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15 NOVEMBER 2022

di. 15 november I vanaf 16.30 uur
Bijeenkomst HOS
Met als spreker econoom Bas Jongerius 
over zijn fietsreis naar China.
Locatie: Restaurant Zuidam

  www.hos-haarlem.nl

do. 17 november I vanaf 15.00 uur
Jaarbijeenkomst Participatieprijs 
werkgevers
Met gastspreker en bekendmaking 
winnaar. 
Locatie: Hotel Haarlem

  www.participatieprijswerkgevers.nl

di. 29 november I vanaf 18.00 uur
Sparkz Netwerkdiner
Netwerkdiner voor ondernemers, 
beleidsmakers en politici.
Locatie: Restaurant Bij Qunis 

  SparkzNetworking.nl/Agenda

Do. 8 december I vanaf 17.00 uur
Eindejaarsborrel Bites & Business
Toosten op het afgelopen jaar, 
inclusief duurzame giftswrap als 
verassingskerstpakket.
Locatie: Viqh

  www.bitesenbusiness.nl

Andrea Reyes van de NYC Fair Trade Coalition, helemaal op rechts, omringd door studenten van Hogeschool Inholland Haarlem: 'Ik vind het 

interessant om te zien hoe ver jullie in Nederland zijn op het gebied van sustainable fashion.'

Alternatieven
voor de FOR
De opbouw van de fiscale oudedags-
reserve (FOR) voor ondernemers voor 
de inkomstenbelasting stopt per 1 
januari 2023. Ondernemers kunnen 
de opgebouwde oudedagsreserve 
laten staan of in een ander pensioen-
product onderbrengen. Voor nieuwe 
pensioenopbouw zijn verschillende 
alternatieven voor handen. 
De FOR geldt voor ondernemers in 
een eenmanszaak, vof, maatschap en 
cv. De regeling is een oudedagsreser-
ve. Geen pensioen, maar uitstel van 
belasting op een deel van de winst. 
Vanaf 1 januari kunnen ondernemers 
geen nieuwe FOR meer opbouwen. 
Het bedrag dat is opgebouwd en de 
voorwaarden blijven echter hetzelfde. 

  Voor meer informatie:  
www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Living Lab: duurzame mode in Harlem (NYC) en Haarlem  
In het Living Lab Sustainable Fashion hebben studenten van Hogeschool Inholland 
Haarlem samengewerkt met Andrea Reyes, oprichter van het Sustainable Fashion 
Community Centre in Harlem, New York. Met als centrale vraag: hoe word je een 
lokale changemaker in duurzaamheid en fashion? 

Andrea Reyes is voorzitter van de 
NYC Fair Trade Coalition. Zij heeft als 
missie om de toekomst van mode 
rechtvaardiger te maken en is pleit-
bezorger van eerlijke handel. Ze do-
ceert modemarketing, internationale 
handel en bedrijfsontwikkeling aan 
het Baruch College, LIM College en 
het Fashion Institute of Technology in 
New York. Daarnaast runt ze een swap 
shop voor kleding en planten en biedt 
ze plek aan jonge ondernemers die 
mode en lifestyleproducten maken. 
Het idee om Andrea naar Haarlem te 
halen, komt van docent-onderzoeker 
Tamara Schoon van het Inholland-lec-
toraat Leren & Ontwikkelen. Tamara: 
'Haarlem heeft een stedenband met 
Harlem en toen het idee voor dit lab 
ontstond, ben ik ook eens gaan on-
derzoeken wat daar op het gebied 
van duurzame mode gebeurt. Dan 
kom je al snel uit bij Andrea.' 

Dezelfde waarden en normen 
Andrea Reyes: 'Ik vind het interessant 
om te zien hoe ver jullie in Nederland 
zijn op het gebied van sustainable 
fashion. De manier waarop jullie in 
Nederland met dit onderwerp om-
gaan, is in sommige aspecten anders 
dan wij dat in New York doen. Tege-

lijkertijd zijn er veel overeenkom-
sten. Net als bij ons is kleding in veel 
reguliere winkels zo goedkoop. Veel 
jongeren bezwijken daarvoor en dat 
is begrijpelijk. De studenten hebben 
deze week nagedacht over hoe ze dat 
tij kunnen keren.' 

