
5.3 Sparen en beleggen 
 
5.3.1  sparen in box 3 (gewone spaarrekening en spaardeposito) 
Bij een bank kan een gewone spaarrekening of spaardeposito worden geopend. Dit kan 
naast beleggen (zie paragraaf 5.4), banksparen (zie paragraaf 5.2.6) of een lijfrente 
afsluiten (zie paragraaf 5.2.3)   
Wat zijn de verschillen? 
 
Tabel  44: verschillen sparen, beleggen, banksparen en lijfrenteverzekering 
Soort Sparen Beleggen Banksparen voor 

pensioen
Lijfrenteverzekering

Rente Variabel (gewoon) en 
vast (deposito). 

Rendement afhan-
kelijk van resultaat

Vaste rente tot 
einddatum rek-
ening

Vaste of variabele 
rente, mogelijk winst-
deling, afhankelijk van 
verzekeraar

Kosten Geen kosten Transactie-kosten Geen kosten Afsluitprovisie

Fiscaal 
voordeel 
box 1

Nee Nee Ja, inleg is aftrek-
post (bij pen- 
sioentekort) en 
binnen jaarruimte 

Ja, premie of koopsom 
is aftrekbaar (bij pen-
sioentekort) en binnen 
jaarruimte

Box 3 Rendements-heffing 
boven heffingvrij 
vermogen; vanaf 
2020: nieuwe regel-
ing (paragraaf 1.2.3)

Rendements-hef-
fing boven heff-
ingvrij vermogen 
vanaf 2020: nieu-
we regeling (para-
graaf 1.2.3)

Wordt niet belast Wordt niet belast

Inleg Afhankelijk van 
spaarvorm flexibel of 
periodiek

Afhankelijk van 
beleggings-vorm 
flexibel of  
periodiek

Flexibel of  
periodiek

Periodieke verplichting 
(premie) of koopsom 
ineens

Overlijden Opgebouwd saldo 
valt in erfenis (erfbe-
lasting)

Opgebouwd saldo 
valt in erfenis 
(erfbelasting)

Opgebouwd saldo 
valt in erfenis 
(erfbelasting)

Opgebouwd saldo 
vervalt (valt toe aan 
verzekeraar), tenzij 
contraverzekering is 
afgesloten. Bij uitker-
ing uit verzekering 
geen erfbelasting

Deposi-
to-garan-
tie-stelsel

Garantie tot € 
100.000 

Valt niet onder 
stelsel

Garantie tot  
€ 100.000 

Valt niet onder stelsel

Vrij opne-
embaar

Ja, tenzij spaarde-
posito (aan termijn 
gebonden)

Ja, afhankelijk van 
beleggings-vorm

Nee, tenzij 49,5% 
(2020) belasting  
en  
20 % strafrente 
(revisierente)

Nee, tenzij 49,5% 
(2020) belasting en 20 
% strafrente (revisie-
rente)

Bested-
ingsdoel

Vrij Vrij Verplicht voor 
pensioen

Verplicht voor lijfrente

De spaarsaldi van gewone rekeningen en deposito’s vallen in box 3, waarover vermogensrendementsheffing 
(zie paragraaf 1.2.3) moet worden betaald. Er geldt in 2020 een vrijstelling van € 30.846 per 
belastingplichtige (€ 61.692 voor fiscale partners).  Ook de waarde van de beleggingen vallen in box 3. Het 
saldo van de bankspaarrekening en de lijfrentespaarrekening zijn van box 3 uitgezonderd. 
Let op: vanaf 2022 worden de beleggingen zwaarder belast dan de spaargelden (zie paragraaf 1.2.3) 
Let op: hoeveel geld moet er – met de huidige lage rente- worden gespaard om op de pensioenleeftijd 
€ 1 miljoen spaarsaldo te hebben? Volgens Het Financieele Dagblad moet een 33-jarige gedurende 25 
jaar (dan 68) bij een rente van 0,2% € 2.443 per maand (€ 29.316 per jaar) opzij leggen om tot het 
beoogde € 1 miljoen te komen. Het spaarbedrag op een gewone bankrekening is fiscaal niet aftrekbaar 
(pensioenpremie wel) en over het opgebouwde spaargeld (niet over de opgebouwde pensioenpot) moet 
vermogensrendementsheffing worden betaald, tenzij wordt gekozen voor banksparen of een lijfrente. Het 
saldo van de bankspaarrekening en de lijfrentespaarrekening zijn immers van box 3 uitgezonderd. Als de 
jaarruimte die mogelijkheid biedt, is (een deel van) het te sparen bedrag op de bankspaarrekening of de te 

131

Sparen en beleggen

5

!
!



betalen lijfrentepremie aftrekbaar, Volgens het FD is de te sparen € 1 miljoen over 25 jaar door de  inflatie 
(van jaarlijks 2,5%) over 25 jaar nog slechts de helft waard (Bron: FD 02.02.2019). 

