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CASUS
Pierre, dga heeft in 2013 zijn onderneming verkocht. In 

de afgelopen jaren heeft hij samen met zijn echtgenote 
Charlotte leuke dingen ondernomen. Ze zijn de wereld 
rondgereisd. Ze zijn, na een half jaar niet meer naar hun 
portefeuille gekeken te hebben, toe aan een update van 
hun beleggingen en vermogen. Hun belegd vermogen was 
ten tijde van de verkoop van de onderneming € 9 mln. 

Dit is de afgelopen jaren wat afgenomen. Dat was niet 
het gevolg van de beursontwikkeling, integendeel, omdat 
ze uiteindelijk toch voor 50% in aandelen hadden belegd.
Voor Pierre en Charlotte gevoelsmatig een groot gedeelte. 
Hun beleggingsportefeuille was met bijna 10% totaal toe-
genomen. Echter, ze hadden ook het nodige geld uitgege-

ven, en van de opbrengst een vakantiewoning in Italië ge-
kocht en een klassieke sportwagen op de kop kunnen tikken 
en restaureren, wat de nodige kosten en investeringen met 
zich meebracht. Ze hebben meerdere gesprekken met hun 
beste vrienden in België gevoerd en er werd herhaaldelijk 
besproken, hoe zij alles geregeld hebben in België. 

Verschillende termen en constructies passeerden de revue 
in deze gesprekken. En daarom willen Pierre en Charlotte 
graag van hun adviseur horen wat er vandaag de dag alle-
maal actueel en mogelijk is. Want men had in het verleden 
ook nog iets gehoord over Curaçao, één van de eilanden van 
de Nederlandse Antillen. Men had de indruk dat Curaçao  
inmiddels wat passé was. 

VERMOGEN ‘OUT OF THE BOX’: IN PRIVÉ 
‘PARKEREN’ OF STRUCTUREREN

Bij vermogensplanning speelt belastingheffing, de vermogensrendementsheffing, mede door  de lage rente en in het 
rendementsvraagstuk een belangrijke rol. Belastingen hebben immers een negatieve invloed op het rendement en dus 
uiteindelijk ook of de doelstellingen uit het financiële plan gerealiseerd kunnen worden. De vraag bij klanten en  
adviseurs is of het verschil maakt op de effectieve belastingdruk als je vermogen in privé aanhoudt, dan wel of je dit 
structureert. Is de vormgeving van invloed op de totale fiscale last? 
In dit artikel maken we de vergelijking of de belastingheffing van gestructureerd vermogen afwijkt van de heffing in 
privé. En of de belastingheffing bij een rechtsvorm en een natuurlijk persoon neutraal verloopt. We vergelijken aan 
de hand van de eerder in dit vakblad verschenen casus van Pierre en Charlotte, een dga die net de onderneming had 
verkocht.1 In de vergelijking behandelen we Nederland, het thuisland, daarna België, land waar men misschien toch 
naartoe wil verhuizen en tot slot Curaçao.
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Door de sterke beursbewegingen de afgelopen tijd, en  
omdat hun beleggingen minder geworden zijn, kwamen bij 
Pierre en Charlotte een aantal vragen steeds weer terug. 
Moeten we nog wel in aandelen beleggen? Kunnen wij in 
Nederland blijven wonen en toch zo weinig mogelijk belas-
ting betalen over het vermogen in box 3? Of moeten we  
elders de oplossing zoeken...

NEDERLAND
Particulieren worden in Nederland over hun vermogen be-

last in box 3. De belastbare grondslag bedraagt 4% over de 
waarde van het vermogen per 1 januari van het betreffende 
kalenderjaar. Het verschuldigde belastingtarief hierover be-
draagt 30%. Feitelijk komt dit systeem neer op een vermo-
gensbelasting met een effectieve belastingdruk van 1,2%. Dit 
heeft ook de laatste jaren voor de nodige discussie gezorgd, 
enerzijds of de grondslag en het tarief van 4% niet te hoog 
is, maar ook of het systeem zelf rechtvaardig is.

