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Om de partners, kinderen, ouders en andere familieleden van al onze collega’s alvast 

een voorproefje te geven van ons nieuwe kantoorpand, werd afgelopen zomer een 

familiedag georganiseerd. Tijdens De Beer familiedag werden de relaties rondgeleid 

door hun eigen familie en konden de kleintjes zich uitleven tijdens het maken van een 

eigen berenmasker. Tafelgoochelaar Hens van Amelsvoort was aanwezig voor uniek 

entertainment. Een gezellige middag voor jong en oud mét een kijkje in de wereld van 

De Beer. 

Alle ingrediënten waren aanwezig om er een geslaagd jubileumfeest van te maken. En donderdag 15 september werd het 
een feest! Samen met enthousiaste klanten, buren en tal van samenwerkingspartners vierde het team van De Beer Accoun-
tants & Belastingadviseurs het 70-jarige jubileum, de opening van het nieuwe pand… en de komst van de 100e collega!

Jubileumfeest De Beer 
zeer geslaagd!

Familiedag bij 
De Beer

Wil Vennix heette namens de collega’s 

iedereen van harte welkom. Hij ging in op 

de bijzondere geschiedenis van het pand 

(voorheen conservatorium en muziek-

school). En hij benoemde waarom De Beer 

juist voor dit pand heeft gekozen. “Een 

kantoorpand is voor ons een plek waar je 

werkt én leeft. Dit pand is geschikt voor 

flexibel werken, heeft een open karakter en 

is gericht op samenwerking.”

Daarna ging Wil in op de geschiedenis en 

de visie van De Beer. “Jan en Nelly de Beer 

richtten het kantoor op in 1952. Sindsdien 

maakt het kantoor een gestage groei door. 

Onze klanten, ook heden ten dage, zijn zeer 

divers en vormen een dwarsdoorsnede van 

het midden- en kleinbedrijf. Bovendien zijn 

ze ook steeds meer internationaal actief. 

Het zijn vaak familiebedrijven, maar ook 

instellingen, onder meer in de culturele 

hoek. Voor allen geldt: ze stellen - net als wij 

- een langdurige relatie op prijs.”

Kwaliteit leveren is een vanzelfsprekend-

heid, aldus Wil: “Concreet betekent dat dat 

we onze klanten op alle vlakken van accoun-

tancy, audit, fiscaliteit, administratieve 

dienstverlening en personeelszaken kunnen 

bijstaan. En ook dat we volop meedoen aan 

ontwikkelingen op het gebied van digitali-

sering, in de breedste zin. Daarnaast blijft 

het persoonlijke contact cruciaal. Om goed 

te kunnen adviseren moet je de klant goed 

kennen, zowel zakelijk als privé. Zo willen 

onze klanten het en zo willen wij het.” Als 

uitsmijter had Wil het nieuwtje dat De Beer 

op 1 september 2022 de 100e collega heeft 

mogen verwelkomen: “En daar zal het niet 

bij blijven.”

Tot slot was het podium voor prof. Wim van 

de Donk, rector-magnificus en voorzitter

College van Bestuur van Tilburg University. 

Hij feliciteerde De Beer met het jubileum 

en het nieuwe pand. “Het gebouw vind 

ik fabelachtig. Het ademt de geest van de 

Amsterdamse school. In dit pand zit een 

ziel voor architectuur en is gebouwd voor 

de eeuwigheid met gevoel voor kwaliteit. 

Daar is over nagedacht. Met de kwaliteit 

van de Amsterdamse school zit daarmee 

de echte Zuidas in feite hier.” Van de Donk 

lichtte de symboliek van die woordspeling 

toe. De kern van de professionaliteit van 

de accountant zit in: “het bewaken van de 

publieke kwaliteit in een soms heftige pri-

vate context.” Hij complimenteerde De Beer 

met het nieuwe pand, dat in feite symbool 

staat voor de goede, brede benadering van 

kwaliteit en het lange termijn-denken.

Prof. Wim van de Donk en Wil Vennix op de 

viering van het 70-jarige jubileum. 

Bedankt voor alle giften aan de goede doelen!

Ter gelegenheid van ons 70-jarige jubileum vroegen wij alle genodigden om geen ca-

deau mee te brengen. Wilden zij toch iets voor ons betekenen, konden zij een gift doen 

aan drie gekozen goede doelen. Hier is volop gehoor aan gegeven. Wij zijn alle dona-

teurs enorm dankbaar voor hun gulle giften.

Partners, kinderen, ouders en andere familieleden van al onze 

collega’s in het nieuwe kantoorpand tijdens de familiedag.
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Interview
door Wil Vennix en Niek van Kuijk

Afschaffing jubelton per 
1 januari 2024
Zoals u misschien bekend is, gaat het kabinet de zogeheten jubelton afschaffen. In dit artikel gaan we daar verder op in. 
Ook gaan we in op de tot nu bestaande mogelijkheid om zowel de schenking zelf, als de besteding van de schenking over 
meerdere jaren uit te smeren. Blijft dit na de aankondiging van de afschaffing mogelijk?

Onder voorwaarden kan er eenmalig een 

bedrag van maximaal € 106.671 (2022) 

geschonken worden voor de eigen woning. 

Wie de vrijstelling voor de eigen woning in 

een kalenderjaar maar gedeeltelijk benut 

kan in een periode van twee aaneengeslo-

ten kalenderjaren alsnog het onbenutte 

deel geschonken krijgen, mits de verkrijger 

of diens partner bij iedere verkrijging niet 

ouder is dan 39 jaar en bij de aangifte een 

beroep gedaan wordt op de vrijstelling, de 

zogenaamde spreidingsmogelijkheid. 

Het kabinet is voornemens om de ver-

hoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen 

woning per 1 januari 2024 geheel te laten 

vervallen. Per 1 januari 2023 wordt de jubel-

ton al verlaagd van € 106.671 (2022) naar 

€ 28.947 (2023), het bedrag van de reguliere 

verhoogde vrijstelling in 2023.