Familiebank 
Geld uitlenen of ontvangen van familieleden kan een mooi alternatief voor geld lenen van 
een bank of  sparen op een bankrekening zijn. De (fiscale) mogelijkheden om aan kinderen 
te schenken al dan niet voor de aankoop of verbouwing van een huis of het aflossen 
van een hypotheek zijn daar een voorbeeld van (zie paragraaf 5.4.1). Ook de papieren 
schenking (paragraaf 5.4.1) kan binnen het gezin voor een financieel voordeel zorgen.

Het komt vaak voor dat de ouders bereid zijn een hypothecaire lening te verstrekken aan 
een kind voor het kopen van een eigen woning. Het is gebruikelijk om een rente te vragen 
die iets hoger ligt dan bij een bank, omdat de rente voor het kind aftrekbaar is in box 1, 
terwijl de betaalde rente aan de ouders belangrijk hoger kan zijn dan de rente, die zij op een 
eigen spaarbankrekening zouden ontvangen en die bovendien onbelast is. Het is mogelijk 
de reguliere bankrente met een kwart van die rente naar boven aan te passen (dus bij 2% 
bankrente, kan de ouder 2,5% vragen)  Wie meent dat de rente toch te belastend is voor het 
kind, kan via een belastingvrije schenking alsnog compensatie bieden.  
Let op: Bij een te hoge rente kan de fiscus  een deel van de rente als schenking 
beschouwen! 
Een hypothecaire familiebanklening kan worden gesloten zonder tussenkomst van een 
notaris, waardoor notariskosten worden bespaard. Toch is het verstandig deze lening via 
een notaris te laten vastleggen ter wille van de nodige helderheid ook ten opzichte van 
andere crediteuren van het kind. De notariskosten zijn overigens voor het kind aftrekbaar. 
 
Wat belangrijk –en tevens niet al te gemakkelijk-  is, is de noodzaak bij een familiebank de 
financiële afspraken en transacties op papier te zetten en zich niet tot mondelinge afspraken 
te beperken. Juist omdat veranderingen  in familieomstandigheden (trouwen, scheiden, 
overlijden, schuldsanering, faillissement) tot onvoorspelbare (en emotioneel geladen) 
situaties kunnen leiden, is het zaak de financiële afspraken helder op papier zetten en/of te 
overwegen een onafhankelijke derde, die het vertrouwen van alle betrokken partijen heeft, 
bij deze afspraken cq schriftelijke vastlegging te bettrekken.. En let op: de overeenkomsten 
dienen zakelijk te zijn. Een zakelijke lening heeft zicht op een reële (verplichting tot) 
terugbetaling en een zakelijk rente.  Schriftelijke vastlegging biedt ook uitkomst als de 
fiscus om een toelichting vraagt
De familiebankconstructie mag ook met broers, zussen, neven of nichten en zelfs met de 
buurman of een vriend.
Let op: Vanaf de herziening van box 3 in 2022 moet er over een belegging in een 
familiebank meer vermogensrendementsheffing (33% van het bedrag, dat resteert na 5,33 % 
van de lening en dan minus € 400) worden betaald. Zou het geld op de eigen bankrekening 
worden gespaard, dan zou er slechts 33% van het bedrag, dat resteert na 0,09% van het 
spaargeld minus € 400) behoeven te worden betaald. (zie voor meer details paragraaf 1.2.3). 
Maar dankzij de hoge rente van 6% kan er nog steeds een aantrekkelijk rendement worden 
bereikt.  
Voorbeeld: wie € 100.000 in de familiebank belegt, waarna dit bedrag tegen 6% wordt 
uitgeleend aan bv. de studerende zoon, ontvangt € 6.000 rente (die de zoon via zijn ib 
kan aftrekken), maar betaalt in box 3 € 1.626 vermogensrendementsheffing (5,33% van € 
100.000 = € 5.330 minus € 400= € 4.930, waarover 33% VHR= € 1.626). Netto: € 4.374 = 
4.37 % rendement. Zou die € 100.000 op de privébankrekening staan, dan is de rente € 90 
en de VRH € 0 . 
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Spaar-BV
Door de lage rentestand bij de reguliere banken kan een spaar-BV voor een hoger 
rendement zorgen dan het sparen-privé in box 3. 
Bij het berekenen van het rendement in een spaar-BV moet de hoogte van de ingelegde 
spaargelden en het  rentepercentage rekening worden gehouden met de algemene kosten 
van de BV alsmede de te betalen vennootschapsbelasting van 20 % en de belasting 
aanmerkelijk belang van box 2 (in 2020 van 26,25 %.; 2021: 26,9%!)  
Let op: de spaar-BV heeft in het begin ook oprichtingskosten, waarna elk jaar terugkerende 
algemene kosten zijn voor het opstellen van de jaarcijfers door een erkend administratie- 
of accountantskantoor en het doen van de aangifte vennootschapsbelasting (begroot op € 
1000 per jaar; er zijn ook administratiekantoren met lagere tarieven of de dga doet het zelf).

