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AOW-leeftijd definitief versneld omhoog
Langer doorwerken is niet te stoppen.
De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 zelfs
versneld omhoog. Het kabinet was dit
al enige tijd van plan, maar in de huidige wet is dit nog niet geregeld.
Daarom is er nu een wetsvoorstel
ingediend waarmee de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd officieel
wordt vastgelegd.
Door de versnelde verhoging bereikt u
in 2021 de AOW-gerechtigde leeftijd
bij 67 jaar. Deze verhoging zou oorspronkelijk pas in 2023 worden bereikt.
In het nieuwe wetsvoorstel wordt de

AOW-leeftijd vanaf 2016 geleidelijk
verhoogd naar 66 jaar in 2018 en 67
jaar in 2021.
Na de Tweede Kamer heeft nu ook de
Eerste Kamer ingestemd met de stapsgewijs versnelde verhoging van de
AOW-leeftijd. U zult dus kortgezegd
langer moeten doorwerken voordat u
van uw pensioen kunt gaan genieten.
Vanaf 2016 gaat de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog naar 66 jaar in 2018.
Vanaf 2018 gaat de AOW-leeftijd nog
eens versneld omhoog om in 2021 uit

te komen op 67 jaar. Vanaf 2022 wordt
de AOW-leeftijd gekoppeld aan de
levensverwachting. Voor mensen met
een laag inkomen die vóór 1 januari
2013 al deelnamen aan een VUT, prepensioen of vergelijkbare regeling geldt
een tijdelijke overbruggingsregeling.
Deze overbruggingsregeling vervalt
met ingang van 1 januari 2019
In deze fase van overbrugging is de
kans groot dat de ingangsdatum van
de AOW niet gelijk loopt aan de voorwaarden die de pensioenverzekeraar
hanteert. Inmiddels is het gebruikelijk
Lees verder op volgende pagina >
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Lopende afspraken
Lopende afspraken in de cao en/of een
collectief sociaal plan over vergoedingen (zoals een ontslagvergoeding) of
voorzieningen (bijvoorbeeld afspraken
over bij- en omscholing) waarop uw
werknemer recht heeft als u de arbeidsovereenkomst beëindigt, gaan voor op
de transitievergoeding.
U bent dus geen transitievergoeding
verschuldigd als uw werknemer recht
heeft op dergelijke vergoedingen of

voorzieningen uit de lopende collectieve afspraken. Dit is anders als de
afspraken uitsluitend WW-gerelateerd
zijn, want dan blijft de transitievergoeding wel verschuldigd.
Let op!
Zolang u gebonden bent aan de ontslagafspraken in de cao bent u volgens
de overgangsregeling geen transitievergoeding verschuldigd. Dit geldt totdat deze afspraken uitdrukkelijk worden verlengd of gewijzigd, maar uiter-

Vervolg van pagina 1
dat de pensioenfondsen de ingangsdatum standaard bij het bereiken van de
67 jarige leeftijd hebben gesteld. Ook
bij pensioen in eigen beheer wordt
deze datum vaak aangehouden. Er
bestaan veelal mogelijkheden om ook
de ingangsdatum voor het pensioen te
vervroegen.
Onderstaande tabel van het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

geeft de verhoging van de AOW-leeftijd
weer.
Let op!
Bent u geboren op of na 1 januari 1955?
Dan is uw AOW-leeftijd minimaal 67
jaar. Waarschijnlijk valt dit echter hoger
uit, omdat vanaf 2022 de AOW-leeftijd
afhangt van de gemiddelde levensverwachting. U weet vijf jaar van te voren
wanneer u AOW krijgt.

Tabel: versnelde verhoging AOW-leeftijd
U bent geboren:

U krijgt
AOW in:

Uw leeftijd als uw
AOW start is:

na 31 oktober 1949 en voor 1 oktober 1950

2015

65 + 3 maanden

na 30 september 1950 en voor 1 juli 1951

2016

65 + 6 maanden

na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952

2017

65 + 9 maanden

na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953

2018

66

na 31 december 1952 en voor 1 september 1953

2019

66 + 4 maanden

na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954

2020

66 + 8 maanden

na 30 april 1954 en voor 1 januari 1955

2021

67

lijk tot 1 juli 2016. De overgangsregeling blijft ook bestaan wanneer de
arbeidsovereenkomst eindigt na 1 juli
2016, maar het verzoek om toestemming of ontbinding van de overeenkomst is ingediend vóór 1 mei 2016.
Is de cao recent afgesloten en is hierin
al wel rekening gehouden met de
komst van de transitievergoeding, dan
geldt het voorgaande niet wanneer
hierin is overeengekomen dat de werknemer zowel recht heeft op de collectieve vergoedingen/ voorzieningen bij
ontslag als op de transitievergoeding.
Let op!
Werknemers met een tijdelijk contract
kunnen wel recht hebben op een transitievergoeding. Vaak hebben zij namelijk geen recht op een ontslagvergoeding of voorziening conform een
lopend sociaal plan.