Tamara: 'We hebben samen met And-
rea een programma samengesteld dat 
eerst kijkt naar het verleden. Hoe is dit 
probleem ontstaan? Vervolgens heb-
ben we de huidige stand van zaken 
bekeken. Welke initiatieven zijn er nu 
om de mode-industrie duurzamer te 
maken. De derde dag was de blik op de 
toekomst gericht. Wat kunnen we doen 
om mensen in beweging te krijgen? De 
studenten hebben masterclasses van 
Andrea gekregen, maar ook gesproken 
met lokale ondernemers in de regio. 
Vervolgens hebben zij een postercam-
pagne gemaakt die aandacht vraagt 
voor duurzame mode.' 

Fantastische week 
Student Vincent Kuijpers: 'We kregen 
een blanco vel papier voor onze neus. 
Geen thema, geen idee, alleen een 
boodschap. Dat was eigenlijk best 
verwarrend. Vooral omdat we veel 
informatie over ons heen kregen. Stap 

voor stap hebben we dat getrech-
terd en het thema en de doelgroep 
bepaald: vrouwen van tussen de 30 
en 35 jaar. Omdat zij zijn opgegroeid 
in de jaren ’90 hebben we gekozen 
voor zwartwit foto’s uit die tijd: onder 

andere Friends, Madonna, Will Smith 
en de Game Boy. Die hebben we 
voorzien van felgekleurde teksten die 
de boodschap overbrengen, met ook 
nog met wat humor erin. Ondanks de 
verwarring in het begin, was het een 

fantastische week. Zo’n living lab is 
veel interessanter en dynamischer 
dan met je neus in de boeken in een 
klaslokaal.' 

 www.inholland.nl

Al eerder schreven we op deze pagina Goede Zaken over het wetsvoorstel om 
bovenmatig lenen van geld van de eigen bv tegen te gaan. Op 13 september 2022 
is dit wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen. Het ligt in de lijn der 
verwachting dat de wet per 1 januari 2023 in werking treedt. 

Kort gezegd houdt de nieuwe rege-
ling in dat inkomstenbelasting moet 
worden betaald als een aandeelhou-
der meer dan 700.000 euro bij de 
eigen bv heeft geleend. Het maakt 
daarbij niet uit wat voor type lening 
het is, bijvoorbeeld een langlopende 
lening of in rekening-courant. Er geldt 
wel een uitzondering als het geld is 
gebruikt voor een eigen woning, mits 
aan alle voorwaarden (waaronder 
renteaftrek in box 1) wordt voldaan. 

Vanaf 2023 geldt bovendien dat als 
geld geleend wordt van de eigen bv 
voor de aankoop van een eigen wo-

ning, een hypotheek moet worden 
gevestigd ten behoeve van die bv. 
Die hypotheek geeft de bv zekerheid 
voor de terugbetaling van de lening. 

Eerste peilmoment 
Wil een directeur-grootaandeelhou-
der die heffing voorkomen dan moet 
hij tijdig en vóór 31 december 2023 
maatregelen nemen, dat is namelijk 
het eerste peilmoment. Zo niet, dan 
zal een aanmerkelijk heffing van (nu) 
26,9% worden geheven bij de direc-
teur-groot aandeelhouder over het 
bedrag van de schuld voor zover ho-
ger dan 700.000 euro.

Een van de methoden om de schuld 
terug te brengen is het terugbetalen 
van aandelenkapitaal, waarbij ver-
rekening kan plaatsvinden met de 
uitstaande schuld. Of het aflossen op 

de schuld door het overdragen van de 
privé effectenportefeuille of onroe-
rend goed aan de bv. Herfinancieren 
van de schuld aan de bv. bij een bank 
is ook een mogelijkheid. Het is dus 
belangrijk tijdig in actie te komen en 
in overleg met uw belastingadviseur 
en notaris een actieplan op te stellen. 
Immers effecten of onroerend goed 
kunnen nu veel waarde vertegen-
woordigen, maar is dat ultimo 2023 
ook nog zo? Die waarde kan immers 
fluctueren als gevolg van economi-
sche ontwikkelingen.

Xander Stuijt

  Krans Notarissen denkt hierover 
graag met u mee. Neem contact 
met ons op via  
notarissen@kransnotarissen.nl

Te veel lenen van uw eigen bv leidt tot belastingheff ing 

Een nieuwe
dimensie  
in vorm