Vergelijking rendementen spaar-BV met die van  sparen privé 
Een vergelijking tussen de rendementspercentages bij een spaar-Bv en sparen in box 3 
geeft bij verschillende spaartegoeden (€ 100.000; € 445.000; € 600.000; € 1,2 miljoen; € 1,5 
miljoen) het volgende beeld. 
 
Tabellen 45 A t/m E: exploitatie van en rendement bij spaar-BV in vergelijking met 
rendement sparen privé bij inleg van € 100.000 en bij verschillende rentepercentages in 
2020 en 2022
A. spaargelden van € 100.000
Rentepercentages 0,01 % 0,05 % 0,1 % 0,5 % 1,0 % 2,0 % 3,0 %

Rente in € 10 50 100 500 1.000 2.000 3.000

Kosten BV in € 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Saldo BV in € (990) (950) (900) (500) 0 1.000 2.000

Vpb* 20% tot € 200.000 in € - - - - - 200 400

Saldo na vpb in € (990) (950) (900) (500) 0 800 1.600

AB 26,25% (2020) in € - - - - - 210 420

Resultaat in € (990) (950) (900) (500) 0 590 1.180

Rendement spaar-bv in % (0,99) (0,95) (0,9) (0,5) 0 0,59 1,18

Rendement sparen privé in % in 
2020*

(0,36) (0,32) (0,27) (0,13) 0,63 1,63 2,63

Rendement sparen privé in % in 
2022**

0,01 0,05 0,1 0,5 1,0 2,0 3.0

*zie tabel 6E 
**zie tabel 8F.

B. spaargelden van € 445.000
Rentepercentages 0,01 % 0,05 % 0,1 % 0,5 % 1,0 % 2,0 % 3,0 %

Bij een spaartegoed van
€ 445.000

Is het exploitatie- resultaat 
spaar-BV in €

(955,5) (777,5) (555) 723 2.036 4.661 7.287

Rendement spaar-bv in % (0,21) (0,17) (0,12) 0,16 0,46 1,05 1,64

Rendement sparen privé in % in 
2020*

((1,05) (1,06) (0,96) (0,56) (0.06) 0,94 1,94

Rendement sparen privé in % in 
2022**

0.01 0,05 0,1 0,5 1,0 2,0 3,0

*zie tabel 6E. 
**zie tabel 8F.
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C. spaargelden € 600.000
Rentepercentages 0,01 % 0,05 % 0,1 % 0,5 % 1,0 % 2,0 % 3,0 %
Bij een spaartegoed van € 
600.000
Is het exploitatie- resultaat 
spaar-BV in €

(940) (700) (400) 1.180 2.950 6.490 10.3250

Rendement spaar-bv in % (0,95) (0,95) (0,9) 0,20 0,49 1,08 1,72
Rendement sparen privé in % 
in 2020*

(1,03) (1,06) (1,01) (0,61) (0,11) 0,89 1,89

Rendement sparen privé in % 
in 2022**

0,002 0,04 0,09 0,49 0,99 1,99 2,99

*zie tabel 6E. 
**zie tabel 8F

D. spaargelden € 1,2 miljoen
Rentepercentages 0,01 % 0,05 % 0,1 % 0,5% 1,0 % 2,0 % 3,0 %
Bij een spaartegoed van € 1,2 mil-
joen

Is het exploitatie- resultaat spaar-
BV in €

(880) (400) 118 2.959 6.754 13.570 20.650

Rendement spaar-bv in % (0,073) (0,03) (0,01) 0,25 (0,56) 1,13 1,72
Rendement sparen privé in % in 
2020*

(1,2) (1,16) (1,11) (0,71) (0,21) 0,79 1.79

Rendement sparen privé in % in 
2022**

(0,008) 0,03 0,08 0,48 0,98 1.98 2,98

*zie tabel 6E 
**zie tabel 8F

E. spaargelden 1,5 miljoen
Rentepercentages 0,01 % 0,05 % 0,1 % 0,5 % 1,0 % 2,0 % 3,0 %
Bij een spaartegoed van € 1,5 mil-
joen
Is het exploitatie- resultaat spaar-
BV in €

(850) (250) 295 3.835 8.260 17.110 25.960

Rendement spaar-bv in % (0,057) (0,017) 0,02 0,26 0,55 1,14 1,73
Rendement sparen privé in % in 
2020*

(1,28) (1,24) (1,19) (0,79) (0,29) 0,71 1,71

Rendement sparen privé in % in 
2022**

(0,01) 0,03 0,79 0,48 0,98 1,98 2,98

*zie tabel 6E 
**zie tabel 8F.

Bij nadere bestudering van de verschillende rendementspercentages is het antwoord op  de 
vraag bij welk rentepercentage en spaartegoed het rendement van de spaar-bv hoger dan 
die van het sparen privé, samengevat in de volgende tabel.
  
