
TEMPLATE INDELING:  LOGO



TEMPLATE INDELING:  TITLE SLIDE (GEEN ANIMATIE)

We beginnen over 15 min

min

Klik om te starten

25 november 2022



TEMPLATE INDELING:  TITLE SLIDE

Grip op uw balans

Alişen Düzgün 
25 november 2022



TEMPLATE INDELING:  HOOFDSTUK DONKERGROEN

Grip op uw 
balans

Alişen Düzgün 
Financieel planner bestuursbureau SPMS

2



TEMPLATE INDELING: TEKST + AFBEELDING

Heeft u een vraag?

Stel deze tijdens de bijeenkomst!

✓ U krijgt antwoord op al uw persoonlijke vragen. 

✓ Mogelijk wordt uw vraag ‘live’ besproken.

✓ Stel uw vraag via de chat.

✓ Inhoudelijke vragen over uw pensioenopbouw 
kunnen wij niet direct beantwoorden. Uw vraag 
beantwoorden wij op een later moment.

Microfoon graag uit 
tijdens presentatie

Dringende vragen: 
digitaal handje

Overige vragen 
via de chat

U ontvangt 
de presentatie

U ontvangt 
een enquête

Uw camera 
mag aan



TEMPLATE INDELING:  AGENDA

Ondernemer 
met BV → DGA Belastingheffing

Balans, Verlies-
en Winstrekening 

Netto besteedbaar 
inkomen 

Inschaling & 
pensioenpremie SPMS 

Vermogen opbouwen 
in privé of in de BV?

Fiscale wijzigingen

Alles in samenhang, 
financiële planning

Programma



DGA (Directeur Groot Aandeelhouder)

Dienstverband bij 
eigen BV

Geen werknemers-
verzekeringen 

(WW, WIA)

Belasting

✓ In box 1 over “gebruikelijk loon” 

✓ In box 2 over de winst en over 
dividend 

✓ In box 3 over wat in privé overblijft 
aan spaargeld



TEMPLATE INDELING:  TITEL + TEKST

• Inkomen uit werk & woning

• Loon etc.

• Winst uit onderneming

• ROW

• Inkomen uit aanmerkelijk belang 

• Dividend 

• Verkoop aandelen 

• Inkomen uit sparen en beleggen

• Vermogen

• Schulden

Belastingheffing

Box 1 Box 2 Box 3



TEMPLATE INDELING:  TITEL + TEKST

Wat is een balans?

Passiva

• Eigen vermogen

– aandelenkapitaal

– winstreserves

• Vreemd vermogen

– schulden

Eigen vermogen

• Verschil tussen bezittingen (links) en 
verplichtingen (rechts) = eigen vermogen 
(aandelenkapitaal en winstreserves)

Activa →
bezittingen

Passiva →
verplichtingen

Balans toont bezittingen en verplichtingen van de BV



TEMPLATE INDELING:  TITEL + TEKST

Voorbeeld openingsbalans

Activa

Goodwill 200
Auto 50

Banktegoeden 0

Totaal: 250

Passiva

Aandelenkapitaal (eigen inbreng) 1
Winstreserve 0
Lening goodwill 200
Overige schulden 49

Totaal: 250



Van openingsbalans naar vermogen in privé

Spaargeld (minus belasting) = bestemd voor persoonlijke doelen

Omzet - kosten = winst

kosten = loon + overige

Winst (minus belastingen) + Loon (minus belastingen)

= netto besteedbaar inkomen

Netto besteedbaar inkomen (minus vaste lasten)

= Spaargeld

Spaargeld (minus belastingen) = bestemd voor persoonlijke doelen 



€ 250.000Omzet BV

Minus 
Kosten

Winst BV

Overige: € 20.000

Salaris: € 150.000

€ 80.000Minus vennootschapsbelasting 15% 
(12.000) 

“Winstreserve” (toename eigen 
vermogen: 68.000)

Voorbeeld: van omzet naar netto-winst

PRIVÉ-INKOMEN



Voorbeeld: van winst naar netto 
besteedbaar inkomen

PRIVÉ-INKOMEN

Dividend -/- Box 2 heffing (26,9%)