Er is iets heel bijzonders aan dit systeem. De belasting-
heffing heeft in het geheel niets te maken met het daadwer-
kelijk gerealiseerde rendement op het vermogen. De heffing 
blijft hetzelfde ongeacht het daadwerkelijk behaalde rende-
ment. Dit leidt ertoe dat bij weinig rendement de effectie-
ve belastingdruk hoog is. Bij 2% rendement komt de tota-
le belastingdruk uit op 60%. Bij een hoog rendement is de 
belastingdruk vervolgens weer laag. Bijvoorbeeld bij 8% ren-
dement is de effectieve belastingdruk 15%. En met de ster-
ke groei van de wereldwijde aandelenbeurzen en de aan-
houdend lage rente zorgt dit voor vragen bij mensen. 
Sommigen twijfelen of ze niet beter meer in aandelen zou-
den beleggen door de potentieel hogere opbrengst (rente 
is laag) en de lagere effectieve belastingdruk.

De overheid wil trouwens wel iets aan dit degressieve be-
lastingsysteem doen. (Zie kader2) Dit is mede veroorzaakt 
door de vraag uit de maatschappij om het fictieve rende-
ment te verlagen, omdat de rente op banktegoeden mo-
menteel laag is. Er zijn voorstellen geweest om het vermo-
gen in categorieën te verdelen en aan deze afzonderlijke 
categorieën een afzonderlijk rendement te koppelen. Bij-
voorbeeld spaartegoeden tegen een laag rendement en on-
roerende zaken en effecten tegen een hoger rendement. Zo 
wordt Asset allocatie van het vermogen behalve risico en 
rendement, ook fiscaal gedreven. Als je bijvoorbeeld alleen 
effecten hebt, is het echter nog steeds vreemd om het ren-
dement fictief te bepalen. Bij een kleine portefeuille komt 
regelmatig een rendement voor van minder dan 4%, terwijl 
bij traditionele benadering met meer risicovolle portefeuil-
les, in het algemeen bij ook grotere vermogens, met meer 
aandelen, zeker de laatste jaren rendementen van fors meer 
dan 4% voorkomen. De discussie lijkt nu de kant op te gaan 
dat kleine vermogens lager belast worden en grotere ver-
mogens hoger door een hoger fictief rendement in aanmer-
king te nemen als er een groot vermogen is. Bijzonder is dat 
de overheid het rendement fictief blijft bepalen en niet kijkt 
naar het daadwerkelijk gerealiseerde rendement. De heffing 
blijft hiermee gebaseerd op aannames.

PRINSJESDAG BELASTINGPLANNEN 
Vanaf 1 januari 2017 wordt het vaste fictieve rende-
ment van 4% losgelaten. Het kabinet wil het forfaitai-
re rendement baseren op de gemiddelde verdeling van 
het box 3-vermogen over spaargeld en beleggingen (de 
vermogensmix) in combinatie met een in het verleden 

ACTIVA PASSIVA

Pensioenvoorziening (bruto kapitalen)
-  verzekerd
-  

Onroerende en zakelijke activa
-  gezinswoning
-  vakantiewoning Roompot
-  vakantiewoning Italië

Roerende waarden
-  portefeuille liquiditeiten
-  portefeuille obligaties
-  portefeuille aandelen/
-  beleggingsfondsen

Persoonlijk bezit
-  Old Timers

Total activa

Lange termijnschulden
-  hypotheeklening aflossingsvrij
-  andere

Korte termijnschulden
-  persoonlijke leningen
-  andere

Netto vermogen  

Total passiva

Vermogensbalans van Pierre & Charlotte

175.000
175.000

0

1.225.000
500.000
200.000
525.000

8.400.000
350.000

3.300.000
4.750.000

250.000
250.000

10.050.000

1,74%
100,00%

0,00%

12,19%
40,82%
16,33%
42,86%

83,58%
4,17%

39,29%
56,55%

2,49%
100,00%

100,00%

650.000
650.000

0

0
0
0

9.400.000

10.050.000

6,47%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%

93,53%

100,00%



  -  OKTOBER 2015 NUMMER 10 41

V
FP

in de markt gerealiseerd rendement op beide compo-
nenten. De grondslag sparen en beleggen blijft net als 
nu de rendementsgrondslag voor zover die meer be-
draagt dan het heffingsvrije vermogen (voorstel van  
€ 25.000 per belastingplichtige).
Er is sprake van Rendementsklasse I (RI) en Rende-
mentsklasse II (RII). Welk deel toe te rekenen wordt 
bepaald op basis van de in de tabel genoemde percen-
tages. Deze tabel werkt met een schijvensysteem met 
drie vermogensschijven: 