Beperking spreidingsmogelijkheid

Momenteel geldt voor schenkingsvrijstel-

ling voor de eigen woning een spreidings-

mogelijkheid van drie jaar; het in het eerste

jaar onbenutte deel van jubelton kan in de 

daaropvolgende twee jaar alsnog worden 

benut.

Tezamen met de verlaging van de jubelton 

zal de spreidingmogelijkheid per 1 januari 

2023 worden ingeperkt van drie jaar naar 

twee jaar voor schenkingen gedaan in 2022. 

Concreet betekent dit dat het onbenut 

gebleven deel van de vrijstelling voor de 

eigen woning voor een schenking gedaan in 

2022 alsnog benut kan worden in 2023.

In samenhang met de voorgestelde afschaf-

fing van de jubelton per 1 januari 2024 

komt per 2023 ook de spreidingsmogelijk-

heid te vervallen. Het naar aanleiding van 

een in 2023 gedane schenking onbenutte 

deel van vrijstelling kan niet meer in 2024 

benut worden.

Bestedingseis

Naast de spreidingsmogelijkheid kent de 

jubelton ook de zogeheten bestedingseis. 

Met de bestedingseis werd aangesloten bij 

de spreidingsmogelijkheid. De verkrijger 

van een schenking in verband met de eigen 

woning moet de schenking binnen twee 

kalenderjaren na het kalenderjaar waarin 

een beroep wordt gedaan op de verhoogde 

vrijstelling besteden aan de eigen woning. 

Het kabinet heeft met Prinsjesdag in het 

wetsvoorstel opgenomen dat de beste-

dingseis niet komt te vervallen. Het blijft 

dus mogelijk om de voor het eerst in 2022 

ontvangen schenkingen uiterlijk 31 decem-

ber 2024 te besteden. Hierbij merken wij op 

dat dit nog enkel gaat om een voorstel: de 

inhoud kan nog wijzigen tijdens de parle-

mentaire behandeling.

Lees verder op de volgende pagina

Martine Tuerlings LL.M.
junior belastingadviseur

Hoe heeft het zo kunnen 
gebeuren?
Bovenstaande vraag komt bij je op bij lezing van het nieuwste boek van ’s lands bekendste advocatenechtpaar Geert-Jan 
en Carry Knoops. De Beer Accountants & Belastingadviseurs behartigt al vanaf het begin de fiscale en accountancyzaken 
van hun advocatenkantoor. Leuke ‘bijvangst’ daarvan is dat we steevast worden uitgenodigd voor hun boekpresentaties. 
Zo ook bij de presentatie van hun laatste boek, dat handelt over de zaak-Julio Poch. Wil Vennix en Niek van Kuijk lazen het 
boek en leggen de auteurs zeven kritische vragen voor.

Geert-Jan en Carry Knoops hebben sinds 1994 een eigen advocatenkantoor. Knoops’ Advocaten is toonaangevend op het gebied 

van nationaal en internationaal strafrecht. Bekende zaken zijn onder meer de Puttense Moordzaak, Marco Kroon en Geert Wilders. 

Samen zijn ze verbonden aan het Knoops’ Innocence Project en werken zij bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Geert-Jan is 

bijzonder hoogleraar Politiek van het Internationaal Recht aan de Universiteit van Amsterdam, gasthoogleraar aan de universiteit 

van Shandong (China) en heeft tal van hooggewaardeerde juridische publicaties op zijn naam staan. Sinds 2006 schrijft hij ook 

boeken over concrete strafrechtzaken, recent – samen met Carry – Operatie Raaf over ‘de dubieuze rol van de Nederlandse staat in 

de zaak-Poch’.
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Antwoord: Het feit dat er geen enkel bewijs 

voorlag aan enig misdrijf, maar zich toch 

in alle bochten wringt om Poch te laten 

berechten in Argentinië door oneigenlijke 

middelen in te zetten, doet vermoeden dat 

er een andere reden was om enige connec-

tie met het koningshuis uit te sluiten.

De scheiding der machten wordt ook wel 

trias politica genoemd. Dat betekent dat de 

wetgevende, de uitvoerende en de recht-

sprekende macht in een land bij verschil-

lende instellingen moeten liggen. De trias 

politica is bedacht door de Franse filosoof 

Charles baron de Montesquieu (1689-

1775). In de zaken waarin jullie onschuldig 

veroordeelden vrij wisten pleiten valt op dat 

de niet zuivere scheiding der machten een 

belangrijke rol speelde of misschien beter 

gezegd de oorzaak van al het leed was. Is dit 

naar jullie mening ook in “Operatie Raaf’de 

kern?

Antwoord: Goeie vraag. het antwoord is 

“ja”. In deze zaak hebben de minister van 

justitie en het openbaar ministerie samen 

aan de zaak van Poch gewerkt en samen 

besloten om de oneigenlijke omweg via 

Spanje te creëren. De politiek bemoeide zich 

dus met de rechtsgang.  Het Ministerie van 

Justitie en het Openbaar Ministerie behoren 

volledig gescheiden van elkaar te opereren. 

Bij gevoelige zaken mag de Procureur-

generaal de minister van justitie wel op de 

hoogte stellen. Maar de minister mag nooit 

invloed uitoefenen op beslissingen van het 

openbaar ministerie. Echter, men was bang 

dat als er geen proces zou komen, de over-

heid zou kunnen worden verweten dat ze 

een potentiële oorlogsmisdadiger niet zou 

hebben vervolgd. In Nederland een proces 

starten zonder enig bewijs was ook lastig, 

nog los van het feit dat er in potentie dan de 

naam van Zorreguieta in de zaak zou kun-

nen opkomen met alle schadelijke gevol-

gen voor het koningshuis van dien. In de 

veronderstelling dat wellicht in Argentinië 

wel bewijs voorhanden zou zijn tegen Poch, 

Waar ging de zaak-Poch ook al weer over? Kort samengevat: 

de Nederlands-Argentijnse verkeersvlieger Julio Poch werd 

in 2009 op de laatste vlucht voor zijn pensionering gear-

resteerd in Spanje. Hij werd ten onrechte door toedoen van 

Nederland uitgeleverd aan Argentinië en daar in een mas-

saproces berecht in verband met vermeende betrokkenheid 

bij de zogeheten dodenvluchten in de tijd van het Videla-

regime. Het enige ‘bewijs’ werd geleverd door twee getuigen 

die beweerden dat Poch tijdens een diner op Bali in 2003 

had verteld aan de dodenvluchten te hebben deelgenomen. 