€ 18.292

= Totaal in privé €109.708

Salaris -/- aftrekposten

Hypotheekrente

Premie SPMS

Premie AOV

Indicatieve heffing in box 1

- € 8.235

- € 36.000

- € 12.000

- € 33.765

Netto in privé € 60.000 Netto in privé € 49.708



TEMPLATE INDELING:  TITEL + TEKST

Balans BV 1 jaar later
Stel de mutaties
bestaan uit:

- afschrijving goodwill / auto 

- aflossing lening 

- winst na 
vennootschapsbelasting Bezittingen en schulden op 31-12 

van een boekjaar. Het verschil is 
het eigen vermogen, bestaande 
uit aandelenkapitaal en 
winstreserve. Resultaat: toename 

banktegoed (cash flow)
en winstreserve.



Balans BV 1 jaar later

Na 1 jaar 

180

40

58

278

Opening

200

50

0

250

Goodwill (-20)

Auto (-10)

Banktegoeden

Totaal:

Activa Na 1 jaar 

1

68

160

49

278

Opening

1

0

200

49

250

Passiva

Aandelenkapitaal (eigen inbreng)

Winstreserve

Lening goodwill (-40)

Overige schulden

Totaal:



Toelichting mutatie banktegoed (cashflow)

Fiscaal Cashflow

Omzet: 260.000 260.000

Minus kosten:

Salaris: - 150.000 -150.000

Overige (afschrijvingen) - 30.000 0

Winst in de BV: 80.000 n.v.t.

VpB in de BV (box-2): 15% - 12.000 - 12.000
Winstreserve (toename eigen 

vermogen): 68.000 n.v.t.

Aflossing lening: - 40.000

Mutatie banktegoeden: 58.000

Stand banktegoeden openingsbalans: 0

Stand banktegoeden balans na 1 jaar: 58.000

€ €



Inschaling en pensioenpremie SPMS

Aantal gewerkte uren > 
1.750 op jaarbasis

Inkomen bepaalt hoogte inschaling en pensioenpremie

Salaris DGA >
€ 131.101

Premie inclusief 
partnerpensioen 

€ 35.930

Premie aftrekbaar



Aftrekbaarheid pensioenpremie

49,5%

Over salaris

Max. tarief 

in box 1

38%

15% over winst + 
26,9% over dividend

Max. tarief 

in box 2

Is de pensioenpremie 
aftrekbaar in de BV of 

privé?

Wat is wijsheid?

DGA: pensioenpremie opvoeren als negatief loon, dus aftrek in box 1
Gebruikelijk loon hoger bij aftrek in privé
Gebruikelijk loon is dan afgerond € 160.000



TEMPLATE INDELING:  TITEL + TEKST

Aftrekbaarheid pensioenpremie in 2023

• Aanpassing gebruikelijk loon in 2023

• Vervallen doelmatigheidscriterium 25%

• Dus ook 100% pensioenpremie als loon?

49,5%

Over salaris

Max. tarief 

in box 1

41%

19% over winst + 
26,9% over dividend

Max. tarief 

in box 2



Vermogen opbouwen in privé of in de BV?



TEMPLATE INDELING:  TITEL + TEKST

Privé: box 3 vermogensrendementsheffing

• Was tot 2017 een forfaitaire heffing over 4% tegen 30% = 1,2%

• In 2022 (rendementen worden ieder jaar aangepast):

• Vrijgesteld vermogen € 50.650 per persoon

Uw vermogen Normrendement Belastingdruk (tarief 31%)

van 0 tot € 50.650 (gerekend vanaf de vrijstelling) 1,82% 0,56%

van  € 50.650 tot € 962.350 4,37% 1,35%

vanaf € 962.350 5,53% 1,71%



TEMPLATE INDELING: TEKST + DIAGRAM

Aanpassing Vermogensrendementsheffing
box 3

Box 3

Rechtsherstel Overbruggingswet Werkelijk rendement

2023 2026



TEMPLATE INDELING:  TITEL + TEKST

Box 3 vermogensrendementsheffing in 2023

• Drie beleggingscategorieën met ieder een eigen forfaitair rendement

• Tarief stapsgewijs van 32% (2023) naar 34% (2025)

• Vrijgesteld vermogen € 57.000 per persoon

Uw vermogen Normrendement* Belastingdruk (tarief 32%)

