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 Kapitaalvlucht
 Een kleine cursus belastingontwijking voor  
 iedereen met twaalf miljard euro of minder.
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Zwitserland is na 
België – geen vermo-
gensrendements-
heffing – veruit het 
populairste fisca-
le-vluchtland. Het Al-
penland hanteert 
de zogenoemde 
Pauschal-regeling, 
een zeer gunstige 
jaarlijkse afkoopbe-
lasting voor immi-
granten. De hoog-
te ervan hangt af van 
bezittingen en inkom-
sten en wisselt per 

kanton. Vooral Wallis, Bern en Fribourg zijn gunstig. 
In plaats van die 52 procent inkomstenbelasting be-
taalt u er slechts een procent of vijf. Successierech-
ten? Zijn er niet. Groot nadeel: u moet wel minstens 
zes maanden per jaar in de Zwitserse sufheid wo-
nen, omdat de Nederlandse fiscus zeker wil weten 
dat u echt bent geëmigreerd. Zorg dus voor enige 
sociale binding met uw nieuwe moederland en voor 
een gezond water- en elektriciteitsgebruik. Dat dat 
soms wat logistieke en communicatieve vaardighe-
den vereist, ervoer een Nedermonegask vorig jaar. 
Hij liet een vriend in zijn leegstaande huis logeren, 
die nietsvermoedend het lekkende toilet repareer-
de. Het watergebruik kon vervolgens door de bewo-
ner niet meer als argument gebruikt worden om aan 
te tonen dat hij er lang genoeg had gewoond.

Rijke ondernemers worden dus gedwon-
gen creatief te zijn. Als hij slim is, zet 
Geelen een holdingconstructie op, zo-
dat hij deelnemingsvrijstelling geniet en 
enkele miljoenen minder betaalt. Har-
ry Nefkens (nr.230) fluistert ons intussen 
toe: ‘Ik werk nog iedere dag, alleen geef 
ik mezelf geen salaris meer. Dat scheelt 
weer in de belasting.’ Dat kan, al spaart 
Nefkens er hoogstens enkele duizen-
den euro’s per jaar mee uit. Waarschijn-
lijk heeft zijn fiscalist een gezond portfo-
lio extra constructies voor de 95 miljoen 
euro van Nefkens opgezet en hoeft deze 
er, ondanks zijn nulsalaris, geen bruine 
boterham minder om te eten. 

Doorzichtig
In tegenstelling tot wat veel gewone ster-
velingen denken, gebruiken de meeste 
Quote 500-leden weinig exotische belas-
tingconstructies. ‘We proberen de be-
lastingheffing juist zo simpel mogelijk te 
maken’, zegt fiscalist Edward Hendrickx, 
eigenaar van EJP accountants & advi-
seurs . ‘Ze zitten met een uitgebrei-
de kluwen van zowel hun bedrijfs- als 
hun privé-administratie. Omdat de Ne-
derlandse belastingwetgeving zo com-
plex is en de boetes als het fout gaat zo 
hoog zijn, houden we het zo doorzichtig 
mogelijk. Maar je moet natuurlijk wel die 
dunne lijn bewandelen tussen “ik betaal 
gewoon die volle 35 procent per jaar” en 
“laat ik wat scherper in de wind varen en 
wat construeren”.’ 
Nederlandse rijken zijn volgens Hen-
drickx vrij conservatief op dat gebied. 
‘Ze durven weinig exotische uitstapjes 
aan uit angst voor naheffingen en boe-
tes, of gewoon omdat ze geld genoeg 
hebben en het wel kunnen lijden.’ Eén 
ding is zeker: geen enkel Quote 500-lid 
betaalt nul procent belasting. Iedereen 
bloedt, dankzij indirecte heffingen als 
BTW en accijnzen. En ook ontsnapt vrij-
wel niemand aan directe belastingen. 
Dat geldt zelfs voor wie de Karel Spij-
ker-methode toepast: verhuizen naar 
een buitenland dat vriendelijker is voor 
zijn rijken. Ook in de ijle Zwitserse berg-
lucht betaal je vermogensbelasting, al is 
dat met gemiddeld 0,5 procent per kan-
ton veel minder dan die Nederlandse 1,2 
procent.
Er zijn, kortom, voldoende manieren om 
minder belasting te hoeven betalen dan 
een gemiddelde loonslaaf. Van 35 naar 
vijf procent in twaalf stappen.