Geert-Jan en Carry Knoops voerden een jarenlange juridische 

strijd samen met een Argentijnse advocaat, die uiteindelijk 

leidde tot zijn vrijspraak (2017), excuses van de minister van 

justitie en financiële genoegdoening van de Nederlandse 

overheid voor het hem aangedane leed (2021). In ‘Operatie 

Raaf’ (dat was de codenaam van deze procedure voor het 

OM) doen Geert-Jan en Carry Knoops op indringende wijze 

verslag van hun jarenlange juridische strijd om de onschuld 

van Poch aan te tonen. 

Antwoord: Strafrechtadvocaten zouden alleen in de pers dienen te 

komen indien dat voor de zaak van de client functioneel is. Immers, 

het openbaar ministerie geeft de pers vaak informatie. De behoefte 

tot een balans in de berichtgeving is soms gewenst. Het mag nooit 

gaan om je eigen publiciteit. 

Via Knoops’ Innocence Project, het European Innocence Network 

en het wereldwijde Innocence Network zetten jullie je in voor 

mensen die onterecht veroordeeld zijn. Hoe verhoudt de situatie in 

de diverse landen zich tot elkaar? Doet Nederland het in dit opzicht 

beter of slechter dan andere landen?

Antwoord: Verhoudingsgewijs doet Nederland het niet beter dan 

in andere landen. Er is over het algemeen weinig interesse in dit 

soort zaken, gevoed door de overheid, omdat dit soort zaken een 

negatieve invloed heeft op het beeld van de rechtspraak.

Jullie boek sluit af met een open eindje: een hoge Haagse ambte-

naar verklaarde in 2007 een telefoontje te hebben gehad van een 

dame die zei namens het Koninklijk Huis te spreken. De dame – van 

wie hij de naam niet meer wist – vroeg hem of de zaak tegen Poch 

nodig was, omdat die zo “pijnlijk was voor Máxima.” Deze duistere 

zaak is nooit opgehelderd, zelfs een onafhankelijk onderzoek door 

Alexander Rinnooy Kan (naar aanleiding van een motie van de 

Tweede Kamer) heeft geen duidelijkheid kunnen brengen. Wat is 

jullie kijk hierop?

Net als in eerdere boeken beschrijven jullie in ‘Operatie Raaf’ een 

procedure die jullie zelf hebben gevoerd. De recensent van NRC 

verweet jullie de getuigen à decharge op te hemelen en getuigen à 

charge “onnodig badinerend te beschrijven.” Hoe voorkom je dat je 

‘rechter in eigen zaak’ en ‘de slager die zijn eigen vlees keurt’ wordt? 

En hoe weet ik als lezer dat ik een eerlijk verhaal krijg voorgespie-

geld? 

Antwoord: De vraag impliceert dat de recensent een juiste consta-

tering doet. Daarin heeft de recensent zich vergist.  De tekst in het 

boek is een exacte weergave van de verhoren die zijn gevoerd op 

Nederlands grondgebied. De recensent veronderstelde dat sprake 

was van onze mening. In het boek leggen we op pagina 1 uit dat 

alles wat we beschrijven vastligt in het dossier. Dus wij hebben 

niemand opgehemeld of onnodig badinerend genoemd. Dat deden 

de getuigen zelf.

Het ‘bewijs’ in deze zaak was flinterdun: zelfs als Julio Poch tijdens 

het beruchte etentje in 2003 zóu hebben gezegd dat hij persoonlijk 

had deelgenomen aan de dodenvluchten (quod non) zou dit zonder 

nadere feitelijke onderbouwing toch volstrekt onvoldoende zijn 

voor een veroordeling? Hoe kan het dan dat het zo complex was om 

dit te weerleggen? Had dit zich in een puur nationale context ook 

kunnen voordoen? 

Antwoord: Het bewijs was er in het geheel niet. Een leugenachtige 

verklaring van een getuige van horen zeggen was voldoende voor 

het openbaar ministerie om de heer Poch uit Nederland te willen 

wegkrijgen. Zonder enige verificatie, terwijl als men de zaak goed 

had onderzocht van zijn onschuld was gebleken. Directe uitlevering 

kon niet (er is geen verdrag tussen Nederland en Argentinië die dat 

zou toestaan) dus moest een list worden verzonnen.

Het boek lezend wordt duidelijk wat ‘tunnelvisie’ – in dit geval bij 

het OM – kan doen: alle bewijzen worden zo uitgelegd dat ze in de 

visie van het OM passen en ontlastend bewijs wordt genegeerd of 

zelfs weggemoffeld. Hoe kan dit zich voordoen in een professionele 

organisatie en hoe kan je dit voorkomen?

Antwoord: Het komt vaker voor dat sprake is van tunnelvisie. 

Eenmaal uitgaan van een veronderstelling, is het lastig om andere 

scenario’s te volgen. Tegenwoordig wordt daar wel meer aandacht 

voor gevraagd en zijn mensen aangesteld om de alternatieve scena-

rio’s te bespreken binnen het openbaar ministerie.

