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“Een fonds is geen 
rechtspersoon 

en kan zelf geen 
bezittingen en 

schulden hebben”

Een Fonds hoeft niet te worden in-
geschreven bij de Kamer van Koop-
handel en hoeft ook geen jaarreke-
ning te publiceren. Zo kan men niet 
zien hoeveel vermogen zich er in het 
Fonds bevindt; een groot voordeel 
ten opzichte van een zogenaamde 
spaar BV. Bij Nysingh advocaten-no-
tarissen zien we dat veel dga’s een 
gedeelte van het vermogen van hun 
holding (zeker na verkoop van hun 
onderneming) onderbrengen in een 
Fonds. Zij doen dat dan vóórdat de 
verkoopopbrengst zichtbaar wordt 
in de jaarrekening van hun holding. 
Soms dient dan nog wel het boek-
jaar van de holding gewijzigd te wor-
den, om zo meer tijd te creëren om 
het Fonds op te zetten.

Wat is een fonds voor gemene  
rekening?
Een fonds voor gemene rekening is 
een overeenkomst tussen drie par-
tijen: de bewaarder, de beheerder 
en de participanten. Een fonds voor 
gemene rekening heeft als doel om 
vermogen bijeen te brengen, om er-
mee te beleggen. Een Fonds is geen 
rechtspersoon en kan zelf geen be-
zittingen en schulden hebben. Ook 
zijn de wettelijk regels inzake bv’s 
en nv’s niet van toepassing. Er geldt 
dus geen vormvereiste voor de over-
eenkomst en deze is dan ook voor 
het merendeel vrij in te vullen.

Met het Fonds willen deelnemers 
financiële voordelen behalen. Een 
fonds dient minstens twee partici-
panten te hebben, die allen vermo-
gen in dienen te brengen. Een parti-
cipant mag niet meer dan negentig 
procent van de participaties houden. 

De overige tien procent wordt vaak 
op de naam van de partner en/of de 
kinderen gezet. Het Fonds mag geen 
ondernemingsactiviteiten hebben 
en is alleen geschikt voor beleggin-
gen. Deelnemers in een fonds voor 
gemene rekening houden bewijzen 
van deelgerechtigdheid. Dat is ver-
gelijkbaar met aandelen in een bv. 

Open of besloten Fonds?
Rondom de mate van verhandel-
baarheid van de participaties, is be-
langrijk om vast te stellen of het gaat 
om een open of een besloten Fonds. 
Als de participaties vrij verhandel-
baar zijn, is er sprake van een open 
Fonds en is deze belastingplichtig 
voor de vennootschapsbelasting. 
Als de participaties alleen aan het 
Fonds of de bloed- of aanverwanten 
in de rechte lijn van een deelnemer 
kunnen worden overgedragen (dus 
aan ouders, kinderen, kleinkinderen 
en hun aanverwanten), is er sprake 
van een besloten Fonds. De beleg-
gingen worden dan in Box 3 belast.

Bewaarder en beheerder
Een fonds voor gemene rekening 
heeft een bewaarder en een beheer-
der. De bewaarder wordt juridisch 
eigenaar van het ingebrachte ver-
mogen. Het is raadzaam om een 
afzonderlijke stichting op te rich-
ten voor het vervullen van de func-
tie van bewaarder. Dit zorgt ervoor 
dat vermogen afgescheiden wordt, 
waardoor het geen gevaar loopt bij 
een faillissement. Indien een privé-
persoon bewaarder is en vervolgens 
failliet gaat, dan valt het vermogen 
van het Fonds hier ook binnen. De 
beheerder beheert het ingebrach-

te vermogen en bepaalt waarin het 
Fons belegt en investeert.
Eén stichting kan zowel beheerder 
als bewaarder zijn. In het kader van 
anonimisering is het raadzaam om 

voor de stichting een verzonnen 
naam te gebruiken i.p.v. een fami-
lienaam. Een stichting moet name-
lijk wél worden ingeschreven in het 
handelsregister.

Fondsvoorwaarden
Naast de oprichting van een stich-
ting die als bewaarder en beheerder 
fungeert, dient men ook fondsvoor-
waarden op te stellen. Dit is de over-
eenkomst tussen de participanten 
en de bewaarder/beheerder. Daarin 
worden veel praktische zaken vast-
gelegd, zoals de bewaring door de 
beheerder, de overdracht, de uitgif-
te en inkoop van participaties en de 
waardering van participaties en uit-
keringen. Het is daarom raadzaam 
om de fondsvoorwaarden door een 
deskundig jurist op te laten stel-
len. De (kandidaat-)notarissen van  
Nysingh hebben veel ervaring met 
het opzetten van een Fonds en kun-
nen u daarover goed adviseren. ■
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Whitepaper
Download voor meer informatie de 

whitepaper ‘Het open fonds voor ge-

mene rekening’. Ga hiervoor naar  

www.nysingh.nl. 

Het fonds voor gemene rekening (hierna: Fonds) 
wordt steeds populairder. Het wordt namelijk 
gebruikt om vermogen te anonimiseren, zodat voor 
derden niet zichtbaar is hoeveel vermogen een 
Fonds heeft. 

Angelique Hommes-Kuijer (Nysingh advocaten-notarissen).