Spaartegoeden en deposito’s 0,01% 0,0032%

Overige bezittingen 6,17% 1,97%

Schulden 2,46% 0,78% aftrek

* Alleen normrendement 2023 voor overige bezittingen is bekend



Alternatief: beleggen in de BV in 2022 

Gecombineerde heffing vennootschapsbelasting en aanmerkelijk belang (box 2)

Stel rendement is 1,00% 4,00%

Vennootschapsbelasting (15%) 0,15% 0,60%

Resteert 0,85% 3,40%

Box 2 heffing (26,9%) 0,23% 0,91%

Resteert netto 0,62% 2,49%

Gecombineerde belastingheffing bij 1% rendement 0,38% bij 4% rendement 1,51%

Ter vergelijking: 
belasting box 3 exclusief vrijstelling in 2022  bedraagt 0,589%, 1,395% of 1,764%



Winstbelasting – BV in 2022 en 2023

Tarief vennootschapsbelasting

Schijf 1 Schijf 2

15%

tot 
€ 395.000

2022

19%

tot 
€ 245.000

2023

25,8%

vanaf 
€ 245.000

2023

25,8%

2022

vanaf
€ 395.000



Alternatief: beleggen in de BV in 2023 

Gecombineerde heffing vennootschapsbelasting en aanmerkelijk belang (box 2)

Stel rendement is 1,00% 4,00%

Vennootschapsbelasting (19%) 0,19% 0,76%

Resteert 0,81% 3,24%

Box 2 heffing (26,9%) 0,22% 0,87%

Resteert netto 0,59% 2,37%

Gecombineerde belastingheffing bij 1% rendement 0,41% bij 4% rendement 1,63%

Ter vergelijking: 
belasting box 3 exclusief vrijstelling in 2023 voor overig vermogen bedraagt 1,97%



Alternatief voor beleggen in box 3

Gecombineerde belastingdruk 
bedraagt in 2023 bijna 41% over het 

daadwerkelijke rendement

Van € 1.000 blijft ongeveer € 593 
netto in privé over 

Bij lagere rendementen gunstiger 
om te beleggen in BV

Sparen vanaf 2023 over het 
algemeen gunstiger in 

box 3



TEMPLATE INDELING:  TITEL + TEKST

Voorbeeld € 300.000 spaargeld en getrouwd

• Werkelijke rente en forfaitair rendement is 0,1%

Box 3

Bezittingen € 300.000

Vrijstelling -/- € 114.000

Belast € 186.000

Forfaitair rendement € 19

Box 3 heffing € 6

Netto privé € 24

BV

Rendement € 30

VPB € 5

Netto winst € 25

AB-heffing € 6

Netto privé € 19



Fiscale wijzigingen



Netto besteedbaar inkomen

Fiscale wijzigingen die van invloed zijn op netto besteedbaar inkomen

• Tweeschijventarief IB

• Beperking aftrekposten

• Hypotheekrente

• Alimentatie

• Verhoging tarief box 2 vanaf 2024 

• Verhoging tarief Vpb vanaf 2023 (zie hiervoor)

Belastingdienst



Netto besteedbaar inkomen ondernemer - BV

• Tarief box 2, belasting over

✓ Uitgekeerd dividend

✓ Winst op verkoop aandelen 
(verkoopprijs – verkrijgingsprijs 
/ eigen inbreng)

26,9%

2022 en 2023



Netto besteedbaar inkomen ondernemer - BV

Tot 
€ 67.000

24,5%

2024

Vanaf 
€ 67.000

31%



Financiële Planning

Unieke service SPMS

Kosteloze financiële scan 

Totaal inzicht in uw financiële 
situatie, zakelijk en privé

Onafhankelijk en objectief

Analyse van de huidige situatie

Aanbevelingen hoe het beter kan



TEMPLATE INDELING: TEKST + DIAGRAM

•

Financiële 
planning

SPMS biedt 2 mogelijkheden voor 
inzicht financiële toekomst:

• QuickScan

• Financiële Scan

https://quickscan.spms.nl/home


TEMPLATE INDELING:  MOCKUP PC VIDEO



Financiële Planning

Vormen van de Financiële Scan:

Nabestaandenscan:

• Overlijden

• Analyse inkomen – uitgaven na overlijden

• Analyse huwelijksvoorwaarden en testament

• Erfbelasting

Pensioenscan:

• Langleven

• Vanaf heden, inclusief praktijkstaking tot 90 jaar



TEMPLATE INDELING: TEKST + GRAFIEK

Financiële Planning

Inhoud Financiële Scan:

Doorrekenen diverse keuzes SPMS pensioen:

• Hoge – lage – geen conversie

• Uitruil

• Ingangsdatum pensioen

• Uitkeren bedrag ineens

• Lijfrentes levenslang of tijdelijk

• Al dan niet aflossen hypotheek

• Wat kan er geoptimaliseerd worden?