Strafrechtadvocaten treden met enige regelmaat op in de media, 

waaronder in de bekende talkshows. Soms als niet-betrokken 

deskundige, maar vaak ook in zaken van hun eigen cliënten. Is dat 

laatste wel gewenst? Bestaat dan niet het risico dat de strafzaak via 

de publieke opinie wordt beïnvloed?

vond men het veiliger om hem in handen te stellen van de Argentijnse openbaar ministe-

rie. En zo geschiedde. Maar hij werd vrijgesproken omdat hij aantoonbaar niets van doen 

heeft gehad met de dodenvluchten waarover zo veel te doen is geweest in Argentinië. In 

november 2017 werd hij unaniem vrijgesproken en het duurde nog tot begin 2022 voordat 

de minister van justitie hem excuses en een hoge schadevergoeding aanbood voor de hele 

gang van zaken. 
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Tariefsverhoging vennootschapsbelasting: van 15% naar 19% 

(‘vpb’)

Na jaren van tariefdalingen gaat de vennootschapsbelasting nu 

stijgen. Het kabinet verhoogt het vennootschapsbelastingtarief in 

de eerste schijf van 15% naar 19%. Tevens wordt die eerste schijf 

ingekort van € 395.000 tot € 200.000. Hierdoor gaat het hoge 

vennootschapsbelastingtarief van 25,8% al vanaf een belastbaar 

bedrag van € 200.000 spelen. 

Acties:

Haal winsten naar voren, laat voorzieningen vrijvallen en maak 

optimaal gebruik van de eerste tariefschijf tot € 395.000 in 2022. 

Door kosten of investeringen uit te stellen tot 2023 realiseert u dat 

deze aftrekbaar zijn tegen een tarief van 19 of 25,8%. Bent u bezig 

de BV in te gaan, kijk dan nog eens naar de tarieven en laat uw 

adviseur doorrekenen of de BV nog steeds voordelig is.

Twee tariefschijven in box 2 (‘AB’) 

Box 2 belast inkomsten uit aanmerkelijk belang, zoals dividenden 

die een DGA uitgekeerd krijgt van zijn BV. Er geldt nu één tarief van 

26,9%. Vanaf het jaar 2024 komen er twee belastingschijven in het 

box 2-tarief:

Door deze twee wijzigingen stijgt het gecombineerd tarief, ven-

nootschapsbelasting in de BV en aanmerkelijk-belang heffing bij 

uitkering van dividend naar privé, zéér aanzienlijk. Bij een winst in 

de BV van € 350.000 bijvoorbeeld is het gecombineerd vpb en AB 

tarief nu afgerond 37,9%, vanaf 2024 loopt dat op tot afgerond 

48,8%! Zie verder ook de uitgebreide samenvatting van het Belas-

tingplan 2023 op onze site.

Acties:  

Zorg bij wisselende winsten voor een spreiding van dividenduitke-

ringen over de jaren om zoveel mogelijk in de laagste tariefschijf te 

blijven. Denk hierbij ook aan de mogelijkheid om het AB-inkomen 

bij fiscaal partnerschap te verdelen tussen de partners. In 2024 

is het laagste tarief 2,4%-punt lager dan het tarief in 2022. Maak 

gebruik van dit verschil door dividenden tot maximaal € 67.000 in 

2024 uit te keren. Partners kunnen zo dubbel voordeel behalen. 

Heeft u aanzienlijke reserves in uw BV, overweeg dan een ‘superdi-

vidend’ in 2022 of 2023 om aldus de stijging van het aanmerkelijk-

belangtarief naar 31% voor dividenden boven € 67.000 per 1 januari 

2024 voor te zijn. Keert u bijvoorbeeld aldus € 500.000 dividend uit, 

bespaart dat afgerond € 16.000 (netto).

Verhoging ‘gebruikelijk loon’ 

DGA’s zijn verplicht zichzelf loon toe te kennen vanuit hun eigen BV. 

De minimale hoogte van dat loon wordt vastgesteld op basis van 

de ‘gebruikelijkloonregeling’, waarbij onder andere gekeken wordt 

naar het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Het loon 

van de DGA mag maximaal 25% lager zijn dan dit loon. Voorgesteld 

is nu om die verlaging met 25% af te schaffen, zodat DGA’s zichzelf 

mogelijk een hoger loon moeten toekennen. Het aanpassen van het 

loon is niet in alle gevallen nodig. Mogelijk voldoet het huidige loon 

al aan de nieuwe regeling. Ook hier geldt: kijk met uw adviseur naar 

het totale plaatje en laat waar nodig, een en ander analyseren en 

doorrekenen.

mr. Sven Verbruggen RB
belastingadviseur

Acties voor de DGA n.a.v. Belastingplan 
Op Prinsjesdag is weer traditiegetrouw het Belastingplan voor 2023 gepubliceerd. Anders dan voorgaande jaren staan 
er véél belangrijke onderwerpen in waar de directeur/grootaandeelhouder (DGA) in 2022 en 2023 rekening mee moet 
houden. 

Naast de belangrijke wijzigingen in Box 3, zie ons artikel op bladzijde 10 in dit Beerbericht, wijzigen onder andere de 
tarieven in de vennootschapsbelasting en box 2 én wijzigen de regels rondom het vaststellen van uw salaris. Onderstaand 
een eerste analyse. We zetten steeds eerst de wijziging uiteen waarna de acties volgen voor 2022 en 2023.

Lichtpuntjes?

Zijn er naast deze tariefstijgingen dan ook lichtpuntjes voor de 

DGA? Naast een aantal kleinere onderwerpen als verhoging WKR, 

verhoging Milieu- en Energie-investeringsaftrek valt ook op dat de 

bedrijfsopvolgingsregeling (‘BOR’) waar we al vaak over schreven 

in eerdere Beerberichten, voorlopig ongewijzigd overeind blijft. Het 

blijft dus mogelijk om uw bedrijf fiscaal laag belast over te dragen 

naar de volgende generatie en binnen de grenzen van de regeling, 

in te zetten als vermogensplanningstool. Het is echter zeker niet 

uitgesloten dat de BOR de komende jaren alsnog wordt ingeperkt.

Besluit

Bovenstaand zijn we ingegaan op enkele grotere wijzigingen voor 

DGA. Naast deze wijzigingen zijn de wijzigingen in Box 3 van groot 

belang voor de DGA (zie artikel op bladzijde 10 in dit Beerbericht). 

Door al deze substantiële wijzigingen is wel duidelijk dat het 

belangrijk is uw specifieke situatie snel te laten analyseren en te 

bezien of aanpassingen nodig zijn.

Tarief inkomstenbelasting box 2 2024

Box 2 -

tarief

Laag 

tarief

Hoog 

tarief

Bel.ink. meer 

dan (€)

67.000

Maar niet meer 

dan (€)

67.000

Tarief 2024

24,5%

31,0%

Het Belastingplan 2023 bevat nog veel meer maatregelen. 

Deze hebben we op een rijtje gezet op onze website 

www.debeer.nl
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mr. Wil Vennix RB
partner / belastingadviseur

Van pretbox tot koelbox
Bij de invoering van box 3 in 2001 werd die alom getypeerd als ‘pretbox’. Dat is in de loop der jaren al veranderd maar 
voor sommige groepen wordt het de komende jaren echt een ‘koelbox’. In bepaalde situaties zal de belastingdruk enorm 
oplopen, maar mogelijk zijn er manieren om dat nadelige effect te matigen. Het is dan wel zaak om tijdig in actie te komen.

Laten we beginnen met het goede nieuws: 

mensen met alleen of vooral spaargeld 

worden ontzien. Het zogeheten Kerstarrest 

– waarin de Hoge Raad heeft bepaald dat 

het box 3-systeem met name voor 

spaarders zodanig in strijd met Europees 

recht was dat de wet per direct aangepast 

moest worden – was ook vooral op deze 

groep gericht. Dé oplossing hiervoor is een 

systeem waarbij de belasting niet meer 

wordt berekend op basis van een forfaitair 

ofwel fictief rendement, maar over het wer-

kelijke rendement. Helaas kan dat stelsel 

pas vanaf 2026 worden ingevoerd omdat de

Belastingdienst het niet eerder voor elkaar 

krijgt.

De overbruggingsregeling

Voor de jaren 2023, 2024 en 2025 komt er 

daarom een overbruggingsregeling. Daarbij 

blijft men werken met fictieve rendemen-

ten over het vermogen op 1 januari (de 

peildatum): banktegoeden zijn met een ren-

dement van 0,01% feitelijk vrijgesteld maar 

alle overige bezittingen worden geacht 

maar liefst 5,69% op te leveren. Schulden 

leiden tot een aftrek tegen 2,46%. Het saldo 

wordt verminderd met de 

vrijstelling van € 57.000 per persoon en 

daarna belast tegen 32% in 2023, 33% in 

2024 en 34% in 2025. Effectief betaal je in 

2023 over overige bezittingen dus 1,82% en 

bespaart een schuld je 0,78%.

Aandachtspunten

Knelpunt in dit systeem is dat alles wat 

geen ‘banktegoed’ is, in de dure categorie 

valt. Dus ook laagrentende of renteloze 

leningen. Wie geld heeft uitgeleend tegen 

1,8% kan de rente volledig naar de fiscus 

brengen (de inflatie laten we dan nog 

buiten beschouwing). Bij andere bezittingen 

met lage rendementen geldt hetzelfde. 

Dit probleem speelde onder de oude box 

3-wetgeving ook al, maar daar gold het 

hoge rendement pas vanaf € 1 miljoen en 

voortaan is dat vanaf de eerste euro boven 

de vrijstelling.

En let ook op bij leningen tussen familiele-

den. Voorheen was de bezitting bij de één 

gelijk aan de schuld bij de ander. Vanaf 2023 

wordt de vordering zwaar belast en levert 

de schuld een beperkte aftrek op. Stel dat 

ouders 5 ton op de bank hebben staan. Als 

ze die aan hun kind lenen voor de aankoop 

van een woning, betalen ze in box 3 over die 

vordering jaarlijks ruim € 9.000 box 3-hef-

fing. Als ze geen lening verstrekken maar 

borg staan bij de bank, betalen ze nul.

De meeste pijn zal waarschijnlijk vallen bij 

degenen die in privé in vastgoed beleggen. 

Wie bijvoorbeeld € 1 miljoen aan panden 

heeft met daarop een financiering van 8 

ton, betaalde tot en met 2022 een paar 

honderd euro box 3-heffing. Vanaf 2023 

loopt dat al snel op tot boven de € 10.000. 

Deze groep – die in Den Haag op weinig 

sympathie mag rekenen – wordt boven-

dien geconfronteerd met diverse andere 

verslechteringen: het lenen van de eigen 

BV wordt eind 2023 beperkt tot maxi-

maal 7 ton, de overdrachtsbelasting voor 

beleggers gaat van 8% naar 10,4% en de 

leegwaarderatio (die bepaalt hoe verhuurde 

woningen moeten worden gewaardeerd) 

wordt versoberd. Deze maatregelen zullen 

het negatieve effect voor vastgoedbeleggers 

nog flink versterken.

Breng je positie in kaart!

Mensen met bezittingen in box 3, anders 

dan banktegoeden, doen er dus goed aan 

om hun positie snel in kaart te brengen. 

Wat zijn de gevolgen van de voorstellen en 

hoe kunnen we daar mogelijk op inspelen? 

Bedenk hierbij dat er een maatregel is om 

‘peildatumarbitrage’ tegen te gaan. Het 

werkt dus niet om eind december overige 

bezittingen om te zetten banktegoeden 

en dat kort na Nieuwjaar weer terug te 

draaien. Dit werkt pas als je dit voor langer 

dan drie maanden doet. Hetzelfde geldt 

voor schuiven met schulden. Niettemin kan 

het wenselijk zijn om het vermogen anders 

te structureren, om althans de allerscherp-

ste kantjes van de nieuwe box 3 af te slijpen 

en te voorkomen dat de koelbox zelfs een 

vrieskist wordt.

Het Belastingplan 2023 bevat nog 

veel meer maatregelen. Deze heb-

ben we op een rijtje gezet op onze 

website 

www.debeer.nl
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Vernieuwing en ontwikkeling
Onderwijs is zoals gezegd een belangrijke 

bron van vernieuwing en ontwikkeling. 

Van de Donk ziet dat bijvoorbeeld bij het 

benutten van kansen op het gebied van 

digitalisering en het gebruik van data. 

“Hoewel ik kritisch ben, zie ik ook een 

tal van mogelijkheden voor zowel de 

samenleving als het bedrijfsleven. Hierbij 

is het van belang dat het bedrijfsleven 

voldoende is toegerust op de complexiteit 

die digitalisering met zich meebrengt. 

Daarnaast moeten zij ook beschikken over 

voldoende adaptief vermogen. Aandachts-

punten waar Peter Wennink -CEO van 

ASML- onlangs nog aandacht voor vroeg. 

De ontwikkelingen gaan namelijk razend-

snel. Bedrijven zijn daar lang niet altijd 

voldoende op toegerust.”

Om ervoor te zorgen dat bedrijven daar 

wél op toegerust raken, ondersteunt het 

provinciebestuur samen met het onder-

wijs het mkb in Brabant en het Kennispact 

HO Brabant. Ondersteuning om vaardig-

heden te ontwikkelen en samen te werken 

aan de maatschappelijke opgaven waar 

Brabant mee te maken heeft. Van de 

Donk: “Opgaven zoals de energietransitie, 

gezonder ouder te worden of het ontwik-

kelen van duurzamere voedselketens: hier 

vindt veel onderzoek op plaats bij onze 

universiteit en andere Brabantse hoger 

onderwijsinstellingen. Het is belangrijk 

dat onder andere het innovatief mkb 

meer gebruik kan maken van deze kennis. 

En kennis nog meer dan voorheen voor 

Brabant te laten werken. Zo willen de 

universiteiten en hogescholen nog inten-

siever samenwerken met instellingen 

en bedrijven. Dan sluiten opleidingen en 

bijscholing ook nauwer aan bij heden-

daagse innovaties en behoeftes vanuit de 

arbeidsmarkt. Talent wordt daardoor beter 

ingezet voor het bedenken van de oplos-

singen voor maatschappelijke opgaven en 

we behouden talent zo in Brabant.”

Ondernemerschap en startups
Daarnaast gaan de universiteiten en hoge-

scholen aan de slag om ondernemerschap 

en het startupklimaat te verstevigen. 

Startups ontstaan vaak vanuit innova-

tieve ideeën om problemen op te lossen. 

65% van de startups in Brabant vestigt 

zich daarom ook in de buurt van de hoger 

onderwijsinstellingen en universiteiten. 

Om de kans van slagen van deze startups 

te verbeteren gaan de provincie en kennis-

instellingen ondernemerschap verder 

stimuleren en onderzoeken hoe startups 

en ondernemers succesvoller kunnen 

worden. Uiteindelijk kan dit leiden tot een 

gezamenlijk kenniscentrum over onderne-

merschap.

Rector magnificus en voorzitter college van bestuur Tilburg University

Wat betekent de universiteit voor 
Tilburg? En nog specifieker: wat wil 
en kan de universiteit betekenen voor 
de lokale en regionale bedrijven die 
hier gevestigd zijn? En andersom? Als 
je Wim van de Donk naar zijn visie 
vraagt, zet hij je ook graag aan het 
denken. Reden voor De Beer Accoun-
tants & Belastingadviseurs om hem 
als rector magnificus en voorzitter 
college van bestuur Tilburg University 
te vragen als gastspreker tijdens de 
jubileumbijeenkomst op 15 september. 
Voorafgaand interviewde Beerbericht 
hem in zijn werkkamer op de univer-
siteit.

“Tilburg heeft als stad al vroeg in de tijd in 

het teken gestaan van onderwijs en zorg”, 

start Van de Donk. “Vanuit de katholieke 

wortels vind je hier tal van onderwijsinsti-

tuten als Onderwijsgroep Tilburg, Avans, 

Fontys, Universiteit Tilburg en zorgorga-

nisaties zoals het ElisabethTweeSteden 

ziekenhuis, Sterk Huis en Transvorm. Daar-

naast beschikt Tilburg over tal van onder-

wijs gerelateerde bedrijven als uitgeverij 

Zwijsen. De kracht die deze organisaties 

voortbrengen op het gebied van sociale 

innovatie willen we graag versterken, door-

ontwikkelen en blijven vernieuwen. We 

staan in hele goede verbinding met elkaar 

en kunnen gezamenlijk echt betekenisvol 

zijn voor de brede samenleving in Neder-

land. Het zou mooi zijn als we daarin net 

zo’n goede naam opbouwen als Eindhoven 

deed met de high tech industrie.”

Wim van de Donk: “Dit kennispact biedt extra kansen voor onze 

strategische doelstelling om de komende jaren samen met andere 

partijen de grote maatschappelijke opgaven in de regio aan te 

pakken. Daarbij speelt digitalisering zoals gezegd een belang-

rijke rol. Ook de urgentie om de brede welvaart in de regio te 

versterken is groot. Zo hebben we al universiteitsbrede academi-

sche werkplaatsen voor de interdisciplinaire onderzoeksthema’s 

Brede Welvaart in de regio, Inclusieve arbeidsmarkt, Slimme & 

sociale energietransitie en Digital mental health innovation. We 

gaan nu samen met collega kennisinstellingen nog meer impact 

maken door ondernemerschap, leven lang ontwikkelen en kennis-

ontwikkeling in Brabant te versterken.”

Bij die uitdaging om van betekenis te zijn voor de Nederlandse 

samenleving is volgens de rector magnificus het contact met 

ondernemers en de culturele sector in onze stad belangrijk. “Zij 

hebben een belangrijke rol om jonge mensen te behouden voor 

Tilburg. De Brabantse mentaliteit die we hier kennen, draagt daar 

ook aan bij. Wij zijn gewend om te delen en kunnen daardoor 

ook vermenigvuldigen. Wat me daarbij stoort, is het groeiende 

wantrouwen en de enorme toename aan regels en controles.” Van 

de Donk zucht eens diep. “Ik vraag me af wat er in hemelsnaam 

aan de hand is. Natuurlijk moeten dingen kloppen, maar waarom 

slaan we zo door? Kijk naar wat banken vragen aan verantwoor-

ding of wat je moet doen bij het aanbesteden van diensten. Alsof 

we als universiteit zelf niet in staat zijn om de juiste vragen te 

stellen.”