Overige lopende afspraken
Hoe zit het dan met lopende afspraken
in een individuele arbeidsovereenkomst of een reeds afgesproken sociaal
plan met de ondernemingsraad? In dat
geval zal uw werknemer moeten kiezen
tussen de transitievergoeding of de
ontslagvergoeding/ voorziening zoals
opgenomen in de lopende afspraken.
Om die keuze weloverwogen te maken,
heeft u een informatieplicht. U moet de
werknemer informeren over:

t
t

de consequenties van zijn keuze;
de hoogte van zijn transitievergoeding;
Lees verder op volgende pagina >
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Staat uw woning op de balans terwijl u
de woning niet gebruikt binnen uw
onderneming? Herstel dan die fout om
te voorkomen dat de waardestijging tot
de winst wordt gerekend. Dat kunt u
doen in het jaar waarvan de aangifte
nog niet definitief is vastgesteld.

eind van de rit. Overleg met de Belastingdienst voordat u de aangifte indient,
om discussies achteraf te voorkomen.
Zorg voor zoveel mogelijk documentatie waarmee u het gebruik van uw
woning kunt onderbouwen. Denk aan
bouwtekeningen, foto’s, verklaringen.

Let op!
De Belastingdienst bekijkt dit soort foutherstel met argusogen. Niet verwonderlijk: tegen het fiscale voordeel van
de kostenaftrek heeft de ondernemer
geen bezwaar, maar ‘plotseling’ wel
tegen wat daarbij hoort: afrekenen over
de stille reserve in het pand aan het

Voorbeeld

Vervolg van pagina 2

t
t

de vergoedingen en voorzieningen
waar hij recht op heeft volgens de
lopende afspraken;
de termijn waarbinnen hij afstand
moet doen van zijn recht op aanspraken op ontslagvergoedingen/ voorzieningen.

Let op!
De werknemer moet uiterlijk vier weken
na de door u verstrekte informatie zijn
keuze maken. Kiest hij voor de transitievergoeding dan moet hij dus binnen
vier weken schriftelijk afstand doen van
zijn recht op aanspraken op vergoedingen/ voorzieningen bij ontslag. Verstrekt u geen informatie, dan heeft de
werknemer recht op zowel een transitievergoeding als op de vergoedingen/
voorzieningen volgens de lopende
individuele afspraken.

Een apothekersechtpaar koopt in 1990
een woon/winkelpand. Beneden hebben ze de apotheek, boven wonen ze.
Ook het woongedeelte staat op de
balans. Bij bedrijfsbeëindiging in 2008
rekent de inspecteur per persoon een
meerwaarde van € 137.000 toe aan het
woongedeelte. Zelf stellen ze dat hun
boekhouder de woning ten onrechte
op de balans had gezet en dat de
inspecteur alleen de afschrijvingen kan
corrigeren van maximaal € 37.000 per
persoon.

Foutenleer
De vraag is of de woning op de balans
mocht staan of dat de balansvermelding echt fout is. Als de woning nooit is
gebruikt binnen de onderneming, dan
is sprake van verplicht privévermogen
en had de woning nooit op de balans
mogen staan. In het voorbeeld hiervoor
kan de inspecteur dan slechts de
afschrijvingen tot de winst rekenen.
Werd de woning zowel privé als zakelijk
gebruikt, dan was de woning bij aanschaf keuzevermogen. De keuze voor
ondernemingsvermogen is dan definitief, tenzij bijzondere omstandigheden
hebben geleid tot een ander gebruik
van de woning.

Tip:
Bent u de woning op enig moment niet
meer zakelijk gaan gebruiken? Er is dan
sprake van een bijzondere omstandigheid. Dan kunt u de woning overbrengen naar uw privévermogen, met afrekening over de stille reserve op dat
moment.

nieuws

Minimumloon
per 1 juli 2015 omhoog

De brutobedragen van het wettelijk
minimumloon en het minimumjeugdloon gaan weer iets omhoog
per 1 juli 2015. Als werkgever bent u
verplicht ten minste het minimumloon aan uw werknemers uit te betalen. Ook moet u het wettelijk minimumloon vermelden op de loonstrook. Het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 23 jaar en
ouder bij een volledig dienstverband
wordt per 1 juli 2015:
t € 1.507,80 per maand
(januari 2015: € 1.501,80)
t € 347,95 per week
(januari 2015: € 346,55)
t € 69,59 per dag
(januari 2015: € 69,31)
Ook de minimumjeugdlonen voor
15 t/m 22-jarige werknemers gaan
per 1 juli aanstaande iets omhoog.
Zo bedraagt het minimumjeugdloon
voor een 22-jarige dan € 1.281,65 per
maand en voor een 15-jarige
€ 452,35.
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Spots on: SPOTS Hoveniers /
WEA Naaldwijk

