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> Amsterdam onze thuisbasis! 

Als het u om ondernemen gaat!

In de belastingplannen voor 2014 

wordt het tarief voor dividend-uit-

keringen aan directeuren groot-

aandeelhouders (de zogenaamde 

aanmerkelijk belangheffing) in 2014 tijdelijk verlaagd naar 22 procent.  

Dit geldt voor dividenduitkeringen tot maximaal € 250.000,- op jaarbasis.

Het is daarom aantrekkelijk om een dividenduitkering in 2014 te doen in plaats 
van 2013 (of 2015). Het voordeel is maximaal 3 procent van € 250.000,- zijnde  
€ 7.500,-. Bovendien wordt, door de dividenduitkering uit te stellen naar 2014, 
de belastingheffing over het uit te keren (netto)dividend in box 3 nog een jaar 
uitgesteld. Het dividend maakt op 1 januari 2014 immers nog geen deel uit van 
het privévermogen van de aandeelhouder.

Niet alleen voor kinderen
Tot 1 oktober 2013 gold een eenmali-
ge verhoogde vrijstelling voor schen-
kingen voor de eigen woning voor 
eigen kinderen van 18 tot 40 jaar tot 
maximaal € 51.407,-. De tijdelijke 
vrijstelling kent deze leeftijdseis niet. 

Ook geldt deze niet meer alleen  
voor eigen kinderen, als de ontvanger 
de schenking maar besteedt voor de 
eigen woning. 

Zonder de vrijstelling moet er  
tot 40% schenkbelasting worden  
betaald. Deze vrijstelling levert  
dus een aanzienlijk voordeel op.

Eerdere schenking gaat 
van vrijstelling af
Hebben kinderen al de eenmalig ver-
hoogde vrijstelling benut? Dan wordt 
de vrijstelling voor hen verlaagd, als zij 
de schenking krijgen van hun ouders.

Dividenduitkering 
uitstellen  
naar 2014

Schenkings- 
vrijstelling  
eigen woning 
fors verruimd 

Er is vanaf 1 oktober 2013 een tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstellingen 
tot € 100.000,- als de ontvanger de schenking besteedt voor de eigen woning. 
De vrijstelling geldt met terugwerkende kracht en duurt tot 1 januari 2015. 

Afgelopen jaar is ons netwerk fors 
uitgebreid met partijen die willen 
investeren in ondernemingen.  
Wilt u met hen in contact komen? 
Laat het ons weten en dat geldt voor 
alle ondernemersgerelateerde  
issues: Probaat weet altijd Raad. Ons 
kantoor en relatiebestand  
biedt u een fors draagvlak

Onze collega Esther Schepers is  
na 5 ½ jaar Probaat terug naar haar 
oude liefde en is weer kraamverzorg-
ster geworden. Wij wensen haar veel 
succes!

In 2013 verzorgden wij weer diverse 
seminars en de komende tijd staan 
‘Crowdfunding in de buurt’ en ‘Erven 
& Schenken’ op het programma, net 
als iedere eerste maandag van de 
maand de Nederlandse Debatclub 
(zie probaat.nl voor meer info). 
In de rechterkolom bij Highlights 
vindt u het event-programma. 
U bent van harte welkom!

Vriendelijke groet en 
een voorspoedig 2014

Namens Team Probaat
Peter Herrebout



<  Feest in 2014!  Dan bestaat 
de Oranje  Nassau Kazerne, 
waarin  ons kantoor  is  
gehuisvest, 200 jaar. 

         Onze Zeeuwsch Vlaamse > 
  Appelsap komt van Wilco van
     Cadsand met door Cornelis  
    van Belzen geplukte appels.

Finaal verrekenbeding
Bij een finaal verrekenbeding leggen 
de partners vast, dat ze bij beëindiging 
van het partnerschap onderling afre-
kenen, alsof er een gemeenschap van 
goederen bestond. Deze bepaling 
verandert niets aan de eigendoms-
verhoudingen tussen de partners. 
Iedere partner blijft tot aan de finale 
verrekening eigenaar van zijn of haar 
bezittingen. 

Vergeet niet
het (jaarlijkse)

verrekenbeding
bij huwelijkse
voorwaarden!

Veel huwelijken stranden helaas voortijdig. Ook voor ondernemers is het 

daarom raadzaam om bij het aangaan van een huwelijk of geregistreerd  

partnerschap (huwelijkse) voorwaarden op te maken. Deze voorwaarden 

schermen het bedrijf en de bedrijfsbelangen af. Ook kunnen de belangen  

van de partner tegen het ondernemersrisico worden beschermd. 

Vaak wordt in de (huwelijkse) voorwaarden een verrekenbeding opgenomen. 

Dit kan een periodiek of een finaal verrekenbeding zijn, maar ook een combinatie 

van beide is mogelijk.

