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UIT DE PRAKTIJK VAN MARREE 

LOONT LENEN AAN DE EIGEN BV? 
15 MAART 2021 

INLEIDING 
De belastingtarieven in Nederland zijn constant in 
beweging: de heffing in box 1 daalt maar de hef-
fing in box 3 stijgt juist. Evenals het box 2-tarief. 
Ook dat tarief gaat omhoog. Dit, terwijl bv’s juist 
minder vennootschapsbelasting gaan betalen. 

Deze verschuiving van tarieven leidt tot een groot 
aantal vragen. Vooral als het gaat om sparen en 
beleggen in box 3. 

De vraag luidt daarbij of het interessant is om de box 3 grondslag uit te hollen door gebruik te ma-
ken van een eigen bv. Want dat hoor je vaak. Het enige juist antwoord luidt zoals altijd: dat hangt 
ervan af. De regels daarvoor zijn bepaald niet simpel. 

BELASTINGTARIEVEN VANAF 2021 

BOX 1-INKOMEN 

De inkomstenbelasting in box 1 is progressief. Inkomen tot € 68.507 wordt belast tegen 37,1%, het 
meerdere tegen 49,5%. 

Bij belastbaar inkomen uit 
werk-woning van meer dan 

maar niet 
meer dan 

 tarief in 
box 1 

- € 68.507 37,1%  

€ 68.507 - 49,5% 

Onder dit tarief valt ook zgn. tbs-rente. Als een dga geldt uitleent aan zijn eigen bv wordt de rente 
over die lening belast in box 1. Alleen geldt dan wel een tbs-vrijstelling van 12%. Let wel, geen 
14% zoals de MKB-winstvrijstelling voor ondernemers, maar 12%.  

“Uit de praktijk van Marree” is een reeks van praktijkgerichte 

notities, schema’s en rekenmodellen met fiscale onderwerpen 

uit de dagelijkse adviespraktijk van Marree & Van Uunen Be-

lastingadviseurs. De documenten zijn geen wetenschappelijke 

beschouwingen maar hebben alleen tot doel het aanzetten 

van adviseurs tot het creatief nadenken bij hun eigen klanten. 

En hoewel de schrijver zijn uiterste best heeft gedaan om de 

inhoud zo zorgvuldig mogelijk op te stellen, aanvaardt hij 

geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud. 
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Die aftrek vindt dit jaar (2021) nog plaats tegen 43%, maar wordt uiteindelijk aftrekbaar tegen 
het box 1-tarief in de lage schijf, ofwel 37,1%. De verdere afbouw van deze aftrekpost is als 
volgt: 

Belastingjaar Aftrek 

2021 43,0% 

2022 40,0% 

vanaf 2023 37,1% 

Door die tbs-vrijstelling die aftrekbaar is tegen uiteindelijk de lage box 1-schijf betekent dit dat 
tbs-rente de facto wordt belast tegen de volgende tarieven: 

Bij belastbaar inkomen uit 
werk-woning van meer dan 

maar niet 
meer dan 

 is heffing 
bij tbs 

- € 68.507 32,648%  

€ 68.507 - 45,048% 

BOX 2-INKOMEN 

De inkomstenbelasting in box 2 bedraagt sinds 2021 26,9%. Het box 2-tarief geldt onder andere 
voor dividend dat dga ontvangt van zijn eigen bv. 

Belastingjaar Box 2 

2021 26,90% 

VENNOOTSCHAPSBELASTING 

Ook de VPB-tarieven veranderen. De lage schijf is in 2021 gedaald naar 15% terwijl de hoge 
25% blijft. Wel gaat de drempel de komende jaren omhoog tot uiteindelijk € 395.000 in 2022. 