Schijf Box 3  
vermogen

Heffingsvrij 
vermogen

RI  
sparen 
(1,63%)

RII be-
leggen 
(5.5%)

1 0 -100.000 -/- 25.000 67% 33%

2 100.000 –  
1 mln.

21% 79%

3 Meer dan  
1 mln.

0% 100%

Voor elk van de vermogensschijven geldt dus een  
andere vermogensmix. 
 –  Van het gedeelte van de grondslag sparen en beleg-

gen van € 0 tot € 75.000 wordt 67% in rendements-
klasse I ingedeeld en 33% in rendementsklasse II. 
Bij vermogen boven de vrijstelling van € 25.000 
wordt het rendement gesteld op (67% x 1,63% + 
33% x 5,5%) = 2,9%. Hiervan wordt 30% belast. 
De effectieve belastingdruk op vermogen boven de 
vrijstelling komt daarmee op 0,87% voor vermo-
gens tot de € 75.000 boven de vrijstelling.

 –  Van het gedeelte van de grondslag sparen en beleg-
gen van € 75.000 tot € 975.000 wordt 21% in ren-
dementsklasse I ingedeeld en 79% in rendements-
klasse II. Voor zover het vermogen boven de 
vrijstelling valt in de categorie tussen de € 75.000 
en € 975.000, wordt aan 21% een rendement van 
1,63% toegekend en aan de rest een rendement van 
5,5%. De belastingdruk is derhalve 1,4%.

 –  Ten slotte wordt 100% van het gedeelte van de 
grondslag sparen en beleggen vanaf € 975.000 in 
rendementsklasse II ingedeeld. Hier geldt dat (voor 
het meerdere) volledig uitgegaan wordt van een ren-
dement van 5,5%, met een belastingdruk van 
1,65%.

Buitenlands belastingplichtigen die in Nederland box 3 
vermogen hebben, worden zoals het er nu uitziet op de-
zelfde wijze belast als binnenlands belastingplichtigen.
Door de complexiteit van dit systeem is het maar de 
vraag of het houdbaar blijkt. Alternatieven voor ver-
mogen in box 3 waren er al en worden nu ook weer 
meer actueel in de (fiscale) adviespraktijk. Denk bij-
voorbeeld aan Beleggen in de BV, Aflossen eigenwo-
ningschuld, Geld lenen aan de BV en de VBI. 

De vraag is nu of er geen ongelijkheid aan het ontstaan is, 
namelijk of de box 3-heffing bij een natuurlijk persoon in pri-
vé wel neutraal is ten opzichte van een structuur waarbij  
gebruik gemaakt wordt van een rechtsvorm. Het antwoord 
hierop is nee, er is dus een ongelijkheid. Je kunt namelijk de 
heffing beperken tot effectief 25% over de daadwerkelijk ge-
noten inkomsten en vermogenswinsten door met rechtsper-
sonen te structureren. De laatste tijd wordt vaker het vermo-
gen ondergebracht in een vrijgestelde beleggingsinstelling. 
(VBI) 

Een VBI is onderworpen aan 0% vennootschapsbelasting 
en dividendbelasting. Een aandeelhouder die 5% of meer 
van de aandelen in deze vennootschap houdt, wordt belast 
met aanmerkelijk belangheffing. Dit houdt in dat inkomsten 
uit de instelling, alsmede de vermogenswinsten behaald met 
de vervreemding van de aandelen in de instelling met mini-
maal 25% belast zijn. Zo komen wij uit op een effectieve 
belastingdruk van 25% op het daadwerkelijk genoten ren-
dement. Er vindt wel een verrekenbare voorheffing plaats 
van 4% over de waarde per 1 januari van het jaar. Maar ook 
als we alleen kijken naar deze heffing op basis van fictieve 
rendementen (4% van het beginvermogen tegen een tarief 
van 25%) komen we in de VBI lager uit dan in box 3. Be-
langrijk is daarnaast om te weten dat vermogensverliezen 
bij een VBI feitelijk weer aftrekbaar zijn door te opteren voor 
statusverlies en weer voor de VBI-status te opteren als het 
verlies is ingelopen. Een vrijgestelde beleggingsinstelling kan 
een NV zijn, maar ook een fonds voor gemene rekening. 
Deze laatste is te vergelijken met een soort maatschap waar 
beleggingen in samengebracht worden in plaats van werk-
activiteiten.

