 VAN DE LEVENSLOOPREGELING IS IN ZICHT 

Het is alweer even geleden: op 1 januari 2012 verviel de fiscale 

levensloopregeling. Tot die datum konden werknemers via de 

werkgever jaarlijks maximaal 12% van hun brutoloon sparen 

voor een levensloopuitkering bij een bank, verzekeraar of 

pensioenfonds. Met het gespaarde tegoed konden ze onbetaald 

verlof opnemen of eerder stoppen met werken. 

Had je als werknemer op 31 december 2011 een levens–

loopregeling met een waarde van minstens € 3.000? Dan 

kwam je in aanmerking voor overgangsrecht en mocht de 

bestaande levensloopregeling worden voortgezet. Deze 

overgangsregeling loopt officieel tot en met 31 december 2021.  

Deelnemers hebben dan tien jaar de tijd gehad om vooruit 

te lopen op de afschaffing van de levensloopregeling  

per 1 januari 2022.  >>  lees verder op pagina 10
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 DE BEDRIJFSOPVOLGINGSREGELING 

 NADER BESCHOUWD 

Aanpassingen voor een eerlijkere afwikkeling

Wij berichtten eerder dat het kabinet de overgangsregeling 

heeft aangepast om tot een eerlijkere afwikkeling van 

de bestaande levensloop te komen. Deze aanpassingen 

voorkomen dat deelnemers belasting in box 3 moeten betalen 

over de brutowaarde van de uitbetaalde levensloopaanspraak.

Het gaat om de volgende aanpassingen:

• De instelling die de levensloop uitvoert, wordt 

inhoudingsplichtig voor de loonheffingen op het fictieve 

genietingsmoment. Dit is het verwachte moment waarop 

de resterende levensloop wordt uitbetaald.

• Het fictieve genietingsmoment wordt naar voren gehaald. 

Is vóór 1 november 2021 de levensloop niet als loon in 

aanmerking genomen? Dan is het fictieve genietingsmoment  

1 november 2021. Dit geeft inhoudingsplichtigen twee 

maanden de tijd om de verschuldigde loonheffingen te 

verhalen op de werknemer, en af te dragen. 

• De instelling houdt geen rekening met heffingskortingen. 

Deze kunnen door de werknemer te gelde worden 

gemaakt bij de aangifte inkomstenbelasting. De levens–

loopverlofkorting is er hier één van.

• Vindt opname van het resterende levenslooptegoed plaats 

vóór 1 november 2021, dan verandert er in principe niets 

aan de werkwijze. Normaliter zal de instelling waarbij de 

levensloopregeling is ondergebracht het geld overmaken 

dat de werknemer van de levenslooprekening opneemt 

aan de werkgever. De werkgever betaalt de uitkering uit 

aan de werknemer, onder inhouding van loonbelasting 

en premie volksverzekeringen. Hierbij kunnen ook de 

heffingskortingen worden verrekend.

Heeft u vragen over de overgangsregeling of over de wijzigingen? 

Neem gerust contact op met uw contactpersoon bij Govers.

 MARK DUIJKER 
 FISCALIST 

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is een veelbesproken onderwerp, ook in ons Signaal. Het is een populaire faciliteit bij de 

overdracht van ondernemingsvermogen. Maar er zijn ook kritische geluiden. De regeling lijkt enkele weeffouten te bevatten, waar-

door zij niet meer volledig aan haar doelstelling voldoet.

De BOR, hoe zat het ook alweer?

Belastingheffing mag geen belemmering vormen bij 

‘reële’ bedrijfsopvolging. Bij schenking of vererving van 

ondernemingsvermogen geldt daarom een (ruime) vrijstelling 

van schenk- en erfbelasting. De vrijstelling betreft 100% over de 

eerste € 1,1 miljoen en 83% over het meerdere. De overdrager/

schenker moet de onderneming dan tenminste 5 jaar hebben 

gedreven (bij vererving 1 jaar). Bovendien wordt de vrijstelling 

pas definitief als de opvolger de onderneming minimaal  

5 jaar heeft voortgezet. Dat is dan volgens de wet “reëel”. 