Belastingjaar Laag tarief Hoog tarief Vanaf 

2021 15,0% 25,0% € 245.000 

v.a. 2022 15,0% 25,0% € 395.000 
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INTEGRALE TARIEF VPB-AB 

Dat betekent dat de integrale tarieven voor winsten die in een bv worden gemaakt als volgt luiden: 

Inkomen Lage VPB Hoge VPB 

Winst in de bv € 100.000 € 100.000 

VPB € 15.000 € 25.000 

Netto winst voor bv € 85.000 € 75.000 

Ab-heffing (26,9%) € 22.865 € 20.175 

Netto dividend voor dga € 62.135 € 54.825 

Integraal tarief VPB-ab 37,865% 45,175% 

BOX 3-HEFFING 

Ook de box 3-heffing is progressief. Hoe hoger het vermogen is, des te hoger is ook procentueel 
de belastingheffing over dat vermogen. En ook de box 3-heffing gaat regelmatig op de schop. 
Enerzijds is het heffingvrij vermogen omhoog gegaan tot € 50.000 per persoon, ofwel € 100.000 
voor fiscaal partners. 

Anderzijds gaan voor degenen met een vermogen van meer dan € 50.000 per persoon de effec-
tieve tarieven in box 3 omhoog. Dit, omdat de schijven in box 3 worden verkleind en omdat het ta-
rief is gestegen van 30% naar 31%. Per persoon luiden de effectieve box 3-tarieven als volgt: 

Vermogen in 2021 Box 3 

€ 0 - € 50.000 0,000% 

€ 50.000 - € 100.000 0,589% 

€ 100.000 - € 1.000.000 1,395% 

Vanaf € 1.000.000 1,764% 

Kenmerk van box 3 is dat het gaat om de waarde van het vermogen in box 3. Niet om wat dat 
vermogen voor rendement heeft oplevert. Een spaarrekening van € 250.000 met een rente van 
0,01% wordt in box 3 net zo zwaar belast als een beleggingspand met dezelfde waarde en een 
netto huurbate (dus na aftrek van kosten) van bijvoorbeeld 6%. 

Dat is anders bij een bv: daar wordt de werkelijke rente- of huuropbrengst (na aftrek van kosten) 
belast, ongeacht de waarde van het vermogensobject. 
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WAT BETEKENT DIT IN DE PRAKTIJK VOOR VERMOGENDE PARTICULIEREN? 
Voor vermogende particulieren stijgt de box 3-heffing en worden dus meer inkomstenbelasting ver-
schuldigd. En dan komt al snel de vraag aan de orde hoe die heffing kan worden beperkt. 

Vooropgesteld: dat is maatwerk. Elke klant is anders. Niet alleen zijn financiële en fiscale positie, 
maar ook zijn houding. De ene klant vindt het allemaal wel prima zo en laat zijn geld gewoon lek-
ker in box 3 staan. Lekker simpel, geen sores! Terwijl de andere klant weer wel openstaat voor al-
ternatieve routes waardoor hij belasting kan besparen. 

Gaan we uit van deze laatste klant, die ervoor open staat om zijn box 3-heffing te beperken. Voor 
hem kan dan de eigen bv soelaas bieden. Dit, door simpel zijn spaargeld bij de bank op te nemen 
en vervolgens uit te lenen aan zijn eigen bv, die dat geld vervolgens weer op dezelfde spaarreke-
ning zet. 

SFEEROVERGANG VAN BOX 3 NAAR BOX 1 

Het gevolg is dan dat zijn box 3-vermogen daalt. Want geld dat wordt uitgeleend aan een eigen 
bv valt niet in box 3 maar in box 1: ter beschikking stellen (tbs). Simpelweg betekent dit een be-
sparing in box 3 over dat geld en een heffing in box 1 over de werkelijke opbrengst van dat geld. 
Ofwel, een transformatie van een heffing over de omvang van het vermogen in box 3 naar een 
heffing over het werkelijke rendement van dat vermogen in box 1. 

VOORBEELD 
Juliano heeft een spaarrekening van € 100.000 met een rente op van 0,01%, ofwel € 10. In 
box 3 kost die spaarrekening van € 100.000 Juliano al snel 1,395% van € 100.000, ofwel 
€ 1395. Terwijl het rendement maar € 10 is… 

Door dat geld uit te lenen aan zijn eigen bv tegen dezelfde rente kost een renteopbrengst van 
€ 10 echter integraal echter maar 32,648%, ofwel € 3,26. Dat scheelt een slok op een borrel! 