Periodiek verrekenbeding
In veel (huwelijkse) voorwaarden is afgesproken dat de inkomsten van beide 
partners – na aftrek van de huishoudkosten – jaarlijks met elkaar worden 
gedeeld. Dit wordt wel een Amsterdams verrekenbeding genoemd. Om welke 
inkomsten het daarbij gaat, bepaalt de akte van huwelijkse voorwaarden.  
Wettelijk is hier niets voor geregeld. In de praktijk wordt het periodiek  
verrekenbeding vaak niet uitgevoerd. De gevolgen van het niet verrekenen  
kunnen zeer ingrijpend zijn in geval van een echtscheiding. Als verrekening 
achterwege is gebleven, kan het totale vermogen, dat bij het einde van het  
huwelijk aanwezig is, gerekend worden tot het te verrekenen vermogen.  
In het uiterste geval valt dan dus alles (inclusief het bedrijfsvermogen!) onder 
de verrekenplicht. Zelfs de bedrijfsvoering kan hierdoor in gevaar komen.

Schriftelijk vastleggen
Het is verstandig een verrekening schriftelijk vast te leggen. Wanneer uit de 
verrekening blijkt dat er daadwerkelijk verrekend moet worden, is het niet  
verplicht om het bedrag daadwerkelijk uit te betalen, het bedrag mag ook 
schuldig worden gebleven. Het is dan wel verstandig om de condities in een 
overeenkomst vast te leggen (zoals bijvoorbeeld het rentepercentage en de 
looptijd).

Vanzelfsprekend kan uw contactpersoon bij Probaat u bijstaan bij het  
cijfermatige opstelling voor het (jaarlijkse) verrekenbeding.

Let op: 

vaak is het finaal  

verrekenbeding

alleen van toepassing

bij overlijden.

Bij echtscheiding vindt

dan dus geen

verrekening plaats.



Een ontslaguitkering is vanaf 2014 in beginsel altijd een belaste uitkering.  
Alleen als het ontslag in 2013 reeds is aangezegd en de ontslagdatum op  
31 december 2013 vaststaat is het onder voorwaarden nog mogelijk om  
gebruik te maken van de stamrechtvrijstelling. Deze voorwaarden zijn:

•  De dienstbetrekking wordt binnen een korte termijn na het vaststellen van 
de ontslagdatum beëindigd. Van een korte termijn is in ieder geval sprake 
als het gaat om de wettelijke opzegtermijn. Een wettelijke opzegtermijn  
kan oplopen tot maximaal een half jaar. 

•  Er moet vóór 1 januari 2014 een overeenkomst (tussen werkgever en werk-
nemer) opgemaakt en ondertekend zijn, waaruit blijkt dat werknemer een 
aanspraak wordt  toegekend op periodieke uitkeringen ter vervanging van 
gederfd of te derven loon, die niet later ingaan dan in het jaar waarin uw 
werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Uit de overeenkomst moet 
ook blijken dat de aanspraak wordt ondergebracht bij een professionele 
verzekeraar, een stamrecht-bv of bank en dat de stamrechtuitkeringen zijn 
bestemd voor wettelijk aangewezen begunstigden. Er wordt ook voldaan 
aan deze voorwaarde als met de werknemer wordt overeengekomen dat de 
ontslaguitkering alleen kan worden aangewend als koopsom van een aan-
spraak, die voldoet aan de voorwaarden die zijn gesteld in artikel 11, eerste 
lid, onderdeel g, of artikel 11a van de Wet op de loonbelasting 1964. 

•  Uw werknemer gebruikt alleen een uitkering ter vervanging van gederfd of 
te derven loon voor het aankopen van een stamrecht. Een (na)betaling van 
loon, vakantiegeld, tantième of gratificatie is geen uitkering ter vervanging 
van gederfd of te derven loon. Op deze betalingen kunt u de stamrechtvrij-
stelling niet toepassen. De (na)betaling is belast loon van de werknemer. 

lees verder op pag. 4.

Overzicht belangrijke gegevens
Om de overgang makkelijker te maken 
stuurt de fiscus ondernemers begin 
januari 2014 een overzicht met de 
volgende gegevens toe:
• aangiftetijdvakken 
• uiterste inlever- en betaaldatums 
• betalingskenmerken 

Herinnering per e-mail
Op verzoek kan overigens per e-mail 
een bericht ontvangen worden als 
herinnering dat er aangifte omzet-be-
lasting moet worden gedaan. 
Dit kan worden geregeld op het  
beveiligde gedeelte van de site van  
de belastingdienst. 

Bij gebruikersinstellingen dient dan 
het e-mailadres te worden ingevuld en 
moet worden aangevinkt dat de belas-
tingplichtige e-mails wil ontvangen.

