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Top 10 wijzigingen voor 2017
Het nieuwe jaar is gestart. Bestaande
regels wijzigen en nieuwe regels
treden in werking. Daarom voor
u de top 10 van veranderingen per
1 januari 2017 voor de ondernemer,
de dga, werkgever en particulier.

Voor ondernemers
1. Overweegt u een nieuwe auto van
de zaak te kopen, een auto waarmee u
ook privé rijdt, houd dan rekening
met de nieuwe bijtellingspercentages.
Voortaan zijn er nog maar twee bijtellingscategorieën. Voor alle auto’s met
een CO2-uitstoot van meer dan 0 gr/km
geldt een standaardbijtelling van 22%
van de cataloguswaarde (inclusief btw
en BPM). Het bijtellingspercentage van

4% is alleen bestemd voor auto’s met
een CO2-uitstoot van 0 gr/km (volledig
elektrische auto’s).

moet de investering binnen drie maan
den na het aangaan van uw investe
ringsverplichting aanmelden bij RVO.nl.

2. Kleine bedrijven zijn vanaf dit jaar
verplicht de jaarrekening digitaal aan te
leveren bij de Kamer van Koophandel.
Digitale aanlevering kan met Standard
Business Reporting (SBR).

4. De innovatiebox in de vennootschapsbelasting is aangepast. Zo dienen alle bedrijven voor toegang tot de
innovatiebox te beschikken over een
S&O-verklaring.

3. Het percentage van de Energie
investeringsaftrek (EIA) is omlaag
gegaan van 58,0% (2016) naar 55,5%
(2017). U komt voor de EIA in aanmerking als u investeert in een bedrijfs
middel dat staat vermeld op de
Energielijst 2017. Het investerings
bedrag moet meer zijn dan € 2.500 en u

5. Het aftrekpercentage voor gemengde kosten (zoals kosten voor voedsel,
drank en genotmiddelen) is omhooggegaan van 73,5% (2016) naar 80%
(2017). Die verhoging geldt niet voor
ondernemers in de vennootschapsbelasting.
Lees verder op volgende pagina >
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Voor de dga
6. Het gebruikelijk loon is verhoogd
van € 44.000 (2016) naar € 45.000. Bent
u dga van een innovatieve startup dan
geldt een lagere loonverplichting. Uw
loon mag voor toepassing van de
gebruikelijkloonregeling worden vastgesteld op het wettelijk minimumloon.

Voor de werkgever
7. U mag voortaan geen bedragen meer
inhouden of verrekenen met het minimumloon. Dit inhoudingsverbod geldt
niet voor huisvestingskosten en de kosten voor een zorgverzekering. Onder
voorwaarden en met de nodige begrenzingen mag u dergelijke kosten nog
wel inhouden op het minimumloon.
8. Met ingang van 1 januari 2017 is er
voor werkgevers een nieuwe jaarlijkse

tegemoetkoming in de loonkosten
voor werknemers met een laag loon:
het lage-inkomensvoordeel. Dit voordeel kan oplopen tot maximaal € 2.000
per jaar per werknemer.

Voor de particulier
9. De eenmalige schenkingsvrijstelling
voor de eigen woning is verhoogd naar
€ 100.000. De beperking dat de schenking moet zijn gedaan van een ouder
aan een kind is komen te vervallen. De
begunstigde moet nog wel tussen de

18 en 40 jaar oud zijn. Uiteraard moet
het geschonken bedrag worden
gebruikt voor de eigen woning.
10. Box 3 heeft een ander uiterlijk
gekregen. Het vaste forfaitaire rendement van 4% heeft plaatsgemaakt voor
drie vermogensschijven en per schijf
jaarlijks veranderende forfaitaire rendementspercentages. Het heffingsvrije
vermogen is verhoogd naar € 25.000
per persoon. In schema ziet box 3 er als
volgt uit:

Vermogensschijf

Vermogen na aftrek
heffingsvrij vermogen

Forfaitair rendementspercentage

1

Minder of gelijk aan € 75.000

2,87%

2

Meer dan € 75.000 en minder
of gelijk aan € 975.000

4,60%

3

Meer dan € 975.000

5,39%

Gebruikelijk loon voor dga verhoogd
Het vaste bedrag in de gebruikelijkloonregeling voor de dga en zijn
partner bedraagt al enkele jaren
€ 44.000. Dit bedrag gaat in 2017
omhoog naar € 45.000. Dga’s kunnen
het gebruikelijk loon in 2017 onder
voorwaarden lager vaststellen dan
€ 45.000. Er geldt namelijk een tegenbewijsregeling voor de hoofdregel dat
het loon van een dga het hoogste van
de volgende bedragen bedraagt:
• 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
• het hoogste loon van de overige
werknemers van de bv of daarmee
verbonden vennootschappen (lichamen)
• € 45.000

Let op!
Om het loon lager dan € 45.000 vast
te stellen, moet u aannemelijk
maken dat het loon uit de meest
vergelijkbare dienstbetrekking
lager is dan € 45.000. Lukt dat niet
dan bedraagt het gebruikelijk loon
minimaal € 45.000.
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Gebruikelijkloonregeling voor
innovatieve startups versoepeld
Vanaf 2017 is een versoepelde gebruikelijkloonregeling voor innovatieve
startups in de wet opgenomen. Het
belastbaar loon van de dga van een
innovatieve startup mag vanaf 2017
namelijk worden vastgesteld op het
wettelijke minimumloon. De maatregel
geldt voor dga’s van bedrijven met een
S&O-verklaring die voor toepassing van
de S&O-afdrachtvermindering als starter worden aangemerkt. Een innovatieve startup kan maximaal 3 jaar gebruik
maken van de versoepeling.

Let op!
Ook een innovatieve startup kan
gebruik maken van de tegenbewijsregeling. Als u, als innovatieve startup, aannemelijk kan maken dat het
loon uit de meest vergelijkbare
dienstbetrekking lager is dan het
wettelijk minimumloon, dan kan het
gebruikelijk loon op dit lagere
bedrag worden vastgesteld. Lukt dat
niet dan kan het gebruikelijk loon
worden vastgesteld op het wettelijk
minimumloon.
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Verhoging transitievergoeding
Sinds 1 juli 2015 bent u als werkgever een transitievergoeding verschuldigd
wanneer een tijdelijke of vaste werknemer ten minste twee jaar bij u in
dienst is geweest én zijn arbeidscontract op uw initiatief is beëindigd.

De hoogte van de transitievergoeding
is afhankelijk van het aantal jaren dat
de werknemer in dienst is geweest en
het bruto all-in maandsalaris. De maxi
male transitievergoeding was € 76.000,
of een jaarsalaris als dat hoger is. Per 1
januari 2017 is het maximale bedrag
verhoogd naar € 77.000, of een jaar
salaris als dat hoger is.

Let op!
Het duurt nog even voordat de compensatie ingaat. Er ligt inmiddels
een wetsvoorstel, maar dit is nog
niet ingediend bij de Tweede Kamer.
De verwachting is dat de compen
satieregeling op zijn vroegst per 1
januari 2019 ingaat. Het is wel de
bedoeling om op dat moment werkgevers die vanaf 1 juli 2015 een
transitievergoeding hebben betaald
na het ontslag van een langdurig
zieke werknemer, alsnog te compenseren.

Compensatie transitievergoeding
ontslag langdurig zieke werknemer
Werkgevers die een zieke werknemer
na twee ziekte ontslaan, zijn ook een
transitievergoeding verschuldigd. Het
kabinet wil werkgevers in de toekomst
gaan compenseren voor deze transitievergoeding. De compensatie zal plaatsvinden vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf ). Het budget hiervoor
wordt gevonden in een verhoging van
de uniforme Awf-premie.

U bent niet verplicht om een dienstverband na twee jaar ziekte te beëindigen.
Beëindigt u het dienstverband niet, dan
bent u geen transitievergoeding verschuldigd. De arbeidsovereenkomst
blijft echter wel bestaan en dit maakt

< Vervolg van pagina 2
De maatregel geldt in beginsel
tot 1 januari 2022, maar kan bij een
positieve evaluatie eventueel verlengd worden.

Is de dga verzekerd voor de werknemersverzekeringen? Dan moet de
werkgever eerst een de-minimisverklaring invullen en indienen bij
RVO.nl. Met de de-minimisverklaring

Tip:
Ook als u slechts een deel van 2017 een S&O-verklaring heeft en als starter
wordt aangemerkt, kunt u geheel 2017 gebruik maken van de versoepeling.

dat aan zo’n zogenoemd ‘slapend
dienstverband’ wel risico’s kleven. De
kans bestaat immers dat de zieke werknemer ooit weer kan werken. Vaak is de
functie dan al aan iemand anders vergeven, waardoor boventalligheid ontstaat en passend werk is ook niet altijd
beschikbaar. Als er dan op een later
moment afscheid moet worden genomen, is de transitievergoeding inmiddels als gevolg van het verstrijken van
de tijd alleen maar verder opgelopen.

Tip:
Het slapend dienstverband is risicovol. Het is daarom in veel gevallen
raadzaam het dienstverband na twee
jaar ziekte op te zeggen en de transitievergoeding te betalen. Dat geeft
zekerheid én voorkomt dat de kosten
in de toekomst hoger uitvallen.

wordt RVO.nl gevraagd te verklaren
dat de toepassing van de versoepeling er niet toe leidt dat de door de
Europese Commissie ingestelde
steundrempels worden overschreden. Pas als uit de melding van
RVO.nl blijkt dat het de‑minimisplafond niet wordt overschreden, mag
de versoepeling van de gebruikelijkloonregeling worden toegepast.
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Van stampende discotheek naar evenementencentrum

Alcazar vaart nieuwe koers begeleid door
WEA Deltaland
Nostalgische gevoelens bekruipen ons als we op de dijk afslaan richting Alcazar in Puttershoek. Wie nam in het land niet de afslag
naar één van de grootste en bekendste discotheken van ons land. Het zijn tijden van weleer want Alcazar is nu een goed draaiend
evenementencentrum gerund door drie broers. Die koerswijziging ging niet zonder pijn maar Alcazar kreeg met steun van WEA
Deltaland een nieuwe gezonde toekomst. Alle reden voor een goed gesprek met de nieuwe eigenaren, de gebroeders Streefkerk.
Met vennoot Karel Hamelink en assistent accountant Miranda de Vos schuiven we aan in het kantoor van Alcazar
Events, gelegen boven het immense
zalencentrum. Jan-Willem en Leen
Streefkerk verontschuldigen hun broer
Jacob. Leen: “Jacob zit beneden nog
een partij te verkopen want de business moet doordraaien natuurlijk. Ja,
dat is wat anders hè, van één van de
bekendste discotheken naar een zalencentrum waar eten in verschillende sferen de boventoon voert.

Koken en vermaak
Jan-Willem: “Mijn tweelingbroers Jacob
en Leen werkten al voor Alcazar toen
een andere zaak van de eigenaar, de
Posthoorn in Puttershoek, van discotheek omgebouwd werd tot restaurant.
De Posthoorn was meer in het dorp
gelegen en de eigenaar kocht de boerderij waar hij Alcazar als discotheek
realiseerde aan de rand van het dorp. Ik
stond af en toe, als 15-jarige, al in de
keuken van de Posthoorn en ben daar
gebleven tijdens de ontwikkeling tot
restaurant en bowlingcentrum”. Leen: Ik
zat in die tijd in de Merwehal in
Dordrecht en runde daar met anderen
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v.l.n.r. Jacob, Jan-Willem, Karel, Miranda en Leen
de tent. Jacob, die inmiddels is aangeschoven: “Uiteindelijk werkten we na
jaren alle drie in Alcazar. Daar werd
naast de discotheek toen voorzichtig
op zondagen gestart met eten in
Alcazar. Het discotheektijdperk liep
echter net als elders in het land op zijn
laatste benen”.

Nieuwe start
Jacob: “Dat bleek duidelijk op een
maandagmorgen in maart 2010. We
kregen als vast personeel te horen dat

er beslag was gelegd op het pand en de
inventaris van Alcazar door de bank en
de curator. Na de middag zaten wij als
broers al bij de bank aan tafel. Uit dat
gesprek vloeide voort dat wij als
gebroeders Streefkerk de inventaris van
Alcazar konden kopen van de curator
en per 1 april 2010 het pand te huren
van de bank”. Leen: “Wij zijn begonnen
om het “Live Cooking Buffet” in de
markt te zetten en door het succes
daarvan kregen we ook bruiloften, feesten en partijen. Zo werden we ook
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trouwlocatie en hebben we in persoon
van Dionne van der Veer een echte
wedding-whisperer, die bruiloften
afspreekt en tot in detail uitvoert. Ook
maakten we een voorzichtige start op
de bedrijvenmarkt”.

Overname en nieuw elan
uit de regio
Jacob: “Na enige tijd huren hebben we
de onderhandelingen gestart met de
bank om het pand, over te nemen.
Uiteindelijk hebben we het na vele
gesprekken in oktober 2013 kunnen
kopen. Vanuit het concept “Live
Cooking Buffet” in verschillende sferen
zijn we aan de slag gegaan. Eten in de
vele ‘sfeerzalen’ op buffetbasis werd
een succes en op die lijn bouwen we
voort met nieuwe activiteiten en ideeën. We hebben alle mogelijke sferen in
huis. Uitgaan is beleving en we gaan
daarin mee. Naast onze grote Music
Hall zijn er bars in moderne sfeer, een
saloon, een disco, een Spaanse bodega,
een Cubaans café een ski-hut en de
kids-club fungeert in één van de zalen
als kinderopvang. Door het Live
Cooking Buffet is er altijd beweging in
de zaak en dat maakt het eenvoudig
voor ouders om heen en weer te lopen
tussen de eetzaal en de kids-club en
omgekeerd. Gemakkelijk voor de
ouders en de kinderen kunnen eten in
hun eigen ‘speel’- omgeving. Ik hou me
vooral met de externe contacten bezig,
Leen is er vooral voor de verkoop van
partijen en de toename van activiteiten
in de zakelijke markt en Jan-Willem is
verantwoordelijk voor het eten en drinken. Jan-Willem: “Voor het eten hebben
we direct gekozen voor lokale leveran-

ciers: de slager uit Strijen, groenten uit
Mijnsheerenland en verse boerenaardappels uit Zuid-Beijerland. Dit gaan we
verder uitbouwen met onder andere
dinershows. Verder kochten we recent
een kippenoven waarmee we verse kip
& verse boerenfriet op het menu en in
de markt zetten”. Leen: Het live Cooking
Buffet-concept met de kidsclub tijdens
de activiteiten werkt goed en er zit
goede ontwikkeling en groei in. We
hebben acht mensen vast in dienst en
werken met 35 part -timers die we naar
behoefte in kunnen zetten. Partijen,
feesten in de familiemarkt lopen prima
en ook onze thema-avonden met buffetten bij Stand up Comedy, Back tot
the 80’s, Beleef 25+ borrel en Rock &
Blues lopen goed”.

Business-markt
Leen: “Verder merken we, onder andere
door de bedrijfsfeesten die hier worden
gehouden, dat er veel vraag is vanuit de
zakelijke markt. Met de ruimtes van
verschillende afmetingen en eet- &
drinkmogelijkheden, kunnen wij vergaderingen van klein tot groot faciliteren.
We hebben verschillende schaalbare
ruimtes die we flexibel kunnen voorzien van alle benodigde geluid- en
beeldprojectieapparatuur via beamers
en schermen. Ervaring leert dat de
zalen met hun eigen sfeer alle mogelijkheden bieden tot goed en efficiënt
vergaderen. Uiteraard verzorgen we
hierbij ook de lunch, het buffet of diner.
Ook kun je hier prima terecht voor de
zakelijke vergadering overdag met aansluitend - met partners?- een personeelsfeest in een volledig andere sfeer,
op dezelfde locatie. Het is nadrukkelijk
onze ambitie om door te groeien in de
zakelijke markt”.

ondernemer constant moet opletten
en moet weten waar je staat.
Meten=weten. Dat kunnen wij als
accountants nooit alleen. De ondernemer moet zelf goed opletten en vervolgens wordt hij door ons geholpen bij
opbouw en onderhoud van zijn administratie. Miranda is daarom als aanspreekpunt voor Alcazar maandelijks
hier aanwezig”. Miranda: “We bespreken
iedere maand de cijfers en wij verzorgen verder de loonadministratie en
jaarrekening. Er is een eigen boekhouder in dienst die mij de cijfers aanlevert.
Iedere maand bespreken we de cijfers
waarbij we het vooral hebben over kosten- en margebeheersing. We lopen alle
posten door en zoeken en vinden dan
tevens ruimte voor investeringen in
nieuwe ontwikkelingen”.
Jacob: “Wij zijn heel blij met de ondersteuning door WEA Deltaland. We zien
Miranda hier maandelijks en worden
dan - zeker niet belerend- gewezen op
zaken. Dat gebeurt door Miranda ter
zake kundig op een fijne manier en in
een goede sfeer. Dat helpt ons bij de
kosten- en margebeheersing bij de
dagelijkse gang van zaken en zeker ook
bij de financiële haalbaarheid van de
toekomstplannen. Zo zijn we nu volop
bezig met de verdere ontwikkeling
voor de zakelijke markt en van de
diners-shows, waarbij het eten nooit op
mag zijn. Verder gaan we met de inzet
van de kippenoven échte verse kip en
boerenpatat op tafel zetten”.

Bedrijfsvoering en
ondersteuning
Jacob: “We hebben direct na aankoop
van het bedrijf op basis van aanbevelingen van onze zwager en andere mensen uit het bedrijfsleven contact
gezocht met WEA Accountants hier in
de regio om ons te helpen de bedrijfsvoering en administratie op orde te
brengen en houden”. Karel Hamelink:
“Het belangrijkste wat ik bij de eerste
gesprekken hier heb gezegd is dat je als

Voor nadere informatie:
www.alcazarevents.nl
www.weadeltaland.nl
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Gaat uw WOZ-waarde uit van
de juiste huurprijs?
Nog even en de nieuwe WOZbeschikkingen vallen weer in de bus.
De waarde van uw bedrijfspand kan de
gemeente baseren op de huurprijs. Dan
moet wel worden uitgegaan van de
juiste huur. Deze ‘juiste’ huur kan sterk
afwijken van de huur die u nu betaalt.
Heeft u enige tijd geleden een huurcontract getekend waarbij u toen de
huur uit zekerheid voor langere tijd
heeft vastgelegd? Dan kan de actuele
huur soms fors afwijken van de huur
volgens uw huurcontract. Bijvoorbeeld
als de buurt waarin uw pand is gelegen
minder aantrekkelijk is geworden of als
er veel leegstand is. De omgekeerde
situatie kan zich natuurlijk ook voordoen. Uitgaan van actuele huurprijzen
kan dus zowel in uw voordeel als in uw
nadeel uitwerken. Trek aan de bel als

uw pand gewaardeerd is op basis van
uw huurprijs en deze hoger ligt dan de
actuele huurprijzen. De WOZ-waarde is
dan immers ook te hoog vastgesteld.

Maximumbedrag oudedags
reserve 2017 omhoog
Maakt u als ondernemer gebruik van de
oudedagsreserve, dan kunt u in 2017
iets minder van de door u behaalde
winst toevoegen aan deze reserve. Het
percentage van 9,8% is omlaag gegaan
naar 9,44%. Daarentegen is het maximumbedrag iets omhoog gegaan van
€ 8.774 naar € 8.946. De oudedags
reserve is een speciale fiscale faciliteit
voor de ondernemer in de inkomstenbelasting om te sparen voor de oude
dag. Voldoet u aan het urencriterium
en heeft u aan het begin van het
jaar de AOW-leeftijd nog niet bereikt,
dan mag u een deel van de winst

toevoegen aan de oudedagsreserve.

Ontslag aanvragen bij UWV
nu volledig digitaal
Wilt u voor uw werknemers ontslag
aanvragen wegens bedrijfseconomische redenen? Dan verloopt de ontslagaanvraag, die via UWV gaat, voortaan volledig digitaal. De ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische
redenen bestaat uit drie delen en kunt
u voortaan volledig digitaal via het
werkgeversportaal indienen bij UWV.
De aanvraagformulieren kunt u downloaden via uwv.nl/werkgevers. Heeft u
alles ingevuld en voorzien van bijlagen,
dan moet u de formulieren uploaden
via het werkgeversportaal op uwv.nl.
De termijn voor behandeling van de
ontslagaanvraag door UWV duurt
ongeveer vier weken, tenzij er een extra
ronde van hoor en verhoor nodig is.

Jubilea
Over de afgelopen periode kunnen we een aantal jubilea melden.
12 ½ jaar in dienst:
1 december 2016, mevrouw N.A.J. Vergouwen, Roosendaal
1 februari 2017, de heer L.M. van Staalduinen, Oud-Beijerland
1 februari 2017, de heer R. Verstraeten, Zierikzee
25 jaar in dienst:
1 januari 2017, de heer G.J. Dijkman, Hoofddorp
Wij feliciteren onze collega’s hiermee van harte en wensen
hen nog vele goede WEA-jaren toe!
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Fosfaatrechten en grondgebondenheid /
Gecombineerde opgave per 1 maart
Bent u melkveehouder? Dan krijgt u vrijwel zeker vanaf 2018 te maken met fosfaat
rechten. De fosfaatrechten die worden toegekend op 1 januari 2018 worden generiek
afgeroomd. Deze afroming geldt niet voor bedrijven die grondgebonden zijn.

Grondgebonden en peiljaar 2015
U bent grondgebonden als uw fosfaatruimte groter is dan de fosfaatproductie.
U kunt dus uw gehele fosfaatproductie
van uw melkvee plaatsen op uw grond
die u in gebruik heeft. Voor de grondgebondenheid in het kader van fosfaatrechten wordt gekeken naar de situatie
in het jaar 2015.
Fosfaatruimte
Uw fosfaatruimte van 2015 is de optelsom van de fosfaatruimte op landbouwgrond en de fosfaatruimte op natuurterrein. Het gaat over de grond die u op 15
mei 2015 in gebruik had.
Fosfaatproductie 2015
Uw fosfaatproductie van het jaar 2015 is
de productie van uw melkveestapel
(diercategorie 100, 101 en 102) in het
gehele jaar 2015. Deze productie is inclusief de dieren die u had uitgeschaard
naar natuurterrein dat u zelf in gebruik
had.
BEX of forfaitair?
Het is nog niet bekend of u voor de productie forfaitaire fosfaatnormen moet
gebruiken of dat ook BEX is toegestaan.
Aangezien dat bij de toekenning van
fosfaatrechten ook van de forfaitaire normen wordt uitgegaan, is de kans groot
dat ook voor ‘grondgebondenheid’
wordt uitgegaan van de forfaitaire productie.
Klein overschot in 2015
Heeft u een beperkt overschot in 2015?
Dan is de generieke afroming van de

fosfaatrechten ook beperkt als de standaard generieke afroming hoger is dan
het overschot. U krijgt dan fosfaatrechten ter hoogte van uw fosfaatruimte in
2015.
Advies
Bepaal op basis van uw gegevens in
2015 of u grondgebonden was of een
beperkt overschot had. Ga in eerste
instantie uit dan de forfaitaire productie. Hiermee kunt u inschatten of
te maken krijgt met een (beperkte)
generieke afroming van uw fosfaatrechten.

Indienen Gecombineerde
Opgave vanaf 1 maart
U kunt dit jaar uw Gecombineerde
Opgave indienen in de periode van 1
maart t/m 15 mei. Hiermee is het indienen van de Gecombineerde Opgave met
één maand verlengd. Dit geldt echter
niet voor het indienen van een betaalverzoek voor SNL-agrarisch natuurbeheer (SNL-a). Wilt u een betaalverzoek
SNL-a indienen? Dan kan dit pas vanaf
1 april.

Uitnodiging voor Gecombineerde
Opgave
U kunt vanaf begin maart een brief van
RVO verwachten waarin gevraagd wordt
om de Gecombineerde Opgave tijdig in
te dienen. De brieven worden gefaseerd
toegestuurd. Bedrijven met SNL-a en
bedrijven met schapen en/of geiten krijgen de uitnodiging pas eind maart.

Perceelsregistratie en
Gecombineerde Opgave
U kunt het gehele jaar door uw percelen
intekenen en/of wijzigen in de perceelsregistratie van RVO. Dit programma staat
los van de Gecombineerde Opgave. Als u
uw Gecombineerde Opgave gaat invullen worden de perceelsgegevens automatisch overgenomen in de Gecom
bineerde Opgave.
Advies
Ga tijdig aan de slag met uw Gecom
bineerde Opgave. Zorg ervoor dat de
perceelsregistratie in orde is en dien
de opgave uiterlijk 15 mei in.