Als er ook nog eens extra aandacht besteed wordt aan de 
statuten van de rechtsvorm, blijkt dat ook de zeggenschap 
over het vermogen geregeld kan worden. Het vermogen kan 
beschermd worden tegen verkwisting door een aantal zaken 
goed te beschrijven in een (aanvullend) beleggingsstatuut als 
onderdeel van de statuten van de vennootschap en in het 
verlengde van een familiestatuut. Zo kan perfect vastgelegd 
worden op welke wijze de beleggingen georganiseerd moe-
ten worden.

De belastingheffing valt in Nederland echter ook nog ver-
der te beperken dan het 25%-tarief. Deze kan zelfs vermin-
derd worden tot 10% effectieve belastingdruk over de daad-
werkelijk gerealiseerde inkomsten en vermogenswinsten, door 
het vermogen onder te brengen in een trust die aan minimaal 
10% belastingheffing is onderworpen. Doordat een dergelij-
ke trust aan tenminste 10% belastingheffing is onderworpen, 
is deze niet meer transparant voor de inkomstenbelasting. De 
trust is nog wel transparant voor de schenk- en erfbelasting 
en de inbreng van het vermogen kan in een trust onbelast 
plaatsvinden. Uitkeringen uit een dergelijke trust zijn (aan de 
insteller, Pierre en Charlotte in deze, als gevolg van het ont-
breken van kinderen) ook onbelast. Op deze wijze kan een 
natuurlijk persoon zijn vermogen laten renderen tegen een 
effectieve belastingdruk van 10% door gebruik te maken van 
een rechtsvorm.
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Een eerste conclusie is dus dat het Nederlandse heffings-
systeem niet neutraal is. Het gebruik maken van een rechts-
vorm is niet gelijk aan het in privé aanhouden door een  
natuurlijk persoon!

BELGIË
Het heffingssysteem van België voor inkomsten uit vermo-

gen laat zich redelijk eenvoudig samenvatten. 
Rente- en dividendinkomsten worden belast tegen 25% 

(als gevolg van de crisis (tijdelijk?) tegen 27%). Vermogens-
winsten zijn onbelast. Als gevolg hiervan zijn er een groot 
aantal beleggingsproducten ontstaan die inkomsten transfor-
meren in vermogensgroei, de zogenaamde kapitalisatiefond-
sen. Dit zijn vermogensgroeifondsen oftewel beleggingsfond-
sen die hun inkomsten kapitaliseren en dus niet uitkeren. 
(Bevek’s/Sicav’s) Dit maakt duidelijk dat als je je vermogen en 
je beleggingen optimaal wilt alloceren, ook bij de uiteindelij-
ke keuze van effectensoorten, aandelen (dividend) of obliga-
ties (rente) de fiscale behandeling niet uit het oog verloren 
mag worden. Er moeten dus juiste keuzes gemaakt worden 
bij het invullen van de beleggingsportefeuille. 

Bij de verkoop van een beleggingsfonds betaal je een 
meerwaardebelasting op het obligatie/vastrentende gedeel-
te. Dat betekent dat je bank op de volledige meerwaarde van 
een obligatiefonds een vast percentage inhoudt. Momenteel 
bedraagt de belasting 25 procent. In het kader van de zoge-
naamde tax shift, een grote Belgische operatie waarbij men 
verschuiving van heffing van inkomen en vermogen onder-
zoekt, wordt deze mogelijk ook opgetrokken tot 27 procent. 