‘Nederland heeft een misdadig belas-
tingklimaat’, verzekerde Karel Spijker 
(nr.371) ons vorig jaar. Het was voor hem 
reden genoeg om na de verkoop van zijn 
Beverwijkse kwastenhandel direct de be-
nen te nemen naar het fiscaal gastvrije 
Sint Maarten. Het leven in afzondering 
viel echter niet mee, dus vertoeft Spijker 
nu weer geregeld in het Noord-Hollandse 
Bergen, waar hij een huisje heeft. Maar 
zijn officiële thuis is en blijft St. Maarten.
Spijker is niet de enige. Vrijwel alle ver-
mogende Nederlanders gebruiken een 
batterij fiscale constructies om die jaar-
lijkse belastingaanslagen – opgeteld ge-
middeld 35 procent van het netto be-
steedbare inkomen - te ontvluchten.

Meer Dan tien
Een van de belangrijkste redenen om 
uit te wijken naar vluchtelingenkolonies 
als Brasschaat en Lanaken, is de ver-
mogensbelasting, sinds 2001 de vermo-
gensrendementsheffing. Deze komt neer 
op dertig procent van een fictief rende-
ment van vier procent over het gemid-
delde vermogen en bedraagt per saldo 
1,2 procent. Dat is voor de bezitters van 
een behoorlijke hoeveelheid cash geen 
bijster groot probleem. Want wie goed 
en gespreid belegt of daar een paar slim-
me vermogensbeheerders op zet, haalt 
ook in deze barre beurstijden minstens 
vijf procent rendement. ‘Gebruiken jul-
lie 2,6 procent? Ik heb dit jaar gewoon 
weer meer dan tien procent behaald, 
hoor’, lachte John van der Windt (nr.105) 
homerisch, toen wij hem vroegen naar 
de juistheid van onze vermogensschat-
ting en de gebruikte vermenigvuldigings-
factor.

Muurvast
Anders wordt het voor wie zijn vermo-
gen in een bedrijf heeft zitten, zoals de 
meeste Quote 500-leden. Dan kan die 
1,2 procent vervelend hard toeslaan. Zo-
als bij Pieter Geelen (nr.25) en zijn mede-
cashers in TomTom. Het viertal is nu 710 
miljoen euro per persoon waard, maar 
daarvan hebben zij slechts 54,5 miljoen 
werkelijk in het handje gekregen. De rest 
zit muurvast in aandelen in hun small 
cap. Geelen kan dit jaar wel een aanslag 
van 8,5 miljoen euro tegemoet zien. Ge-
lukkig dat hij die 54,5 miljoen handgeld 
heeft, want van zijn directeurssalaris en 
dividenden alleen had hij dat onmogelijk 
kunnen betalen.

1 vertrek

Een bijzonder interes-
sante constructie die 
veel ondernemers toe-
passen die emigre-
ren en ook hun goed-
gevulde vennootschap 
buiten de Nederland-
se grenzen brengen. 
In Nederland krijgt u 
in dat geval een ‘con-
serverende aanslag’ 
opgelegd. Afhanke-
lijk van de waarde 
van uw onderneming 
kan die in de tiental-
len miljoenen lopen. 

Het aardige van die aanslag is echter dat u voor tien 
jaar uitstel van betaling kunt aanvragen en dat de Be-
lastingdienst dat uitstel daarna omzet in afstel. Met 
de Luxemburgse belastingdienst  regelt u een ‘step-
up’ over de waarde van de onderneming, u hebt in Ne-
derland tenslotte al belasting ‘betaald’, dus Luxem-
burg vraagt dit niet nog een keer. Vanuit Luxemburg 
keert u uzelf vervolgens belastingvrij dividend uit, in 
Zwitserland is dat dankzij de Pauschal-regeling (zie 
hierboven) ook onbelast. Nadelen: er zijn een goede 
fiscalist, veel overleg met de Belastingdienst en bui-
tenlandse activiteiten voor nodig, en ook nu geldt dat 
u ‘substance’ moet creëren. Dat betekent net als bij 
een persoonlijke verhuizing dat u als directeur van 
uw vennootschap geregeld in het groothertogdom 
moet verblijven om zaken rond uw vennootschap te 
regelen, of in ieder geval te doen alsof u zaken regelt. 
Zinnig vanaf vijf miljoen euro.