HOE GROOT ZIJN DAN DE VOORDELEN? 

GEVOLG 1: BESPARING BOX 3 

Het gevolg van die transformatie is dat box 3-heffing over het spaargeld wordt bespaard. Daar-
voor komt terug een heffing van box 1 (tbs) over het rendement over dat vermogen, maar dat is 
maar een schijntje ten opzichte van de box 3-heffing. De hoogte van de besparing in box 3 is af-
hankelijk van het totale vermogen van die klant. Hoe groter zijn vermogen, des te groter zijn belas-
tingbesparing: van minimaal 0,589% tot maximaal 1,764% over het saldo van zijn spaarrekening. 

De bv ontvangt dat geleende geld en zet het weer op dezelfde spaarrekening, stel tegen dezelfde 
rente. Dan is de rentebate van de bv op de spaarrekening even hoog als de rentelast aan de dga, 
ofwel is financieel en dus ook fiscaal neutraal. 
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GEVOLG 2: TBS-TARIEFVOORDEEL 

Een tweede gevolg is dat de klant geld aan zijn eigen bv uitleent. En dat betekent dat de dga ook 
een zakelijke rente aan die bv in rekening moet brengen. Daarover alleen al kun je een boom op-
zetten, maar ga eens uit van een rente van 1%. Dat is vandaag de dag bij uitlenen aan een eigen 
holding bij de huidige lage rentestand alleszins verdedigbaar. Over het saldo van stel weer die 
€ 100.000. Ofwel, een rente van € 1000. Dat rekent lekker makkelijk. 

Dan wordt de klant inkomstenbelasting in box 1 verschuldigd, en wel stel 32,648% (namelijk 37,1% 
na aftrek van 12% tbs-vrijstelling) over € 1000, ofwel € 326,48. Maar diezelfde betaalde rente is 
bij de bv als kosten aftrekbaar. En bespaart uiteindelijk weer diezelfde doorgaans 37,865%, of-
wel € 378,65. En dan zie je een vreemd verschijnsel: de heffing in de inkomstenbelastingsfeer is la-
ger dan de besparing in de bv-sfeer. 

En dan ontstaat een interessante gedachte: hoe hoger de rente is die een directeur-grootaandeel-
houder aan zijn eigen bv vraagt, des te groter wordt het voordeel! Maar let wel, die rente moet 
wel zakelijk blijven. 

GEVOLG 3: LAGER VERZAMELINKOMEN 

Door de omzetting van spaargeld in box 3 naar een lening aan de eigen bv daalt ook het verza-
melinkomen. Het verzamelinkomen is het belastbaar inkomen waarover je inkomstenbelasting be-
taalt na aftrek van eventuele aftrekposten. Daarbij telt ook het voordeel uit sparen en beleggen uit 
box 3 mee. 

En een lager verzamelinkomen heeft gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan de hoogte van het toetsings-
inkomen in het kader van de huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en de eigen bijdrage 
Wet langdurige zorg. 

GELDT DIT VOOR ALLE BELEGGINGEN? 
Hierboven ging ik steeds uit van een spaarrekening die in box 3 staat. Als je praat over andere 
beleggingen, dan kan de conclusie dat sfeerovergang van box 3 naar box 1 aantrekkelijk is an-
ders luiden. 

Je kunt eenvoudig een omslagpunt berekenen. Bij welk rendement wordt de heffing in box 1 hoger 
dan de heffing in box 3? Dat hangt af van een aantal variabelen: 

- in welke box 3-schijf valt de klant met zijn vermogen; 

- in welke box 1-schijf valt de klant met zijn inkomen; 

- in welke VPB-schijf valt de bv; 

- welke rente moet de klant rekenen voor de uitlening van zijn geld aan zijn eigen bv. 

