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Een vraag die ondernemers zich vaak stellen 
aan het eind van het jaar: wat ga ik doen met 
de winst van dit jaar? Er is geld als water en ik 
wil het niet naar de Belastingdienst laten vloei-
en. Maar als je zuinig bent, druppelt het geld 
naar de banken door de negatieve rente. Als 
je geld uit de bv haalt, zo tegen het einde van 
het jaar, ontstaat er een ‘waterstroom’ richting 
de Belastingdienst van dividendbelasting en 
inkomstenbelasting, en vervolgens moet je op 
de peildatum van 1 januari van het komende 
jaar over dit vermogen box 3-heffing betalen.

Investeren
Dus wat staat een hardwerkende ondernemer 
op dit moment te doen met de gelden die uit 
de exploitatie vrijkomen? Investeren in goede 
watervoorzieningen. Dat kan heel concreet, 
door te zorgen dat er voldoende goed water 
is en dat de waterbeheersing goed is (dus 
het water in de grond op peil houden), waar-
door bodemdaling tegengegaan wordt en de 
CO2-uitstoot beperkt wordt. Maar je kunt ook 
investeren in arbeidsbesparing door mechani-

sering, automatisering en robotisering en ook 
optimalisering van de arbeidsomstandigheden. 
Zo bereik je een zo hoog mogelijke productie 
en beperk je de toekomstige stroom van perso-
neelsuitgaven, zodat de winststroom niet wordt 
beperkt of zelfs toeneemt.

Privé
Uitkeren naar privé tegen het einde van het jaar 
is vaak niet handig. Dat kun je beter doen in 
het begin van het nieuwe jaar; dan bespaar je 
in ieder geval de box 3-heffing. Je kunt het dan 
privé besteden en er wat leuks van doen. Geld 
uit de vennootschap halen en op een spaarre-
kening zetten, staat gelijk aan geld in het water 
gooien. Keer daarom alleen geld uit naar privé 
omdat je er leuke dingen mee wilt doen, omdat 
je met beleggingen een behoorlijk rendement 
verwacht te halen of om je woningschuld te 
verlagen. De Belastingdienst wil de hypotheek-
renteaftrek jaarlijks steeds verder beperken, 
en ook de Haagse gedachte om de aftrek voor 
de eigen woning te verlagen, zal steeds meer 
leiden tot het aflossen van de eigenwoning-
schuld.

'Er is geld als water en ik 
wil het niet naar de 
Belastingdienst laten 
vloeien'

Uitkeren naar 
privé tegen het 
einde van het jaar 
is vaak niet handig

Geld als water

Egbert Jan Blonk

COLUMN

Grant Thornton

BE SOCIAL 
Scan, lees & deel!