Aangiftebrief omzetbelasting verdwijnt
Vanaf 1 januari 2014 stuurt de Belastingdienst u geen Aangiftebrief omzetbelasting meer. Ook de acceptgiro bij de aan-
giftebrief verdwijnt (vanaf december 2013). Ondernemers moeten dus voortaan zelf in de gaten houden, dat ze op tijd 
aangifte doen en betalen. Informatie hierover vindt u op het beveiligde gedeelte van de website van de Belastingdienst. 
Hier kunt u ook het betalingskenmerk vinden.

Stamrechtvrijstelling verdwijnt, ‘korting’ op uitkering in 2014
Per 1 januari 2014 vervalt de  

stamrechtvrijstelling. Een ex-werk-

nemer kan er dan niet meer voor 

kiezen om een onbelaste ontslaguit-

kering te ontvangen in de vorm van 

een stamrecht (aanspraak op  

toekomstige periodieke uitkeringen). 

De enige resterende mogelijkheid  

om ontslagvergoedingen na 1 januari 

2014 fiscaal vriendelijk in te kleden 

is het afstorten van de ontslag- 

vergoeding tot maximaal de fiscaal 

vrije ruimte in een pensioenpolis.

Hapjes op onze events,  
uiteraard van www.tjingtjing.com

http://www.tjingtjing.com


Deze nieuwsvoorziening is met grote zorg samen-

gesteld. Voor eventuele onvolkomenheden kunnen 

wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Druk- en 

zetfouten voorbehouden.
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>  Zoveel pracht op 1 foto...

Vervolg van pag. 3.
Voor de op 31 december 2013 be-
staande gouden-handdruk-stam-
rechten geldt overgangsrecht. 
Voor deze stamrechten blijven 
de regels gelden zoals deze op 
31 december 2013 waren. De 
voorwaarde dat het stamrecht in 
periodieke termijnen uitgekeerd 
moet worden vervalt. Het stam-
recht mag vanaf 1 januari 2014 
ook in één keer worden opgeno-
men. Er is dan geen  
revisierente verschuldigd.

Als een eind 2013 bestaand 
stamrecht in 2014 ineens wordt 
uitgekeerd, wordt slechts 80% 
van de uitkering in de heffing 
betrokken, waardoor het inkom-
stenbelastingtarief waartegen 
het stamrecht kan worden afge-
kocht maximaal 41,6% bedraagt. 
Het woordje ‘ineens’ houdt in dat 
de heffing over 80% alleen van 
toepassing is, als de gehele waar-
de van de aanspraak, het tegoed 
van de stamrechtspaarrekening of 
de waarde van het stamrechtbe-
leggingsrecht in één bedrag wordt 
uitgekeerd. Deze mogelijkheid 
geldt alleen in 2014.
Wilt u meer informatie of heeft 
u vragen, neem dan contact op 
met PROBAAT.

Investeringsaftrek
Als u in 2013 meer dan € 2.300,- investeert in bedrijfsmiddelen heeft u 
recht op investeringsaftrek. De aftrek is 28 procent van het bedrag aan 
investeringen en komt in mindering op het belastbaar resultaat uit 
onderneming. Vanaf 2013 levert een investering boven de € 55.248,- 
geen extra investeringsaftrek (meer) op. Bij investeringen 
boven € 102.311,- wordt de investeringsaftrek 
stapsgewijs verminderd.

Varia

Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december 2013!
Wilt u nog in 2013 gebruikmaken van de aftrek voor 
lijfrentepremie, dan dient u deze ook in 2013 te betalen. 
U heeft vanaf 2013 geen mogelijkheid om de eventueel na 
31 december 2013 betaalde lijfrentepremie alsnog in 2013 als 
aftrekpost te claimen. 

Afdrachtvermindering  onderwijs wordt Subsidieregeling praktijkleren
De afdrachtvermindering onderwijs wordt met ingang van 1 januari 2014 
afgeschaft. Hiervoor in de plaats komt de Subsidieregeling praktijkleren. 
Deze regeling zal vallen onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW).

Het doel van de Subsidieregeling praktijkleren is om werkgevers te stimu-
leren om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een 
tegemoetkoming voor de werkgever in de kosten die hij maakt voor de be-
geleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een 
tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus 
of technologisch ontwerper in opleiding. 
U kunt de subsidie aanvragen bij Agentschap NL. Meer informatie vindt u op: 
www.agentschapnl.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren.

 >  Probaatmuur...

Let op! 
Er zijn ook bepaalde  bedrijfsmiddelen waarvoor geen investeringsaftrek kan worden geclaimd. 

Ga na of het verschuiven van een investering u fiscaal voordeel kan opleveren. Vanzelfsprekend kunnen wij u hierbij van dienst zijn.

http://www.probaat.nl
http://www.agentschapnl.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren

