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Belastingbesparen met een Open Fonds voor Gemene Rekening 
 
Het toenemende verschil tussen de, overigens steeds dalende, spaarrente tarieven van de Nederlandse banken 
enerzijds en de hoge(re) belastingheffing op box 3 vermogen per 1/1/2017 anderzijds drukt zwaar op het 
rendement van uw box 3 vermogen. Vermogen dat u bewust risicomijdend heeft geparkeerd op een spaarrekening 
wordt op deze wijze uitgehold door onze nationale overheid. Vanaf 1/1/2017 zelfs nog meer vanwege de wijziging 
in de heffing over box 3 vermogen. 
 
Indien u dit, net als veel mede burgers, steeds zwaarder op de maag ligt is wellicht een oplossing te vinden in een 
zgn. ‘Open Fonds voor Gemene Rekening’ (OFGR). Met een OFGR kunt u substantieel uw belasting die u over uw 
gespaarde vermogen betaalt verlagen. 
 
Wat is een Open Fonds voor Gemene Rekening? 
Een Open Fonds voor Gemene Rekening is kort 
samengevat: 
• een soort beleggingsfonds met participaties die 

vrij verhandelbaar zijn. Echter is dit geen 
beleggingsfonds die u op de beurs of via een 
vermogensbeheerder of een bank kunt ‘kopen’ 
en waar een AFM vergunning voor nodig is. Wel 
is een OFGR is wel een fysieke of virtuele pot met 
geld die door participanten wordt ingebracht en 
centraal wordt beheerd; 

• belastingplichtig onder de Wet 
Vennootschapsbelasting waardoor werkelijke 
resultaten en uitdelingen, in tegenstelling tot 
fictieve resultaten, in de belastingheffing worden 
betrokken. Vermogen dat in een OFGR is 
‘geparkeerd’ valt hiermee niet langer in de 
Inkomstenbelasting in Box 3 maar in Box 2; 

• is geen rechtspersoon en kan daarom worden 
‘opgericht’ door middels een onderhandse 
overeenkomst waardoor geen notaris nodig is; 

• fiscaal gunstig voor particulieren met Box 3 
spaarvermogen of laag renderende andere Box 3 
vermogensdelen. 

Waarom een Open Fonds voor Gemene Rekening? 
Vermogen dat is ‘geparkeerd’ in een OFGR wordt 
belast op basis van de werkelijk behaalde rende-
menten in plaats van een rendement fictie welke geldt 
voor vermogen dat in Box 3 wordt aangegeven. 
Specifiek voor in principe laag renderende 
risicomijdende beleggingen of vermogensbestand-
delen zoals spaargelden betekent dit dat de 
belastingheffing aanzienlijk lager uitpakt bij een OFGR 
ten opzichte van Box 3. Zeker over meerdere jaren 
gezien! 

Een bijkomend voordeel is dat het inbrengen van uw 
vermogen in een OFGR positieve invloed heeft op de 
berekening van toeslagen, de eigen bijdrage 

langdurige zorg en de WMO. Bij deze regelingen wordt 
namelijk uitgegaan van uw verzamelinkomen 
waaronder ook het fictieve rendement uit uw box 3 
vermogen. Door het ‘parkeren’ van vermogen in een 
OFGR wordt het hoge fictieve rendement effectief 
verlaagd door deze te vervangen met een lager 
inkomen uit Box 2. Dit lager inkomen uit Box 2 is 
bovendien ‘stuurbaarder’ vergeleken met fictief maar 
wettelijk geregeld Box 3 rendement. 

Het ‘parkeren’ van vermogen in een OFGR is een 
volkomen legale manier van belasting ‘vermijding’ 
waar zelfs een specifiek Besluit voor is geschreven. Dit 
besluit kunt u hier zelf nalezen en bestuderen. 

Omdat een OFGR eenvoudig via een onderhandse 
akte, dus zonder bezoek aan een notaris, kan worden 
opgericht en geen inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel nodig is, is een OFGR een geduchte 
concurrent voor de wellicht bekende ‘spaar-BV’.  

Onzekerheden1 
Of een OFGR voor uw situatie interessant kan zijn is 
afhankelijk van uw huidige Box 3 vermogen en uw 
inschatting van de (toekomstige) rendements-
ontwikkeling van dit vermogen. 

Daarnaast is het ongewis of en in hoeverre: 
• de wetgever deze vorm van vermogensbeheer in 

de toekomst blijft toestaan; 
• de rente op spaargelden op het huidige lage 

niveau blijft; 
• de wetgever wijzigingen in de heffing van Box 3 

in petto heeft. 

  

                                                 
1 Niet limitatieve opsomming… 
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OFGR versus spaar-BV of spaar-NV 
Een OFGR is een alternatief voor het oprichten of 
gebruiken van een spaar-BV of spaar-NV om onder 
andere de volgende redenen: 

 OFGR BV of NV 

oprichting eenvoudig via 
overeenkomst 

via notaris en Kamer 
van Koophandel 

Inleg vermogen middels juridische 
en/of economische 
overdracht 

middels juridische 
overdracht 

terugbetalingen 
van inleg 

zonder meer mogelijk in principe met heffing 
van dividendbelasting 
tenzij via notariële akte 

overdracht van 
vermogen 

mogelijk na melding bij 
‘beheerder’ 

verkoop van aandelen 
verplicht via notaris 

jaarrekening  niet aan regels 
gebonden 

volgens BW 2 titel 9 en 
publicatie bij KvK 

belastingheffing VPB (en 
dividendbelasting bij 
uitkeringen) 

VPB (en 
dividendbelasting bij 
uitkeringen 

eigendom bij meerdere 
participanten 

bij een of meerdere 
aandeelhouders 

 
Voorwaarden aan een OFGR  
Een Open Fonds voor Gemene Rekening dient OPEN te 
zijn. Een van de voorwaarden die daarbij hoort is dat 
het Fonds niet enkel een samenwerking is tussen twee 
fiscaal partners. Een derde persoon dient derhalve 
deel te nemen in het fonds. Dit kan een willekeurige 
derde, een ander (meerderjarig)familielid of een BV of 
een Stichting zijn.   

Spelregels aan een OFGR  
De spelregels om een efficiënte verwerking van het 
OFGR te realiseren zijn momenteel onderhanden. In 
ieder geval dient in geval van economische 
eigendomsoverdracht een gehele bank- of 
spaarrekening te worden overgedragen aan het Fonds 
en mag van deze rekening gedurende het jaar geen 
geld worden opgenomen of gestort. 

Geïnteresseerd?  
Geïnteresseerd welke besparing u vanaf 1-1-2017 zou 
kunnen realiseren door in december 2016 in actie te 
komen?  

Vul dan onze OFGR inventarisatie2  in en stuur deze 
ingevuld naar ons toe. Wij nemen op basis hiervan 
contact met u op voor een vrijblijvende kennismaking 
waarbij wij graag met u doornemen welke 
belastingbesparing u zou kunnen realiseren. Deze 
kennismaking is naar uw keuze bij ons of bij u, overdag 
of in de avond. 

Wilt u eerst telefonisch meer weten of heeft u 
specifieke vragen?  
• check onze site (www.chalant.eu/ofgr); 
• bel ons (076 597 27 11) 
wij staan u graag vrijblijvend te woord. 

Wat kan Chalant voor u(w OFGR) betekenen? 
Chalant kan u helpen bij: 
• het opzetten van het Fonds; 
• het administreren en rapporteren over het 

vermogen en de resultaten van het fonds; 
• behartigen van de fiscale zaken van het Fonds*; 
• liquideren van het Fonds. 

* Het Fonds dient voor de vennootschapsbelasting 
aangemeld te worden bij de Belastingdienst. De 
Belastingdienst zal vervolgens een (standaard) 
vragenformulier retoursturen.  
Tevens  verwachten wij te zijner tijd vragen van de 
inspecteur naar aanleiding van afstemming van de 
opgaven van Banken/Instellingen met de aangifte van 
vermogen in Box 3.  
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Disclaimer 
Dit informatieblad is gebaseerd op de (voorgestelde) 
regelgeving zoals die in de op 15 november 2016 bekend 
was.  
Deze nieuwsvoorziening is met grote zorg samengesteld. 
Voor eventuele onvolkomenheden kunnen wij echter geen 
aansprakelijkheid aanvaarden.  

                                                 
2 www.chalant.eu/ofgr-inventarisatie 
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Druk- en zetfouten voorbehouden. 


