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De ondernemer
Van ondernemers wordt creativiteit en innovatie 
verwacht in de huidige marktomstandigheden. Veel 
sectoren staan onder druk qua winstgevendheid. Andere 
sectoren gaan crescendo en maken goede jaren door. 
Een ondernemer is gewend risico’s te nemen. 

Risico’s nemen brengt vaak met zich mee dat de onderneming 
geld of goederen moet investeren. De vraag is altijd hoe dit 

geregeld of gefi nancierd wordt.
Als goede ondernemer heeft u een goede adviseur. Deze kost 
geld, maar levert ook geld op. Deze adviseur zal altijd zeer kri-
tisch zijn over de zakelijkheid van uw handelen als privé-per-
soon en uw handelen als ondernemer. Bedoeld wordt de 
zakelijkheid van transacties tussen privé en de onderneming. In 
de praktijk komt het voor dat ondernemers even snel geld lenen 
aan hun onderneming, of juist even geld lenen van hun onderne-
ming voor privé. Als dit bedragen zijn die binnen een redelijke 
bandbreedte vallen, is dit geen enkel probleem. Gaat het ‘even 
lenen’ over in structureel lenen, dan komt een aantal aspecten 
aan de orde die door uw adviseur met u besproken dienen te 
worden.

Uitspraak
De Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege, heeft de afgelopen 
 periode uitspraak gedaan in een aantal zaken. In deze zaken was 
in geschil of de lening op zakelijke gronden verstrekt was. Een 
 lening tussen een aandeelhouder en zijn onderneming is zakelijk 
op het moment dat deze door een willekeurige derde onder 
 dezelfde voorwaarden verstrekt zou zijn. De sanctie op het niet 
zakelijk zijn van de lening brengt met zich mee dat het bedrag 
van de lening niet als verlies genomen mag worden wanneer de 
lening oninbaar is geworden.
Stel: uw onderneming heeft geld nodig om te investeren. U heeft 
in privé geld op een spaarrekening staan, die geen rente oplevert. 
Dan kunt u het geld lenen aan uw onderneming en daarbij privé 
een betere rente krijgen dan bij de bank. Hier is niets mis mee. 
Fiscaal zien we echter een herkwalifi catie van het vermogen. 
 Zolang het geld op de bank staat, is het voor u box III-vermogen. 
Wanneer de bank failliet gaat, en u lijdt hierdoor verlies, dan 
kunt u dit verlies niet verrekenen met uw inkomen. Door het 
geld van de bank te halen en het uit te lenen aan uw eigen 
 onderneming, wordt het box I-vermogen. De renteopbrengsten 
zijn bij u belast tegen het progressieve tarief. Wanneer de lening 

zakelijk is, en de onderneming kan de lening niet meer terug 
 betalen, dan lijdt u een verlies dat aftrekbaar is van uw inkomen. 

Onderscheid
De praktijk is vaak dat een ondernemer zijn privé-vermogen en 
zijn zakelijke vermogen als één beschouwt. Dit is dus niet zo. Wat 
van u privé is, is privé, wat van de onderneming is, is van de 
 onderneming. U bent vanuit privé wel gerechtigd tot het eigen-
dom van de onderneming. Wanneer een onderneming een pand 
heeft, is de onderneming eigenaar van het pand en bent u als on-
dernemer op uw beurt eigenaar van de onderneming. Hier zit een 
serieus verschil in! Het is zaak dat u onderscheid maakt tussen 
privé en de onderneming, en transacties daartussen zakelijk ziet.
Het is zaak om goed te administreren wat u doet wanneer u tus-
sen privé en de onderneming transacties doet. Bij serieuze bedra-
gen dient u tevens de zakelijkheid te onderbouwen. Zorg in ieder 
geval voor een zakelijke overeenkomst! Die blijkt onder andere 
uit: een schriftelijke overeenkomst, zekerheden, afspraken over 
rente, een afl ossingsschema. Belangrijk is ook dat een onafhan-
kelijke derde bereid zou zijn geweest een dergelijke lening te ver-
strekken met een rente die niet winstafhankelijk is. Uw adviseur 
kan u helpen bij het bewaken van de zakelijkheid van de lening. 
De zakelijkheid dient gedurende de gehele looptijd van de lening 
getoetst te worden. Het tussentijds onzakelijk worden, brengt de 
sanctie met zich mee dat een eventueel verlies niet ten laste van 
het inkomen gebracht mag worden. �
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