Het meest voor de hand ligt deze situatie: 
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- de klant valt met zijn vermogen in een tariefschijf van 1,395%. Ofwel bij fiscaal partners met 
een vermogen vanaf € 200.000. Want dan is de eerste € 100.000 vrijgesteld en de volgende 
€ 100.000 wordt belast tegen de eerste schijf van 0,589%; 

- de klant heeft een box 1-inkomen dat lager is dan € 68.509, waardoor hij een box 1-tarief 
heeft van 37,1% (afgezien van de tbs-vrijstelling van 12%); 

- de bv valt in de eerste schijf van 15% vennootschapsbelasting; 

- de rente die de klant rekent aan zijn eigen bv bedraagt bijvoorbeeld dezelfde rente die de 
klant op een spaarrekening krijgt en de bv nu op haar spaarrekening krijgt, ofwel 0,01%. 

Dan maakt de bv geen winst, want de rente die de bv over de spaarrekening ontvangt is even 
hoog als de rente die de bv over de lening door de klant moet betalen. En luidt het omslagpunt on-
geveer 3½%. Bij een belegging met een rendement van 3,6% of minder, betaal je minder VPB en 
box 2-heffing dan je anders aan box 3-heffing zou betalen. 

En dat betekent dat beleggingen die minder renderen dan 3½% via een lening aan de bv ter be-
schikking moeten worden gesteld. En dat geldt vandaag de dag vooral voor spaarrekeningen en 
(staats)obligaties. Maar normaal gesproken weer niet voor aandelen en vastgoed. 

AGIO IN PLAATS VAN TBS’EN? 
In een aantal gevallen is in het verleden de heffing van box 3 bespaard gebleven door het storten 
van agio op aandelen in de eigen bv, in plaats van uitlenen aan de eigen bv. Dan zie je een trans-
formatie van box 3-heffing naar de combinatie van vennootschapsbelasting en box 2-heffing. 

VOORBEELD 
Juliano heeft weer een spaarrekening van € 100.000 met een rente op van 0,01%, ofwel € 10. 
In box 3 kost die spaarrekening Juliano stel 1,395% van € 100.000, ofwel € 1395. 

Door dat geld als agio in zijn eigen bv te storten, betaalt de bv eerst 15% vennootschapsbelas-
ting over de rentebate (€ 1,50) en vervolgens de dga bij dividenduitkering nog eens 26,9% ab-
heffing over de netto winst (€ 8,50). 

Kortom: 37,865% van € 10, ofwel € 3,79.  

Welnu, agio storten is doorgaans minder aantrekkelijk dan tbs’en. En wel om deze redenen: 
1. uitlenen is makkelijker dan agio storten. Een agiostorting vergt notulen van de algemene verga-

dering van de bv. Voor een lening is het vastleggen van de leningscondities in een akte zeker 
aan te raden, maar geen harde eis; 

2. het terugbetalen van een lening is simpel, vergt geen bijzondere handelingen. Het terugbetalen 
van agio kan wel complicaties opleveren. Dat moet gebeuren door omzetting van het agio in 
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aandelenkapitaal, gevolgd door een notariële statutenwijziging waarbij de nominale waarde 
per aandeel wordt verlaagd1. Anders wordt de terugbetaling belast met box 2-heffing; 

3. het terugbetalen van agio is net als dividenduitkeringen onderworpen aan de uitkeringstest2, 
wat ook weer een complicerende factor kan zijn; 

4. doordat geen tbs-relatie ontstaat wordt het voordeel van een lagere heffing in box 1 tegen 
32,648% ten opzichte van de aftrek van voor de vennootschapsbelasting met lagere ab-hef-
fing van samen 37,865% niet genoten. 

KOSTEN-BATEN ANALYSE 
Er kan dus belasting worden bespaard door het omzetten van box 3-heffing over vermogen in een 
box 1-heffing over rendement. 

Dat is vooral eenvoudig te realiseren bij klanten die al een eigen bv hebben. En, let wel een veilige 
bv. Want geld uitlenen aan een bv met daarin een risicodragende onderneming kan tot gevolg 
hebben dat je je spaargeld kwijtraakt. En moet je gaan werken met andere (aanzienlijk hogere) 
rentepercentages, vanwege een risico-opslag op de basisrente. Heb je al een veilige bv, dan is er 
weinig voor nodig om dit voordeel te behalen. 