Verkoop je een gemengd fonds dat slechts gedeeltelijk in 
obligaties belegt? In dat geval wordt enkel de meerwaarde 
die voortkomt uit dit vastrentende gedeelte belast bij verkoop. 
Op het gedeelte dat belegt in aandelen, is geen meerwaar-
debelasting verschuldigd. Ter informatie: de meerwaarde bij 
verkoop van zuivere aandelenfondsen is sowieso onbelast. 

Al sinds jaar en dag zijn er de zogenaamde beleggings-
verzekeringen (in de volksmond o.a. Tak21/23/44 ge-
noemd). Deze zijn onbelast (in de successie, waardoor al-
leen hierom al deze verzekeringen in grote getallen 
afgesloten werden) als ze een looptijd hebben van langer 
dan acht jaar. De beleggingsverzekeringen delen zich op in 
verzekeringen die een gegarandeerd rendement hebben 
(Tak21) en verzekeringen die gekoppeld zijn aan een beleg-
gingsportefeuille (Tak23). Renteopbrengsten en/of poten-
tieel hogere rendementen door aandelen hebben dus wel 
een andere productvorm (andere Tak) maar worden fiscaal 
gezien (nog steeds) op zelfde wijze behandeld. Vanuit be-
leggingsoogpunt is het belangrijk om ook hier alle pro’s en 
contra’s goed af te wegen. Want er zijn ook instap-, uitstap- 
en/of beheerskosten in deze verzekeringen en bovendien is 
er op de premie nog een belasting (2 % nu), de verzeke-
ringstaks, van toepassing.

De Belgische wetgeving – in tegenstelling tot de Neder-
landse wetgeving – is wel degelijk meer neutraal ten opzich-
te van het hanteren van een rechtsvorm of het beleggen door 

een natuurlijk persoon in privé. Toegepaste structuren wor-
den ten opzichte van de natuurlijke persoon evenwichtig be-
handeld. Een burgerlijke maatschap, eveneens een veelge-
bruikte planningstechniek, welke een scheiding aanbrengt 
tussen zeggenschap over vermogen en eigendom, wordt fis-
caal transparant behandeld. De belastingheffing vindt plaats 
op het niveau van de zogenaamde achterliggers. 

In de praktijk is de belastingheffing op rente en dividend 
eenvoudig omdat de Belgische bank aan de bron de zoge-
naamde roerende voorheffing (van 25%) inhoudt. De ach-
terligger, natuurlijk persoon, hoeft niets te doen en hoeft zelfs 
de inkomsten niet aan te geven.

België kent in zijn civiele wetgeving ook een met de trust 
vergelijkbare figuur. Dit is een Belgische Private Stichting. De 
Belgische Private Stichting betreft een soort parkeerplaats van 
vermogen, waarin het vermogen doelgebonden wordt aan-
gehouden. Qua fiscale behandeling is de rechtspersonenbe-
lasting van toepassing. Vergelijkbaar met de natuurlijke per-
soon worden rente- en dividendinkomsten belast tegen een 
heffing van 25% en behaalde vermogenswinsten zijn onbe-
last. Duidelijk is dat zowel een Burgerlijke maatschap als een 
Belgische Private Stichting daarom ook veelvuldig gebruikt 
worden als alternatief voor het rechtstreeks in privé aanhou-
den van beleggingen. Zeker als ouders bepaalde modalitei-
ten willen regelen om zelf nog beschikkingsbevoegdheid te 
houden bij overdracht naar kinderen. 

Sinds kort kent België een doorkijkbelasting voor buiten-
landse structuren waarin door privé personen laag dan wel 
onbelast vermogen wordt aangehouden. Deze belasting werd 
in de media en de volksmond al snel de Kaaimantax ge-
noemd. Door laag of niet belaste buitenlandse trusts en ven-
nootschappen, die nagenoeg uitsluitend beleggen, wordt 
voortaan heen gekeken. Hun beleggingen worden belast in 
België bij de achterligger, die de structuur heeft ingesteld. De 
belastingheffing bedraagt 25% over rente- en dividendin-
komsten. Vermogenswinsten blijven onbelast. Als de struc-
tuur in het buitenland meer dan 15% effectief aan belasting 
betaalt op basis van de Belgische belastbare grondslagbere-
kening, dan is de Kaaimantax niet van toepassing. 

Geconcludeerd kan worden dat in België de belastinghef-
fing neutraal plaatsvindt, ongeacht een gehanteerde rechts-
vorm of bij het aanhouden door de natuurlijk persoon in pri-
vé. Het uitgangspunt/aanknopingspunt voor de heffing is de 
natuurlijke persoon. Daadwerkelijk ontvangen inkomsten 
worden belast en vermogenswinsten zijn onbelast, met daar-
bij de opmerking dat wel goed gekeken moet worden voor 
wat betreft invulling van de beleggingsportefeuille hoe  
belegd wordt, en in welke structuur. 

CURAÇAO
Curaçao is een onderdeel van het Koninkrijk der Neder-

landen. Het vormt een zelfstandig land binnen het konink-
rijk. Curaçao is autonoom in de belastingheffing. In Curaçao 
heeft de regering overwogen om het Nederlandse systeem 
van box 3 over te nemen. Uiteindelijk hebben zij echter be-
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sloten aan te blijven sluiten bij daadwerkelijk ontvangen di-
vidend- en rente-inkomsten. Deze worden op Curaçao belast 
tegen een vast percentage van 19,5%. Vermogenswinsten 
zijn onbelast. Anders dan in Nederland is er op Curaçao dus 
wel sprake van meer rechtsvorm- en personen neutraliteit. 
Indien een persoon vermogen in een vennootschap onder-
brengt, kan deze ervoor kiezen als het beleggingen betreft 
geen vennootschapsbelasting verschuldigd te zijn als voor het 
0% regime wordt gekozen.

Grootaandeelhouders, aandeelhouders die meer dan 5% 
van de aandelen bezitten in een vennootschap, worden voor 
hun dividend- en vermogenswinsten dus belast. Indien de 
vennootschap beleggingen heeft die niet onderworpen zijn 
aan de vennootschapsbelasting is over de waarde van de aan-
delen per jaar belasting verschuldigd op basis van 4% rende-
ment. Wordt later in dat jaar dividend uitgekeerd dan is hier-

over geen belasting verschuldigd. Het forfaitaire rendement 
vormt in deze geen voorheffing, zoals wel bij de Nederland-
se VBI van toepassing is. 

Indien vermogen in een trust of een stichting particulier 
fonds is ‘geparkeerd’ worden de uitkeringen uit een dergelij-
ke entiteit ook belast. De uitkeringen worden belast voor zo-
ver deze meer bedragen dan hetgeen is ingebracht. Dit sys-
teem wordt ook wel de saldomethode genoemd. Duidelijk is 
dat er op Curaçao hiermee meer sprake is van een rechts-
vorm- en persoon neutrale heffing dan in Nederland!

CONCLUSIES
Bij financiële planning houd je rekening met de effectie-

ve belastingdruk. De vraag is of het juridisch vormgeven van 
het vermogen van invloed is op de effectieve belastingdruk. 
Als dat zo is, wordt de vormgeving een issue, omdat belas- V

ER
M

O
G

EN
SB

EH
EE

R

Land Vermogen in privé Gestructureerd vermogen Belastingneutraliteit

Nederland

Effectieve belastingdruk: 
1,2%

Grondslag: 
fictief rendement van 4%

Effectieve belastingdruk: 
VBI: 25%
Trust: 10%

Grondslag: 
daadwerkelijk genoten rendement

Heffingssysteem is  
in zijn geheel niet  
neutraal

België

Effectieve belastingdruk:
25%/27%

Grondslag:   
daadwerkelijk gerealiseerde 
rente- en dividendinkom-
sten door natuurlijk persoon

Effectieve belastingdruk:
Burgerlijke maatschap: 25%/27%

Private Stichting: 25%/27%

Kaaimantax; 25%/27%, tenzij ≥15% in het buitenland.

Grondslag:   
daadwerkelijk gerealiseerde rente- en dividendinkomsten 
door achterligger (natuurlijk persoon)

Heffingssysteem is  
in zijn geheel  
neutraal.

Curaçao

Effectieve belastingdruk: 
19,5%

Grondslag:  
daadwerkelijk gerealiseerde 
rente- en dividendinkom-
sten door natuurlijk persoon

Effectieve belastingdruk:

Vennootschap:
0%-regime, of
19,5% grootaandeelhouder
Trust: 19,5%
SPF: 19,5%

Grondslag:   
Vennootschap:
daadwerkelijk gerealiseerde dividend- en vermogenswin-
sten & fictief rendement 4% van beleggingen die niet zijn 
onderworpen aan vennootschapsbelasting

Trust en SPF: daadwerkelijk gerealiseerde dividend- en 
vermogenswinsten

Heffingssysteem is  
gematigd neutraal.
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ting als kostenpost dan onevenredig zwaar kan drukken. In 
Nederland is dat duidelijk het geval. In België niet. Op Cu-
raçao lijkt het forfaitaire rendement ‘schoonheidsmogelijk-
heden’ te bevatten en kan er door de juiste afwegingen te 
maken, een verbetering worden gerealiseerd. Natuurlijk 
moeten ook de veelal eenmalige kosten van het opzetten 
en in beperkte mate het in stand houden van dergelijke 
structureringen meegenomen worden. De keuze wat voor 
Pierre en Charlotte de meest optimale is, is afhankelijk van 
hoe in de toekomst het totale vermogen er uit gaat zien. Dit 
betekent vooruitkijken en het rendementsvraagstuk en de 
beleggingsportefeuille hiervan onderdeel uit laten maken. 
Dat gaat dus verder dan alleen de emotie, het risico wat ie-
mand wil lopen, maar bijvoorbeeld ook hoeveel directe in-
komsten men wil onttrekken om van te leven of andere din-
gen te realiseren. En hoe daar de fiscale behandeling van is. 

De allocatie van de beleggingen en in welke instrumenten 
belegd moet worden kan dus ook nog eens afhankelijk zijn 
van de structuur, ‘het jasje’ om de beleggingsportefeuille en 
in welk land men verblijft of de beleggingen structureert. 

Maar ook de andere vermogensbestanddelen en de fisca-
le behandeling hiervan spelen in de totale afweging een  
belangrijke rol. 

Aan de hand van dit voorbeeld hebben we doelbewust de 
focus op alleen de beleggingsportefeuille en daar bijhorende 
fiscaliteit gemaakt. We hebben duidelijk willen maken dat in 
het kader van allocatie en vermogensopbouw er meer zaken 

zijn om rekening mee te houden dan snel aan de hand van 
een kort vragenlijstje een beleggingsprofiel te bepalen en een 
modelportefeuille samen te stellen. 

De keuze van vestigingsland en hoe vermogen samenge-
steld is, kan ook in belangrijke mate (negatief) beïnvloed wor-
den door fiscaliteit. En het is dan ook belangrijk om te bena-
drukken dat de wensen van de cliënt belangrijk(er) zijn maar 
ook een puur fiscale optimalisatie alleen niet de enige moti-
vatie is. Een totaal beeld van de cliënt is essentieel. Een sa-
menwerking tussen (vermogens)planner en/of adviseur die 
de beleggingen invult, samen met fiscalist/belastingadviseur 
betekent dat invulling gegeven wordt aan optimale vermo-
gensbegeleiding van de klant. 

Vermogen, rendement, risico en fiscaliteit blijven aandacht 
vragen, zeker ook in internationale context. Dit geldt met 
name in een economische omgeving waar rendementen en 
risico’s maar ook budgettaire maatregelen door overheden 
de teneur bepalen. Dit geldt zeker als de fiscale behandeling 
van natuurlijke personen of rechtspersonen niet in ieder land 
eenduidige uitwerkingen heeft. 

Informatie: info@robertvanbeek.eu en maurice.de.clercq@esj.nl

1 Vermogen: ‘Out of the box’! Vakblad Financiële Planning, maart 2013 nr. 

3, Van Beek R.G.J., De Clercq M.F.P., Singh H.K.

2 Nieuwe Belastingplannen zijn op moment van schrijven van dit artikel nog 

niet definitief bekend 