Kanaries
Van de Donk vraagt zich af hoe accountants in dat opzicht naar 

hun vakgebied kijken. “Ik zie accountants eigenlijk als de kana-

ries van onze samenleving. Zij zien als eerste aan de hand van 

de cijfers hoe de samenleving zich ontwikkelt. Zij kunnen met 

hun onafhankelijke en vakkundige blik bestuurders voeden over 

te maken keuzes, organisaties adviseren over bedrijfsprocessen 

en waarschuwen voor te grote risico’s. Dat gaat veel verder dan 

het optekenen van de cijfers, wat accountants vroeger met name 

deden. Welke ontwikkeling willen zij de komende jaren inzetten? 

Op welke manier willen zij bijdragen aan onze samenleving?”

Gek op deze stad

Van de Donk woont al sinds 1988 

in Tilburg. “Ik ben gek op deze stad. 

Het is fabelachtig hoe Tilburg zich 

heeft ontwikkeld. Daarom ben ik 

hier bewust altijd blijven wonen. 

Ook toen ik bij de Wetenschap-

pelijke Raad aan de slag ging en 

Commissaris van de Koning werd. 

Toen de universiteit me een paar 

jaar geleden vroeg of ik weer thuis-

kwam, was het logisch om ‘ja’ te 

zeggen.”

Interview
door Fridy Duterloo

Wim van de Donk: ‘Accountants eigenlijk 
de kanaries van de samenleving’
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Binnenstedelijke opgave 
“Enerzijds heeft onze centrum-stedelijke 

economie aandacht nodig. We hebben als 

Tilburg een sterk profiel als het gaat om 

smart services opleidingen. Zowel op de 

universiteit als bij hogescholen Fontys en 

Avans en Onderwijsgroep Tilburg. En juist 

in die hoek -van digitale dienstverlening 

en artificiële intelligentie- is onze econo-

mie nog niet zo sterk vertegenwoordigd, 

terwijl het ons als stad goede kansen biedt. 

Daarom zetten we daar al geruime tijd op 

in. Met de ontwikkeling van de binnenstad 

en de Spoorzone zien we dat er steeds meer

 aanleiding is voor dit type bedrijven om 

zich hier te vestigen. De Spoorzone is dé 

plek waar starters en groeiende bedrijven 

elkaar kunnen vinden. Daar willen we op 

doorpakken, zoals bijvoorbeeld met het 

Kenniskwartier. Dat doen we door het 

ondersteunen van de juiste netwerken en 

het creëren van extra focusgebieden met 

een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Zeker 

in combinatie met de aanwezigheid van de 

opleidingsinstituten. Met MindLabs, komen 

in de Spoorzone Onderwijsgroep Tilburg, 

Fontys en TiU samen met bedrijven en de 

gemeente. Dit zorgt voor een mooie combi 

met onderwijs, onderzoek en ondernemen.” 

Verdichten, verduurzamen en ver-
groenen
De tweede opgave die Van der Pol benoemt, 

is gericht op het werklandschap. “Op onze 

bedrijventerreinen -waar veel maakbedrij-

ven zitten- knelt de ruimte. Het is belangrijk 

dat we naar manieren zoeken om lucht 

te creëren, zodat bedrijven weer kunnen 

groeien en doorontwikkelen. De komst van 

het duurzame bedrijventerrein Wijkevoort 

helpt hierbij. Het is zaak dat we ook op 

bestaande terreinen verdichten, verduurza-

men en vergroenen. Ik ben ervan overtuigd 

dat we dit samen met ondernemers voor 

elkaar krijgen. Een voorbeeld hiervan is de 

visie voor de ontwikkeling van bedrijven-

terrein Loven waar we mee bezig zijn. Ook 

hier zijn de sterke netwerken in combinatie 

met het maatschappelijk bewustzijn erg 

helpend”, aldus de wethouder.

Een actieve en betrokken overheid
Volgens de wethouder vragen de genoemde 

opgaven om een actieve en betrokken over-

heid. “Het is belangrijk dat we verder gaan 

dan faciliteren en dat we naast onderne-

mers gaan staan. Ik wil nog actiever in 

gesprek met de ondernemers in onze stad 

zodat we echt samen uitdagingen kunnen 

oppakken. Samen in gesprek over ieders 

belangen, het juiste tempo, de risico’s en de 

kansen.” Van der Pol heeft oog voor de mens 

aan de andere kant van de tafel en nodigt 

anderen ook graag uit om daar aandacht 

voor te hebben. “Vrijwel ieder mens heeft 

meerdere rollen. De ondernemers waar-

mee ik spreek, zijn vaak inwoners van onze 

gemeente, als vrijwilliger verbonden aan 

een sportclub of onderdeel van een gezin. 

Door interesse te tonen in elkaar en elkaars 

uitgangspunt wordt ieder gesprek makkelij-

ker”, legt hij uit.

Hoog ambitieniveau
“Tilburg heeft een goede energie. En er 

ontstaat steeds meer ontluikende trots. 

Dat is mooi om te zien en geeft energie 

en inspiratie om door te ontwikkelen. Het 

zou ook goed zijn als we hierbij nog meer 

gebruik kunnen maken van het interna-

tionale werkveld, waarin veel van onze 

Tilburgse bedrijven werkzaam zijn. Ik ben 

benieuwd naar hoe we ook hun internatio-

nale blik kunnen gebruiken voor onze stad. 

Het ambitieniveau in Tilburg is hoog. Ik 

ben ervan overtuigd dat we samen de stad 

maken en verder brengen. Dat is wat ik wil. 

En het kan. Want hebben hier fantastische 

mensen en bedrijven!