Peildatum dieren
De peildatum voor het aantal dieren
blijft 1 april. Wilt u uw Gecombineerde
Opgave eerder indienen, dan zult u uw
dieren op 1 april moeten inschatten. Lukt
dit niet omdat u net voor 1 april nog veel
mutaties in dieren heeft (bijvoorbeeld bij
schapen en geiten), dan kunt u de
Gecombineerde Opgave pas na 1 april
indienen.
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Bij de samenstelling is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd, maar onze orga-

Box
Sinds de invoering van het nieuwe
belastingstelsel in 2001 wordt het woord
“box” door de gemiddelde Nederlander
waarschijnlijk eerder geassocieerd met
belasting betalen dan met de traditionele
kindergevangenis uit onze vroegste her
inneringen. Zeker nu u sinds de banken
crisis nog geen 1% rente op uw spaargeld
ontvangt, en 1,2% inkomstenbelasting
mag betalen in box 3, is de roep om uit
de box te mogen overal te horen. Als kind
had u twee opties. U kon het zelf proberen
door uw kop tussen de houten spijlen
te steken met het risico dat de zaag van
uw vader er aan te pas moest komen. Of u
stak uw armpjes omhoog en zette het
gewoon op een schreeuwen tot uw m
 oeder
u eruit tilde.
Veel dingen die u als kind geleerd heeft
kunnen u ook als belastingplichtige van
pas komen. U kunt natuurlijk zelf proberen
om uw spaartegoeden niet op te geven in
uw belastingaangifte met het risico op een
fiscale boete. Of u strekt uw armen uit, en ik
til u veilig uit box 3 naar box 1 of 2, afhankelijk van uw wensen. Want wat alle boxen
gemeen hebben is dat ze van boven open
zijn. U hoeft niet eens te schreeuwen, en u
krijgt van mijn secretaresse een kop koffie
op de koop toe.
In fiscaal jargon hebben we het dan over
box hoppen. De wetgever houdt daar
helemaal niet van. Die wil dat u in box 3
op uw rug blijft liggen met uw speen in
de mond. En om dit gedrag te stimuleren
zijn de wettelijke spijlen zo aangebracht
dat u er nog geen vinger tussen kunt
k rijgen, laat staan een kinderhoofdje. En
als u erg vervelend bent krijgt u er nog
een boete overheen van 300%. Maar onze
wetgever is, net als uw ouders vroeger,
niet geheel ongevoelig voor uw gekrijs,
en sust liever dan u een pak slaag te
geven. Zo ligt er nu een wetsvoorstel om
box 3 wat aangenamer te maken voor de
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nisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

kleine spaarder. Tot € 25.000 vermogen in
box 3 betaalt u vanaf 2017 geen belasting. Tot € 100.000 is de heffing 0,87% van
het vermogen, ongeveer net zoveel als de
rente die u ontvangt, maar iets minder
dan de huidige 1,2%. Echt blij wordt u er
niet van als kleine spaarder. Maar de
sterkste schouders krijgen het zwaarder.
Tot € 1.000.000 wordt de heffing in box
3 verhoogd tot 1,4% en boven het miljoen tot 1,65%.
Ik vraag me af of dit wetsvoorstel het gaat
halen, want het blijft moeilijk te verteren
voor de gemiddelde burger dat hij net
zoveel belasting betaalt als hij aan rente
ontvangt. Dat is immers een inkomstenbelasting met een tarief van 100%. Dat werkt
alleen maar belastingontwijkend gedrag in
de hand. Daar ben ik als belastingadviseur
beroepshalve natuurlijk een groot voorstander van. Het gedoe rond box 3 is
trouwens de wetgevers eigen schuld. Hij
had het gewoon een vermogens- in plaats
van een inkomstenbelasting moeten noemen. Die hadden we al voor de invoering
van het nieuwe belastingstelsel, en het
tarief was toen 0,7%. Maar dit terzijde.
Heeft u ook nog goed nieuws, meneer
Izeren?, vraagt u zich wellicht af. Jazeker…
u kunt emigreren naar Monaco of een
eilandstaatje met een gematigd belastingklimaat. Dan krijgt u er zelfs een zonnetje
bij. Dat is het beste advies dat ik u kan
geven. En daar reken ik niets voor. Indien u
minder belasting wilt betalen, maar wèl in
Nederland gevestigd wilt blijven, heeft u in
plaats van een reisbureau een belasting
adviseur nodig die out of the box denkt.
Het goede bericht is dat de kosten daarvan
lager zijn dan die van een verhuizing naar
Bermuda of de Kaaimaneilanden. Een klein
BV-tje is vaak al voldoende om het ergste
fiscale leed te lenigen. En dan houdt u nog
geld over om twee keer per jaar de zon op
te zoeken.
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