2 LuxeMburgse step-up 
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12 De joker
Open een rekening courant bij uw eigen bv en leen 
daarmee een fors bedrag om eindelijk die Lamborg-
hini Gallardo naast de Volvo te zetten. Het verklaart 
de aanzienlijke schuld die veel ondernemers bij hun 
eigen vennootschappen hebben. Wel rente bereke-
nen, dat staat prachtig op de jaarcijfers. Officieel 
is er maar heel weinig mogelijk en eigenlijk moet u 
het hele bedrag volgens een strak aflossingsregime 
aan uw bv terugbetalen. Kan bij verkeerd gebruik tot 
enorme naheffingen leiden. 

‘Als ik deze auto in 
Luxemburg had gere-
gistreerd, had me dat 
250 duizend euro aan 
BPM gescheeld. Maar 
dat doe ik niet. Ik wil 
een Nederlandse ken-
tekenplaat.’ Echt gro-
te jongens proberen 
niet onder de BPM uit 
te draaien. Jan Siep 
Riedstra bijvoorbeeld 
kocht dit jaar voor 750 
duizend euro zijn Mer-
cedes McLaren SLR. 
Wie overduidelijk in 

Nederland resideert en met een Luxemburgs of Andor-
rees kenteken aankomt, wordt in bepaalde kringen 
met de nek aangekeken. Lak aan? Koop een BPM-vrije 
auto in Luxemburg, verkoop hem aan een gewillige 
bank en lease hem terug. Populaire constructie.

Gebruik een op de 
Antillen gevestig-
de Stichting Particu-
lier Fonds (SPF). Zo’n 
fonds kunt u gebrui-
ken als opslagruimte 
voor schenkingen die 
u aan uw teerbemin-
de kroost wilt doen. 
Vooral populair on-
der Nederbelgen, want 
die kunnen dankzij de 
‘Handgift’ belasting-
vrij aan hun kinderen 
schenken. Het stor-
ten in het SPF-fonds is 

ook belastingvrij en het aardige is: als u bent overle-
den en het fonds keert het geld uit, dan is die uitke-
ring ook weer onbelast. Er is echter een belangrijke 
voorwaarde aan verbonden: uw kinderen mogen niet 
weten dat u een SPF volstort. Zij weten dan immers 
dat ze recht hebben op een ‘trust of doelvermogen’ 
en dat moeten ze nu al op hun Nederlandse aangifte-
biljet vermelden.

3 antiLLenroute (1) 

Eindelijk een Swan gekocht? Zorg ervoor dat uw le-
verancier de boot oplevert op het Isle of Man en mi-
tigeer de BTW. Daartoe moet u een Limited oprich-
ten op Man en op de dag van oplevering moet u met 
de notaris en de havenmeester op de kade staan als 
uw sloep binnenloopt. Het scheelt 19 procent BTW. 
De constructie wordt overigens pas interessant van-
af een miljoen of vier, want ze gaat gepaard met een 
hoop administratie. Iedere keer dat u met de boot 
gaat varen, moet u een correct huurcontract hebben. 
U huurt de sloep immers van uw Limited, dus moet 
uw vehikel ook BTW over de huurprijs rekenen. Deze 
constructie werkt overigens ook voor uw Bombardier 
Global Express.

5 Dobberen

De Société Civile Im-
mobilière (SCI) is een 
Franse maatschap om 
onroerend goed in on-
der te brengen. Het ei-
gendom van uw vil-
la rust in een SCI niet 
bij natuurlijke perso-
nen maar bij de maat-
schap. In de maat-
schap bent u als 
vennoot geen eige-
naar meer van de on-
roerende zaak, maar 
hebt u alleen rechten 
op aandelen (de parts 

sociales). U kunt niet alleen uzelf maar ook uw kin-
deren vennoot maken van de SCI, en dat is niet alleen 
handig voor als u komt te overlijden. U mag als ouder 
namelijk jaarlijks 4300 euro aan aandelen in de maat-
schap belastingvrij aan uw kinderen schenken – vroeg 
beginnen dus . Bovendien hoeven de kinderen overi-
ge erfgenamen, zoals uw officiële vrouw, niet in de 
maatschap toe te laten.