Tabel 46: antwoord op de vraag, bij welk rentepercentage en spaartegoed is het 
rendement van de spaar-bv hoger dan die van het sparen privé
Spaartegoed in € van  Spaar-bv 

2020
Sparen 
privé 2020

Opmerkingen bij 2020

tot 100.000 tot 1% Sparen privé geeft tot 1% rente  bij een spaartegoed 
tot € 100.000 meer rendement dan spaar-bv

van 100.000 tot
600.000

Vanaf 1% 
tot 2,3 %

vanaf 2,3 % Spaar-bv geeft vanaf 1% tot 2,3% rente bij een spaar-
tegoed van € 100.000 tot € 400.000 meer rendement 
dan sparen privé. Vanaf 2,3% geeft sparen privé meer 
rendement. 
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van 600.000 tot 1,5 
miljoen 

Vanaf 2,3 % 
tot 2,5 %

vanaf 2,5 % Spaar-bv geeft vanaf 2,3% tot 2,5% rente bij een 
spaartegoed van € 600.000 tot € 1,5 miljoen meer 
rendement dan sparen privé. Vanaf 2,5% geeft sparen 
privé meer rendement.

1,5 miljoen en meer van 2,5% tot 
3 %

vanaf  
3 %

Spaar-bv geeft vanaf 2,5% tot 3% rente bij een spaar-
tegoed van meer dan € 1,5 miljoen meer rendement 
dan sparen privé. Vanaf 3% geeft sparen privé meer 
rendement.

Conclusie: bij een rentepercentage van meer dan 1% tot tussen de 2.3%  en 3% (afhankelijk van de hoogte 
van het spaartegoed) via een spaar-BV het overwegen waard. Bij een rente van minder dan 1% en boven de 
2.3% , 2.5% of 3% (afhankelijk van de hoogte van het spaartegoed )is sparen privé fiscaal interessanter. 
Let op: Over de uitgekeerde spaargelden uit de BV naar privé, die in box 3 worden geplaatst,  moet weer 
vermogensrendementsheffing worden betaald! Lage inkomens, die spaargeld in een spaar-BV onderbrengen, 
kunnen omdat er geen privé vermogen (meer), is,  mogelijk aanspraak maken op de zorg- en huurtoeslag (zie 
paragraaf 5.1.8)  
Let op: sparen privé in 2022 geeft (bij de in 2020 voorgestelde tarieven) een veel hoger rendement (tabel 
8F) dan de spaar-BV, waardoor deze fiscaal minder lucratief wordt. Houdt er rekening mee, dat echter 
de definitieve tarieven van box 3 (in de miljoennota 2021) nog moeten worden vastgesteld. Bij een 
(onverwachte) stijging (of verdere daling) van de marktrente kunnen de definitieve tarieven (en dus ook 
de rendementsberekeningen) in 2022 geheel anders uitpakken, waardoor wellicht de spaar-BV weer fiscaal 
aantrekkelijk wordt. Ook is de verwachting , dat het tarief Vpb in 2022 naar 15% gaat.  

Oprichting spaar-BV
Het is mogelijk de spaar-BV onder te brengen bij een bestaande BV (PHBV!)  of de spaar-
BV te gebruiken voor ook andere activiteiten dan alleen het sparen. Het is daarom handig 
om bij het formuleren van de doelstelling van de BV in de statuten een zo ruim mogelijke 
doelstelling te kiezen. De doelstelling van de BV moet ook ruimte bieden om geld op te 
nemen of geld van de spaar-BV te lenen (Als het risicovolle activiteiten zijn is het beter 
de spaar-BV hiervoor niet te gebruiken, omdat door mogelijke verliesgevende activiteiten 
de spaardoelstelling wordt onderuitgehaald). Geld storten in de BV kan altijd, maar geld 
opnemen moet altijd via een notariële acte. (Voor de oprichting van een BV: zie paragraaf 
1.3.1). Saldi van spaar-BV’s vallen onder het depositogarantiestelsel van € 100.000,- per 
bank.  
Als de BV wordt gebruikt voor het onderbrengen van spaargeld, dan hoeft de BV alleen bij 
de fiscus te worden aangemeld voor de vennootschapsbelasting en niet voor de loon- en 
omzetbelasting. 
Voor de spaar-BV geldt, dat bij de Kamer van Koophandel slechts een beperkte (micro) 
of verkorte (klein) balans met beperkte toelichting behoeft te worden gepubliceerd zonder 
goedkeurende accountantsverklaring, omdat het meestal om een “micro-bedrijf” of “klein 
bedrijf” gaat. Er is pas sprake van een verplichte controle door een accountant als de BV (of 
coöperatie, NV)  als middelgroot of groot wordt geclassificeerd. 
Let op: de aan de BV toevertrouwde gelden zijn dus (via de KvK) openbaar!