-50000

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

2020 2025 2030 2035 2040 2045

Overschotten en tekorten

Toevoeging uit reserves Opname uit reserves



TEMPLATE INDELING: TEKST + GRAFIEK

Financiële Planning

Inhoud Financiële Scan:

Doorrekenen diverse keuzes SPMS pensioen:

• Hoge – lage – geen conversie

• Uitruil

• Ingangsdatum pensioen

• Uitkeren bedrag ineens

• Lijfrentes levenslang of tijdelijk

• Al dan niet aflossen hypotheek

• Wat kan er geoptimaliseerd worden?

€ 0,00

€ 250.000,00

€ 500.000,00

€ 750.000,00

€ 1.000.000,00

€ 1.250.000,00

2020 2025 2030 2035 2040 2045

Verloop van vermogen

Contant/Sparen Onroerend goed Verzekeringen Bedrijf



https://www.spms.nl/

Dit is een automatische geanimeerde slide overgang, 
voor behoud van juiste animaties niet verwijderen!



TEMPLATE INDELING: MOCK-UP TABLET

https://www.spms.nl/

TEMPLATE INDELING: MOCK-UP TABLET

Stap 1: 
U gaat online naar 

spms.nl/financiële-scan

Stap 2: 

U klikt op ‘Vraag direct de 
Financiële Scan aan’

Stap 3: 

U vult uw gegevens in en 
klikt op ‘Verzenden’



TEMPLATE INDELING: TEKST + DIAGRAM

•

Evaluatieformulier

Uw mening is waardevol, vul nu de enquête in. 
Ga naar: spms.nl/evaluatie

Of scan de QR-code



TEMPLATE INDELING:  AFSLUITING

Vragen?

spms.nl

Of neem contact op met: inzicht@spms.eu

U ontvangt binnenkort de presentatie. 

Hartelijk dank voor het invullen van het evaluatieformulier.

https://www.spms.nl/
mailto:inzicht@spms.eu


TEMPLATE INDELING:  DISCLAIMER

Disclaimer

Deze presentatie van Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) en de daarbij gegeven toelichting (gezamenlijk: de 
informatie) hebben een algemeen karakter en hebben uitsluitend generieke publieksvoorlichting tot doel. De informatie dient 
uitsluitend in onderlinge samenhang te worden uitgelegd, in acht nemende de relevante wet- en regelgeving en/of officiële 
fondsdocumenten van SPMS, waaronder de statuten, het pensioenreglement en de ABTN. De informatie is niet bedoeld als advies 
of vervanging daarvan inzake een specifieke situatie.

Hoewel de informatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, garandeert SPMS niet dat deze te allen tijde juist en/of volkomen
is of dat zal blijven. SPMS aanvaardt geen aansprakelijkheid ter zake de informatie, ook niet voor het gebruik van, vertrouwen op, 
eventuele fouten en onvolledigheden in deze informatie of voor de gevolgen daarvan. Ter bepaling van rechtsposities ten opzicht 
van SPMS kan de informatie geen rol spelen. Voor de bepaling van pensioenrechten en pensioenaanspraken is het 
pensioenreglement van SPMS bepalend. SPMS beveelt u aan om onafhankelijk juridisch en financieel advies in te winnen voordat u 
enige actie onderneemt naar aanleiding van de informatie.

Deze presentatie van Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) en de daarbij gegeven toelichting (gezamenlijk: de 
informatie) hebben een algemeen karakter. De informatie is niet bedoeld als advies of vervanging daarvan inzake een specifieke 
situatie. SPMS aanvaardt geen aansprakelijkheid ter deze informatie of voor de gevolgen daarvan. Voor de bepaling van 
pensioenrechten en pensioenaanspraken is het pensioenreglement van SPMS bepalend.