De vraag is echter of dit ook nog loont als je speciaal hiervoor een bv moet oprichten. Ook dat is 
weer maatwerk, maar het oprichten van een simpele bv kost toch al snel minstens € 400 tot € 500 
inclusief btw en zonder veel extra’s. En het hebben van een bv betekent ook jaarlijkse kosten: op-
maken van een jaarrekening, opstellen VPB-aangifte, besprekingen, enzovoort. En dat kost als snel 
minstens € 1250 inclusief btw per jaar. Ook al is die jaarrekening nog zo simpel. 

Welnu, een besparing van 1,395% aan box 3-heffing bij een jaarlijkse kostenpost van stel € 1250 
betekent simpelweg een omslagpunt van een kleine € 100.000 aan vermogen. Zie hier overigens 
wel, dat het omslagpunt opvallend laag ligt… 

Althans bij een omzetting van een spaarrekening met een rendement van 0,01% in box 3 in een 
gelijke spaarrekening bij de eigen bv. Zonder poespas. 

Let alleen nog wel op het volgende: door de uitlening door de dga aan de eigen bv ontstaat in de 
jaarrekening wel een zichtbare schuld aan de dga. En dat geeft wel een indicatie over het ver-
mogen van de dga. Nu is de publicatieplicht van een kleine vennootschap erg summier, maar toch. 

                                       

 

1 Art. 4.13, eerste lid onderdeel b van de Wet IB 2001. 
2 Art. 2:216 BW 
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TIMING 
Omdat de peildatum voor de box 3-heffing 01 januari is, verdient het de voorkeur om het spaar-
geld bij de bank vóór die datum op te nemen en uit te lenen aan de eigen bv. 

BOXHOPPEN 
Pas daarbij wel op de boxhop termijnen. Om safe te spelen moet dat geld dus wel minstens zes 
maanden uitgeleend blijven. Want als je bezittingen tijdelijk van box 3 naar box 1 verplaatst, sla 
je de plank mis. Je moet bezittingen dan ook meetellen in box 3. Dat speelt als bijvoorbeeld: 

- als de verplaatsing niet meer dan drie achtereenvolgende maanden duurt en in die periode 
een datum van 01 januari valt; 

- als de verplaatsing meer dan drie achtereenvolgende maanden duurt maar niet meer dan zes 
achtereenvolgende maanden en weer in die periode een datum van 01 januari valt tenzij je 

aannemelijk kan maken dat de bezittingen om zakelijke redenen zijn verplaatst. 

TEN SLOTTE 
Er zijn veel wegen die naar Rome leiden om box 3-
heffing te verlagen. Het omzetten van geld in box 
3 naar de eigen bv via een tbs-lening is er één van. 
Maar er zijn nog meer wegen: agio storten, het cre-
eren van een open fonds voor gemene rekening, 
enzovoort. Maar de weg van de tbs-lening is mak-
kelijk te begaan. Die kent niet veel valkuilen. Maar 
het is en blijft maatwerk.  

Als je vragen hebt, bel dan gerust naar ons kantoor: 013 – 577 34 81. Onze klanten mogen so-
wieso altijd korte vragen stellen zonder dat ze gelijk een rekening krijgen. 

Oisterwijk, 15 maart 2021 

MARREE & VAN UUNEN 
BELASTINGADVISEURS 

Eric van Uunen 

Marree & Van Uunen Belastingadviseurs is een openbare 

maatschap van zeven belastingadviseurs. Stuk voor stuk erva-

ren topfiscalisten. De praktijk is gevestigd in Oisterwijk maar 

is actief door heel Nederland. De klanten van de maatschap 

zijn vooral belastingadviseurs, accountants, boekhouders, no-

tarissen, advocaten en andere financiële en juridische dienst-

verleners en richt zich liefst op complexe fiscale vraagstukken. 

Meer informatie staat op de website www.marree-cs.nl. 