Beleggingsvermogen deelt niet in de vrijstelling. Daarover moet 

gewoon belasting worden betaald. Ook als het op de balans van 

de onderneming staat. Het gaat dus enkel om risicodragend  

bedrijfsgebonden vermogen. De BOR is rechtsvorm-neutraal en 

geldt ook voor ondernemingen die in een vennootschap worden 

gedreven. Bij schenking of vererving van aandelen hoeft dus 

geen inkomstenbelasting betaald te worden over de waarde 

van de geschonken aandelen. En de AB verkrijgingsprijs wordt  

doorgeschoven.

 Vaak wordt er kritiek geuit op de vraag of ‘reële’ bedrijfsopvolging 

niet te beperkt wordt uitgelegd. Daarnaast is er kritiek op het 

voortzettingsvereiste bij vennootschappen en op het grote 

verschil in behandeling van vermogen. Laten we deze situaties 

eens nader bekijken.
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1. Reële bedrijfsopvolging

De overdrager/schenker moet vijf jaar ondernemer (of AB houder) zijn 

en de opvolger moet vijf jaar voortzetten. Maar wat als de kinderen 

niet willen voortzetten. Als ze niet geschikt zijn of als u geen kinderen 

hebt. Misschien wilt u dan de meest geschikte werknemer(s) de kans 

geven om de onderneming voort te zetten met toepassing van de BOR. 

Zeker met het oog op continuïteit en werkgelegenheid. Deze oplossing 

kan reëel en zakelijk zijn. Maar daar steken de fiscus en de rechter 

vooralsnog een stokje voor. Het voordeel dat deze werknemer geniet, 

wordt gezien als een voordeel dat voortkomt uit de dienstbetrekking. 

En dus wordt het dan volledig belast als loon. De fiscus zegt daarbij ook 

vaak dat vrijgevigheid bij schenking of vererving een affectieve relatie 

veronderstelt. Daarmee is de faciliteit feitelijk beperkt tot de naaste 

familie. Wordt het begrip “reëel” dan niet te zeer  beperkt? En komt dit 

de werkgelegenheid dan wel steeds ten goede?

2. Voortzetting bij vennootschappen

Bij een eenmanszaak of vof moet de opvolger zelf ondernemer 

worden. Maar wat als de onderneming in een BV zit? Voortzetting 

houdt dan in dat de opvolger de (tot een AB behorende) aandelen 

vijf jaar niet mag vervreemden en dat de BV de onderneming vijf jaar 

moet voortzetten. Nergens staat dat de opvolger dan zelf het bedrijf 

moet leiden. Als kinderen niet willen opvolgen of niet geschikt zijn, 

kunt u ze de aandelen dus toch schenken. Om vervolgens zelf nog vijf 

jaar directie te voeren of eventueel een bekwame bedrijfsleider in te 

huren. Na vijf jaar is het ondernemingsvermogen onvoorwaardelijk 

en belastingvrij, of tenminste zeer goedkoop, overgedragen. Is dat 

dan nog reële bedrijfsopvolging? Formeel wel. Maar materieel is de 

faciliteit gebruikt om goedkoop ondernemingsvermogen naar de 

volgende generatie te sluizen.  

3. Verschil in behandeling van vermogen

Stel, uw buurman is net zo rijk als u. Hij is getrouwd en heeft 

twee kinderen. Beiden hebt u uw hele leven hard gewerkt. Er 

is maar één verschil: hij heeft een ondernemingsvermogen met 

een waarde van ca. € 1 miljoen en u hebt datzelfde bedrag in een 

beleggingsportefeuille. Wordt er aan de voorwaarden voldaan, dan 

betalen de erfgenamen van uw buurman geen belasting bij overdracht 

van het ondernemingsvermogen. Maar uw erfgenamen worden voor 

de beleggingen volgens de normale regels in de heffing betrokken.  