6 roLLen   

7 antiLLenroute (2) 
Genoeg gewerkt? 
Verkoop dan de aan-
delen van uw werk-
maatschappijen en 
verplaats de houd-
stermaatschappij 
naar de Antillen. Ie-
der slim Quote-500 lid 
zal nu met het vermo-
gen gaan beleggen. 
Maar over die beleg-
gingsinkomsten moet 
hij wel 24-30 procent 
Antilliaanse vennoot-
schapsbelasting be-
talen. Als nu de op de 

Antillen gevestigde Nederlandse holding een nieu-
we vrijgestelde Antilliaanse vennootschap opricht en 
daarin de beleggingen onderbrengt, betaalt de direc-
teur-grootaandeelhouder – u dus – slechts de fictieve 
4 procent vermogensheffing in Nederland, terwijl hij 
met de beleggingen in de vrijgestelde vennootschap 
waarschijnlijk veel hogere rendementen haalt.

Een van de redenen 
dat de vastgoedwe-
reld een nogal incestu-
eus kliekje is. Bij over-
name van onroerend 
goed betaalt u 6% 
overdrachtsbelasting. 
Die kunt u omzeilen 
door de vennootschap 
waarin het onroe-
rend goed zich bevindt 
over te nemen. De 
wet zegt dat er geen 
overdrachtsbelasting 
schuldig is indien vier 
partijen aankopen. De 

grootste mag niet meer dan 33 procent bezitten. Dat 
levert vaak deals op van drie vastgoedbazen en een 
vierde die één procent voor de moeite krijgt.

9 oppoMpen
Nadeel van constructie 8 is dat je vastzit aan andere 
sujetten, van wie de betrouwbaarheid niet altijd hel-
der is. Met de oppompconstructie omzeil je dat. Een 
vennootschap waarvan minder dan 70% van het ei-
gen vermogen uit onroerend goed bestaat, is vrijge-
steld van overdrachtsbelasting. Injecteer dus cash 
via een forse lening, wijzig de bestemming van de 
vennootschap in de statuten naar een niet-vastgoed-
doel, laat het een jaar staan – dat is verplicht – en re-
gel de overdracht. Nadeel: u hebt er goede contacten 
met de verkopende partij voor nodig.

10 gratis zakgeLD 
Stel dat u ooit een 
pand kocht voor 10 
miljoen en het voor 
15 miljoen doorver-
koopt, dan is het toe-
gestaan om een nieuw 
pand voor 15 miljoen 
te kopen en het voor 
10 miljoen in de boe-
ken op te nemen. 
Dat heet herinveste-
ringreserve en elimi-
neert de 31,5% ven-
nootschapsbelasting 
die over die 5 miljoen 
winst zou moeten 

worden betaald. Dat scheelt in dit geval 1,6 miljoen.

11 in st. tropez

8 overDrachtsbeLasting

Een van de aantrekke-
lijkste en eenvoudig-
ste methoden om uw 
kostbare activa buiten 
Nederland te plaatsen, 
is de Jersey-route. Een 
op Jersey (of de Ba-
hamas, de Kaaiman-
eilanden of Bermu-
da) gevestigde trust 
houdt alle aandelen 
van een Engelse hol-
ding, die op haar beurt 
de aandelen houdt van 
uw Nederlandse werk-
maatschappij. De En-

gelse holding is geen belasting verschuldigd over 
rechtspersonen buiten Groot-Brittannië. Handig. De 
kosten zijn niet eens hoog: een Jersey-trust kost zo’n 
650 pond, op de Bahama’s bent u  voor de helft klaar. 
Een Brits eiland voor dit doel uitkiezen is overigens 
verstandig: Groot-Brittannië heeft goede verdragen 
met zijn eilanden, zodat belastingplichtigen niet te-
gen Britse ‘anti tax haven’-regelingen aanlopen.

4 offshore