Tabel 47: indeling bedrijfsklassen (jaarrekening voldoet twee jaar achter elkaar aan 
minimaal twee van de volgende drie bedrijfstyperingen (activa; omzet en werknemers): 
Type Activa Netto-omzet Aantal werknemers 

Micro < € 350.000 < € 700.000 < 10 personen 

Klein € 350.000 - € 6 mln € 700.000 - € 12 milj. 10 -50 personen

Middelgroot € 6 milj.- € 20 milj. € 12 milj. - € 40 milj. 1-250 personen 

Groot > € 20 milj.  > €  40 milj. > 250 personen 

Qua publicatieplicht moet middelgroot een enigszins vereenvoudigde balans en verlies- en 
winstrekening  en groot een uitgebreide balans en winst- en verliesrekening indienen. Beide 
bedrijfsklassen zijn daarnaast verplicht een bestuursverslag + een  accountantsverklaring.+ 
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aantal winstbewijzen e.d. +vermelding belangrijke gebeurtenissen na het einde van het 
boekjaar + voorstel winst/verliesbestemming te publiceren. 
 
Belastingvrij sparen en groen sparen 
Wie een vermogen opbouwt in box 3, dat onder de vrijstelling ligt, kan belastingvrij sparen. 
In 2020 is dit bedrag € 30.846 per persoon. Bezittingen/vermogens boven dat bedrag zijn 
belast met de vermogensrendementsheffing (zie paragraaf 1.2.3 en tabel 6). 
Bij groene beleggingen is er een hogere vrijstelling. Groene beleggingen zijn beleggingen 
in (groen)fondsen, die investeren in projecten voor milieubescherming en die door 
de belastingdienst zijn erkend (www.belastingdienst/overzicht fondsen en beleggingen 
belastingvoordeel) 
Is er in groene beleggingen belegd? Dan geldt op de peildatum 1 januari een vrijstelling tot 
een gezamenlijke waarde van maximaal: 
 
Tabel 48: vrijstelling bij groene beleggingen
Jaar Zonder fiscale partner Met fiscale partner
2020 € 59.477 € 118.954

Extra heffingskorting
Behalve recht op de vrijstelling is er ook recht op extra heffingskorting. Deze 
heffingskorting is in 2020 (en 2019)  0,7% van het bedrag van de vrijstelling waar 
men (en de fiscale partner) recht op heeft. De heffingskorting voor groene beleggingen 
wordt berekend over maximaal de vrijstelling die wordt gebruikt bij het bepalen van het 
belastbaar inkomen in box 3. Als er bv. € 50.000 in groene beleggingen is geïnvesteerd, 
dan mag een bedrag van € 350 = (0,7% van € 50.000) worden afgetrokken van de 
(vermogensrendements)heffing in box 3. De belastingdienst berekent de heffingskorting 
overigens deze heffing automatisch bij het vaststellen van de aanslag.
 
5.3.2 Beleggen 
Met beleggen is het mogelijk hogere rendementen te behalen dan met sparen of het geld 
in een bankkluis bewaren. Maar er is natuurlijk geen enkele garantie dat dat ook gebeurt. 
Beleggen in obligaties wordt over het algemeen als minder risicovol beschouwd dan 
beleggen in aandelen. 
Wie wil gaan beleggen moet op een paar zaken letten. Wat is het rendement? (in het 
verleden; nu; verwachtingen). Aankoop- en beheerskosten (in relatie tot de opbrengsten)? 
Instappen/kopen, maar vooral: uitstappen/verkopen (mogelijk? kosten? boete?). Risico’s 
(transparant? groot/klein?). Beheerder? (particulier/instelling?). AFM-vergunning? 
Aansluiting bij erkend klachteninstituut? (Kifid).  
 
De belangrijkste beleggingsvormen zijn beleggingen in vastgoed (woningen, kantoren), 
obligaties, aandelen en alternatieve beleggingen. Alternatieve beleggingen zijn bijvoorbeeld 
beleggen in kunst, in wijn, in edelmetalen en bosgebieden zoals tropisch hout. 
 
Wie niet zelf rechtstreeks wil beleggen, kan participeren in beleggingsfondsen. Deze 
fondsen beleggen ook in aandelen, obligaties, vastgoed en valuta. Door de omvang 
van deze fondsen hebben zij een gevarieerd palet aan beleggingen, zowel nationaal 
als internationaal. Bij de beleggingsfondsen is het beleggingsrisico gespreid. 
Beleggingsinstellingen hanteren risicoprofielen van defensief, behoedzaam, offensief, 
speculatief of zeer speculatief.. 
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Wie durft, kan zich in opties verdiepen. Een optie is het recht of de plicht om een bepaalde 
hoeveelheid aandelen gedurende een zekere tijd en tegen een vast afgesproken prijs te 
kopen (call-optie) of te verkopen (put-optie) Wie in opties wil beleggen, moet eerst een 
optie-overeenkomst tekenen, waarin wordt verklaard dat de belegger zich van de risico’s die 
aan opties zijn verbonden bewust is.  
 
Er bestaat ook het zogenaamde indexbeleggen, waarbij het vermogen wordt belegd volgens 
dezelfde samenstelling als de aandelen in de betreffende index, bijvoorbeeld de AEX-
index (een dagelijks opgemaakt gemiddelde van een selectie van op de Amsterdamse Beurs 
verhandelde aandelen). De belegger krijgt hetzelfde rendement als dat van de index.  
 
De belegger wordt voor de beleggingsrisico’s beschermd door de zogenaamde financiële 
bijsluiter, waarin de belegging transparant moet worden gemaakt alsmede een risiconiveau 
moet worden aangegeven. 
  
Banken zijn ook verplicht om beleggers die hun portefeuille bij de bank willen 
onderbrengen, vooraf hun risicoprofiel te laten invullen, waarbij de belegger kan kiezen 
voor een (meer) offensieve, neutrale of (meer) defensieve aanpak. Dit formulier kan de 
belegger naar eigen inzicht invullen geeft de bank de mogelijkheid zijn zorgplicht op dit 
profiel af te stemmen. 
Beleggen heeft ook invloed op de fiscale positie (rente is niet belast, maar dividend wel in  
box 2, maar dividendbelasting wordt via verrekening weer terggegeven) en levensstijl. 
Vermogensgroei mag niet de liquide positie frustreren: er moet voldoende contant geld 
beschikbaar blijven om het leven naar eigen inzicht in te richten.

Beleggingsondernemingen moeten zich te houden aan de Europese regels van  
MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) 
1. De beleggingsonderneming moet voorafgaand aan de dienstverlening de cliënt een 
totaaloverzicht van alle te verwachten kosten verstrekken. Onder alle kosten wordt 
verstaan: de kosten van de dienstverlening (beleggingsdienst en nevendienst) en de kosten 
van het financieel instrument, bijvoorbeeld de transactiekosten die een fonds maakt bij de 
koop en verkoop van effecten. 
2. Met behulp van een illustratie moet de beleggingsonderneming haar cliënt inzicht geven 
in het cumulatieve effect van de totale kosten op het rendement.  
3. De beleggingsonderneming moet haar cliënt informeren over de manier waarop de kosten 
in rekening worden gebracht.  
4. De beleggingsonderneming die een doorlopende relatie heeft met een cliënt moet de 
cliënt ten minste 1 keer per jaar informatie geven over de in totaal in rekening gebrachte 
kosten. (bron: www.afm.nl/nl-nl/professionals/onderwerpen/mifid-ll).  

Beleggen in vastgoed 
Beleggen in vastgoed kan meestal een aardige winst opleveren. Het is mogelijk onroerend 
goed te kopen om te verhuren, maar het is ook mogelijk te beleggen in vastgoed via 
vastgoedfondsen. 
Vastgoedfondsen geven vaak een mooi dividend en beheerders van de vastgoedfondsen zijn 
professioneel en gericht op een hoog rendement. Wel is het rendement afhankelijk van de 
economische situatie: bij economische groei kan dat positief zijn voor vastgoedfondsen, 
maar bij een omslag in de economie kan dat anders uitpakken. Wie belegt in 
vastgoedfondsen op de internationale markt moet rekening houden met het risico van de 
wisselkoers van de buitenlandse valuta. 
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Beleggen in bv. een studentenhuis  heeft de mogelijkheid  onbelaste huursommen van de 
verhuurde kamers  ontvangen. Wel moet de waarde van de woning worden opgegeven als 
bezit in box 3. Als er een lening is afgesloten voor deze woning wordt de lening als een 
schuld in box 3 opgenomen 
Investeren in een tweede (vakantie)woning: zie paragraaf 5.5.2 

Fonds voor gemene rekening; OFGR; GFGR  
Een fonds voor gemene rekening is een overeenkomst tussen een beheerder (particulier 
of meestal een stichting), een bewaarder (particulier of meestal een stichting)  en de 
(economisch) gerechtigden (particulieren, die een vermogen willen beleggen). Een 
participant mag maximaal 90% van het fonds inleggen. Hiermee wordt het vermogen van 
de particulieren te naam gesteld van de (Stichting) de bewaarder. De beheerder beheert het 
vermogen namens hen. Het fonds voor gemene rekening (FGR) is geen rechtspersoon  en de 
oprichting van het fonds kan zonder inschakeling van een notaris. Er is geen inschrijving 
bij de Kamer van Koophandel verplicht.  
De (vermogende) particulieren dragen vermogensbestanddelen over aan de (Stichting) 
de bewaarder tegen uitreiking van ‘bewijzen van deelgerechtigdheid’ (participaties). 
Die bewijzen geven recht op de economische eigendom. Het vermogen, dat  (Stichting) 
de bewaarder voor rekening en risico van de particulieren houdt, wordt beheerd door 
(stichting) de beheerder. Die bepaalt hoe de vermogensbestanddelen worden geëxploiteerd 
en belegd. Het behaalde rendement wordt naar rato van ieders inleg uitgekeerd.  
Belangrijk zijn de wijze van beheer, de opvolging binnen het bestuur van de stichtingen en 
de verhouding tussen de economisch gerechtigden. 
Let op: Banken stellen bij het openen van een fonds voor gemene rekening eisen met 
bettrekking tot de minimale inleg bv. € 500.000 of € 1 miljoen of meer.  

Als de bewijzen van deelgerechtigdheid verhandelbaar zijn, spreekt men van een open fonds 
voor gemene rekening (OFGR). Toetreding van derden is mogelijk zonder voorafgaande 
toestemming van de andere gerechtigden (“open fonds”). 
Het fiscale regime bij een OGFR is gelijk aan die van een BV en is belastingplichtig voor de 
vennootschapsbelasting. Er moet hiervoor een vermogensoverzicht worden opgesteld. Het 
fonds heeft echter geen publicatieplicht. Uitkeringen uit het fonds worden (2020: 26,25%) 
belast in box 2 (let erop, dat die belastingdruk straks naar 26,9% in 2021 % gaat! Zie 
paragraaf 1.3.4, onder tabel 11) 

Bij een gesloten fonds voor gemene rekening (GFGR) zijn de bewijzen van 
deelgerechtigdheid deels of in het geheel niet verhandelbaar zijn. Toetreding van derden is 
alleen mogelijk met voorafgaande toestemming van de andere gerechtigden. Een gesloten 
fonds is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting, maar de economisch 
gerechtigden worden in de inkomstenbelasting (in box 3) belast. 

Omdat een FGR niet behoeft te worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en 
er geen publicatieplicht is, kan een FGR van dienst zijn aan particulieren, die met hun 
vermogens niet in de openbaarheid willen komen. Ook door het UBO-register, onderdeel van 
het Handelsregister van de Kamer van koophandel,  zal dat (waarschijnlijk) niet veranderen,  
In het UBO-register (UBO = Ultimate Beneficial Owner), naar verwachting operationeel 
in de loop of eind van 2020,   zijn de natuurlijke personen, die formele of feitelijke 
zeggenschap over een entiteit BV of NV of andere juridische entiteit hebben, ingeschreven, 
waarbij  Nederlandse 100% dochtervennootschappen van gereguleerde beursgenoteerde 
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vennootschappen binnen de EU geen UBO-registratieplicht hebben. Een UBO is of een 
natuurlijke persoon, die direct of indirect een (aandelen)belang van meer dan 25% bezit 
of, als die niet kan worden gevonden, een natuurlijke persoon, die behoort tot het hoger 
leidinggevend personeel van de betrokken organisatie. Ingeschrevenen krijgen vanwege de 
AVG overigens niet te zien, wie hun gegevens hebben opgezocht, maar wel hoe vaak hun 
gegevens zijn opgevraagd.   
Maar omdat het fonds voor gemene rekening geen rechtspersoon is, zullen betrokkenen bij 
een FGR zich niet via het UBO-register bekend hoeven te maken. 

Vrijgestelde beleggingsrekening, VBI  
Als een fonds voor gemene rekening (zie voorafgaande subparagraaf) aan een aantal 
voorwaarden voldoet, kan het als vrijgestelde beleggingsrekening VBI functioneren en 
vrijgesteld wordt van vennootschapsbelasting. Dan is de belastingdruk beperkt tot de 
26,25% (2020) in box 2. 
Een VBI mag uitsluitend beleggen in financiële instrumenten en valt als 
beleggingsinstelling onder toezicht. Het grootste voordeel van de VBI is de vrijstelling 
van vennootschaps- en dividendbelasting, welke vrijstelling bij de belastingdienst 
moet worden aangevraagd (zie verderop ). Een VBI hoeft dus geen jaarlijks aangifte 
vennootschapsbelasting te doen en hoeft de winst niet aan haar aandeelhouders uit te 
keren (dit in tegenstelling tot bij de Fiscale beleggingsinstelling FBI, zie de volgende 
subparagraaf). Ook zijn uitkeringen niet onderworpen aan dividendbelasting.

Een FGR (of NV) die zich bezighoudt met collectief beleggen, kan verzoeken om een 
beschikking voor vrijstelling voor de heffing van vennootschapsbelasting. Zij moeten wel 
voldoen aan een aantal voorwaarden. In het besluit van 10 maart 2008, nr. CPP2008/291M 
staat, welke voorwaarden dat zijn: er moet sprake zijn van (een oogmerk tot) collectief 
beleggen, dus de VBI is niet bedoeld voor individueel vermogensbeheer : de VBI moet zich 
richten op een breed publiek of institutionele beleggers. De VBI moet een open-end karakter 
hebben: de vennootschap moet bereid zijn – en middelen beschikbaar moet houden – om de 
aandelen van haar aandeelhouders op hun verzoek in te kopen of terug te betalen.

Een VBI moet ten minste twee aandeelhouders hebben waarbij een van de twee minstens 
10% (of meer) van de aandelen houdt. 
Het beleggen is aan regels gebonden. Rechtstreeks beleggen in onroerend goed is niet 
toegestaan. Ook het op de balans hebben staan van een pensioenverplichting  is niet 
toegestaan.
Verzoeken om een beschikking moeten gaan naar de Belastingdienst kantoor Almelo,
Coördinatiepunt Vrijgestelde Beleggingsinstellingen, Postbus 5105,7600 GL Almelo.

Een vrijgestelde beleggingsinstelling is niet hetzelfde als een fiscale beleggingsinstelling 
 
Fiscale beleggingsinstelling, FBI 
Een fiscale beleggingsinstelling is een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap 
of een fonds voor gemene rekening, met de volgende eigenschappen:
- het doel en de feitelijke werkzaamheden bestaan uit het beleggen van vermogen.
-  de instelling voldoet aan een aantal voorwaarden, waarbij de belangrijkste voorwaarde 

is, dat de winst binnen 8 maanden na afloop van het boekjaar wordt uitgekeerd aan de 
aandeelhouders.

Voor toepassing van het 0%-tarief geldt dat het doel en de feitelijke werkzaamheden 
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moeten bestaan uit het beleggen van vermogen (en dat andere activiteiten bijkomstig en 
minimaal zijn). Wel kan een fiscale beleggingsinstelling zulke bijkomstige werkzaamheden 
onder voorwaarden onderbrengen in een belaste dochtervennootschap. De werkzaamheden 
moeten rechtstreeks verband houden met het beleggen in vastgoed door de fiscale 
beleggingsinstelling. De waarde van de aandelen in de dochtermaatschappij mag niet meer 
zijn dan 15% van het eigen vermogen van de fiscale beleggingsinstelling.
De omzet uit de bijkomstige werkzaamheden mag niet meer zijn dan 25% van de omzet uit 
beleggingen in het desbetreffende vastgoed. De bezittingen van de dochtervennootschap 
moeten uitsluitend met eigen vermogen zijn gefinancierd.
Er moet worden aangegeven bijvoorbeeld in de aangifte vennootschapsbelasting dat de 
organisatie wil worden aangemerkt als fiscale beleggingsinstelling. De belastingdienst past 
dan het tarief van 0% toe. Als dat niet gebeurt, kan er bezwaar worden aangetekend tegen 
die aanslag.
  
Verliezen en winsten van de afgelopen jaren kunnen alleen worden verrekend als de 
organisatie als beleggingsinstelling is aangemerkt. Verliezen en winsten uit de perioden, dat 
de organisatie geen beleggingsinstelling was  kunnen niet worden verrekend. 
 
Een fiscale beleggingsinstelling is niet hetzelfde als een vrijgestelde beleggingsinstelling, 
omdat aan beide instellingen verschillende voorwaarden verbonden. Enkele belangrijke 
verschillen:

Tabel 49: verschillen fiscale en vrijgestelde beleggingsinstelling 
Fiscale beleggingsinstelling Vrijgestelde beleggingsinstelling

Winst jaarlijks uitkeren aan aandeel-
houders 

Verplicht Geen verplichting

Aangifteplichtig vpb ja, maar betaalt 0% neen
Recht op verrekening van Nederlandse 
of buitenlandse bronbelasting 

ja neen

Bij dividenduitkering (dividend)belasting 
inhouden 

wel inhouden dividendbe-
lasting 

niet inhouden dividendbelasting 

Aandeelhoudersvereisten* ja neen

*zoals vermeld in art.28 Wet op de Vennootschapsbelasting 1969

Beleggingsverzekering
Een beleggingsverzekering is een combinatie van een belegging en een (levens)verzekering. 
Eigenlijk is het (levens)verzekering, waarbij de ingelegde gelden (periodiek of eenmalig) bij 
overlijden of op een vooraf afgesproken datum tot uitkering komen. De bedoeling is dat op 
het eind van de verzekering, dankzij het rendement op de beleggingen, een groter vermogen 
tot uitkering komt dan de optelsom van de ingelegde gelden. De uitkering kan worden 
gebruikt om een hypotheek af te lossen of het inkomen aan te vullen door een directe 
lijfrente af te sluiten. 
Doordat in de afgelopen jaren de rendementen van de beleggingen fors tegenvielen, is 
deze verzekering als “woekerpolis” bestempeld. Daarbij kwam ook nog eens een keer dat 
sommige verzekeraars een behoorlijk hoog kostenniveau hanteerden. Sommige verzekeraars 
hebben toen besloten een tegemoetkoming aan de premiebetalers te geven, als zou worden 
vastgesteld dat op de einddatum van de polis de door de verzekeraar ingehouden kosten 
hoger waren dan een redelijk maximaal kostenniveau. 
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