Wat vindt u van dat grote verschil?

In 2011 beoordeelde de Hoge Raad de vrijstelling van 2007 als 

“niet ongeoorloofd discriminerend”. Toen was 75% van de waarde 

van de onderneming vrijgesteld van heffing. De Raad van State 

vond dit te veel van het goede. Haar oordeel luidde: ‘Het nagenoeg 

geheel onbelast laten van ondernemingsvermogen, … is niet te 

verklaren uit de continuïteitsbedreiging …” en ‘De verhouding 

met de heffing van erf- of schenkbelastingen over de overige 

vermogensbestanddelen is zoek”. Oftewel, in de huidige regeling 

rechtvaardigt het doel de vrijstelling niet meer. En het verschil met 

ander vermogen is te groot geworden. 

Het oordeel van de Raad van State is hier nog het meest afgewogen. 

De vrijstelling bij overgang van ondernemingsvermogen wordt 

namelijk verleend zonder te meten of de continuïteit inderdaad 

wordt bedreigd. In individuele gevallen is er geen toets of er 

liquiditeitsproblemen zijn of zouden ontstaan.

Anderzijds zou het verlenen van een vrijstelling aan alleen 

degenen die de heffing niet kunnen betalen mijns inziens ook een 

ongerechtvaardigd verschil veroorzaken.

Om deze reden wordt de roep steeds luider om de vrijstelling 

af te schaffen of sterk te beperken en voor het te betalen bedrag 

(renteloos?) uitstel van betaling te verlenen. Deze maatregelen 

worden ook  vermeld in de “Ombuigings- en intensiveringslijst” 

(pag. 56, punt 18 en 19). Deze lijst wordt een aantal maanden 

voor de verkiezingen openbaar gemaakt door de ambtenaren van 

het Ministerie van Financiën. De te betalen belasting zou hoger 

worden. Maar door uitstel van betaling ontstaat er geen direct 

probleem bij opvolging. Tevens zou - volgens de ambtenaren - het 

draagkrachtbeginsel meer recht worden gedaan, omdat bij grotere 

bedrijven op termijn meer zou moeten worden betaald.

De drie weeffouten

De huidige BOR-regeling kent naar mijn gevoel dus drie stevige 

weeffouten: 

• de praktische beperking tot opvolging door (naaste) familieleden,

• de ruime interpretatie van voortzetting van de onderneming 

bij vennootschappen, 

• het verlenen van de vrijstelling zonder toetsing van problemen 

voor de continuïteit bij overdrachten.

Deze weeffouten stroken niet echt met de gegeven doelstelling van 

de regeling. Voor ondernemers is het echter een zeer aantrekkelijke 

manier om het bedrijf over te dragen aan de volgende generatie. 

Maar hoe lang nog?

Nog even en we krijgen een nieuwe regering. Maar wat gaat 

die doen? De coronacrisis heeft veel geld gekost. En de roep 

om hervorming of beperking van de regeling klinkt al enige tijd. 

Daarom lijkt het me verstandig om niet langer te wachten als u de 

opvolging van uw onderneming al op het netvlies hebt. Een beter 

advies? Neem contact op met uw relatiebeheerder bij Govers om de 

mogelijkheden te bespreken. De toekomst van deze ruime faciliteit 

lijkt op zijn minst gezegd onzeker.

 HENK 

 DE RUYTER 
 FISCALIST 
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T (040) 2 504 504

thuis@govers.nl

www.govers.nl

Beemdstraat 25

5653 MA Eindhoven

Postbus 657

5600 AR Eindhoven

Accountants/Adviseurs

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 not-

for-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

• Administratieve dienstverlening

• Belastingadvies

• Bedrijfskundige advisering

• Corporate finance

• Subsidieadvies

• Mediation

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.

linkedin.com/company/govers-accountants-adviseurs

facebook.com/goversaccountants

instagram.com/goversaccountants

twitter.com/GoversAdviseurs
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