In het voorjaar van 2022 vormde zich een nieuw college van Burgemeester en Wethouders in de gemeente Tilburg. Zes 
wethouders bouwen de komende vier jaar -samen met burgemeester Weterings en de Raad- aan een nog sterker Tilburg. 
Bas van der Pol (D66) is als portefeuillehouder Stedelijke Ontwikkeling en Economie én wijkwethouder van onder andere 
de bedrijventerreinen dagelijks in gesprek met ondernemend Tilburg. In dit artikel meer over deze geboren Tilburger.

“Tilburg is een fantastische stad met sterke 

en goed georganiseerde netwerken voor 

en door ondernemers. Dat zie ik terug in 

zowel de stad als op de bedrijventerrei-

nen. Er zijn veel gelegenheden om elkaar 

te zien én te spreken. Dat laatste vind ik 

belangrijk. Want het is goed om elkaar te 

zien, maar ruimte en gelegenheid om met 

elkaar in gesprek te gaan is minstens zo 

belangrijk”, start Van der Pol zijn verhaal.

De wethouder ziet ook een hoge mate van 

maatschappelijke betrokkenheid in Tilburg. 

“Heel veel ondernemers, bedrijven en orga-

nisaties nemen een verantwoordelijkheid en 

hebben iets over voor een ander. Dat brengt 

ons verder en dat vind ik mooi. De uitdaging 

is nu om deze netwerken én de maatschap-

pelijke betrokkenheid te koppelen aan de 

economische en maatschappelijke opgaven 

die er liggen. Samen maken we het verschil, 

zeker als men durft te kiezen voor het 

gedeelde belang. Dat vraagt meer dan het 

prevaleren van het eigen belang.” 

Van der Pol zoomt in op twee belangrijke 

opgaven, die liggen op het snijvlak van de 

ruimtelijke en economische ontwikkeling 

van Tilburg.

Interview
door Fridy Duterloo

Samen de stad maken én 
verder brengen

Wie is Bas van der Pol?

Bas van der Pol (43) is een geboren 

en getogen Tilburger. Hij groeide 

op in Tilburg West. Doorliep zijn 

middelbare schoolperiode op het 

TheresiaLyceum en studeerde 

daarna aan de TU in Eindhoven.

De afgelopen tien jaar woonde en 

werkte van der Pol in Rotterdam. 

Totdat hij anderhalf jaar geleden 

wethouder Berend de Vries tussen-

tijds opvolgde, was hij directeur 

van het Architectuur Instituut 

Rotterdam (AIR). Daarvoor werkte 

hij voor het Centrum voor Architec-

tuur en Stedenbouw Tilburg (CAST) 

waar hij onder ander aanvoerder 

was in het debat met de stad over 

de culturele, sociaaleconomische 

en ruimtelijke ontwikkeling van 

Tilburg. Daarnaast vervulde hij een 

sleutelrol in de ontwikkeling van de 

LocHal.

Binnenkort verhuist Bas samen met 

zijn vrouw en zoontje terug naar 

Tilburg.
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Beerbericht is een gezamenlijke uitgave van De 

Beer Accountants & Belastingadviseurs, De Beer 

Audit en De Beer Corporate Finance en bevat 

nieuws en tips voor onze relaties.

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de 

grootste zorg besteed. Desalniettemin is het 

recht dermate gecompliceerd en veranderlijk, dat 

auteurs, redactie en uitgever geen verantwoor-

delijkheid kunnen aanvaarden voor hetgeen men 

zonder ons persoonlijk advies naar aanleiding 

van deze publicaties onderneemt of nalaat.

Kantoor Tilburg

Tivolistraat 6  |  5017 HP Tilburg

Kantoor Baarle-Nassau

Nieuwstraat 10a  | 5111 CW Baarle-Nassau

T +31 (0)13 211 64 00

info@debeer.nl 

www.debeer.nl

De tekst van dit Beerbericht is medio 

september afgesloten.  

Latere informatie is niet verwerkt.
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Tijdens het 70-jarige jubileum op 15 september stond de feestelijke avond in het 

teken van samen hoogtepunten vieren en herinneringen ophalen. De verjaardag 

van De Beer werd gevierd in ons nieuwe kantoorpand. Een pand waar voor 

sommige al mooie herinneringen aan verbonden zijn. Zo ook voor Rob van Trier, 

kunstenaar van het unieke schilderij ‘De Beer is los’. 

Het schilderij ‘De Beer is los’ is tijdens het jubileumfeest ter plekke geschilderd 

door van Trier. De genodigden konden live de totstandkoming van het schilderij 

bijwonen. En dat allemaal in zijn oude atelier. Een deel van het nieuwe kan-

toorpand van De Beer is namelijk het oude atelier en expositieruimte van deze 

kunstenaar. 

Rob van Trier is in 1957 in Tilburg geboren. Op 10-jarige leeftijd werd Rob door 

zijn vader met 10 gulden naar de winkel gestuurd. De opdracht was om daar 

scheermesjes van te kopen. Eenmaal bij de winkel aangekomen zag van Trier 

maar één ding: een verfdoos met verftubes die exact 10 gulden kostte. De jongen 

kon de verleiding niet weerstaan; het geld van zijn vader gaf hij uit aan de verf.

Rob van Trier schildert, omdat hij schilderen moet. Hij beheerst de kunst om waar 

te nemen wat voor anderen verborgen blijft. Zijn schilderkunst is opgebouwd 

met verf-in-verf, kleur-in-kleur, en zwierige lijnen, waaraan de kijker al gauw vers-

laafd raakt. Zijn werk straalt onvergelijkbare levenslust en schildersplezier uit.

De werken van van Trier worden wereldwijd verkocht; vijf van zijn schilderijen 

bevonden zich op 11 september 2001 in het World Trade Center in New York. 

Kopers van de schilderijen van van Trier zijn onder andere Armani, Ferrari, diverse 

banken, Rotaryclubs, kunstkenners en uiteraard De Beer Accountants & Belast-

ingadviseurs.

‘De Beer is los’

In de Herenkamer van het nieuwe pand schilderde Rob van Trier live een kunstwerk 

dat een speciale plek krijgt in het nieuwe pand.