Het valt direct op als je het Westland binnenrijdt: Tussen de kassen, te midden van
intense bedrijvigheid staan huizen met vaak prachtige tuinen en ook de bedrijven
besteden kennelijk meer aandacht aan de terreininrichting rond hun bedrijven.
WEA Naaldwijk-klant SPOTS Hoveniers is daar voor een deel verantwoordelijk
voor. Een mooie aanleiding om eens een kijkje achter de schermen te nemen.
Cliëntbegeleider Jos van Kester van
WEA Naaldwijk attendeerde ons op het
bijzondere hoveniersbedrijf en zijn
jonge ambitieuze eigenaar Geoffrey
van der Struif. We schuiven aan voor
een kijkje in de keuken bij SPOTS. Jos:
“Geoffrey heb ik leren kennen als een
vakman die vooral ook oog heeft voor
zijn vak maar ook voor een efficiënte en
effectieve organisatie van zijn bedrijf.
Hij kwam begin vorig jaar letterlijk bij
ons binnen omdat hij zijn toenmalige
compagnon een aanbieding wilde
doen om de zaak over te nemen”.

Overname SPOTS
Geoffrey haakt in: “Ik had me in 2009 als
werknemer voor 50% in de zaak ingekocht en merkte dat er toenemend
verschil van inzicht in bedrijfsopvatting
ontstond tussen mij en mijn compagnon. Ik besprak dat met een bevriende
zakenrelatie en zij gaf me het advies om
te proberen de zaak volledig zelf over te
nemen. Ze wees me daarbij op het feit
dat je zo een stap zorgvuldig moet
voorbereiden en zetten. Ze noemde
daarbij WEA Naaldwijk als ervaren en
betrouwbare partner voor dat soort

zaken in de regio”. Jos vervolgt: “Zo
kwam Geoffrey bij ons terecht en met
hem hebben we op basis van de
bedrijfssituatie gesleuteld aan een
overnamestrategie, die uiteindelijk
leidde tot een waardebepaling en conceptovereenkomst die hij zijn compagnon voorlegde”. Na overleg en onderhandeling werd de overname eind
vorig jaar bekrachtigd.

Afronding en vervolg

Geoffrey van der Struif (links) en Jos van Kester (rechts) bekijken tuin in aanleg door
SPOTS Hoveniers
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Jos: “Na het principeakkoord zijn wij
aan de slag gegaan om de zaak ook
definitief vast te leggen bij de notaris
en hebben Geoffrey geholpen met de
financiering van de aankoop. Dat kwam
uiteindelijk allemaal dik voor elkaar”.
Geoffrey sluit aan: “Jos heeft in die tijd
nagenoeg alles voor me voorbereid en
was mijn steun en toeverlaat bij offertes, aktes, overeenkomsten enz. Toen
SPOTS volledig van mij was ben ik bij
WEA Naaldwijk gebleven en heb met
hen de bedrijfsvoering en administratie
aangepakt. Zo kwamen we op een
combinatie van systemen die deels
door mij naar eigen inzicht zijn opgestart en gekoppeld”. Vervolgens werd
de administratie doorgelicht en verder
geautomatiseerd door WEA. “Nico van
Paasen van WEA Naaldwijk keek met

bulletin

gens zijn veel buiten en weten wat ik
wil, wat er te koop is en waar wij ons
voordeel mee kunnen doen. Wij staan
samen voor stoere tuinontwerpen, perfecte aanleg en vakkundig onderhoud
door gedreven jonge vakmensen. We
hebben de juiste combinatie van creatievelingen en stoere mannen die aanpakken”.

Dé hovenier in de regio

ons mee en pakte naast de loonadministratie ook de mogelijkheden voor
subsidie op. Zo wist hij me de weg te
wijzen en te ondersteunen bij het verkrijgen van een subsidie voor medewerkers in opleiding. Een mogelijkheid
waarvan ik nog nooit had gehoord.
Laat staan dat het in me opgekomen
was om hiervan gebruik te maken”, vertelt Geoffrey.

Visie
Vervolgens werd een bedrijfsvisie opgezet, die gebaseerd is op groei en omzetstijging. Geoffrey: “SPOTS heeft twee
vaste aanlegploegen en een onderhoudsploeg voor tuinen voor alle budgetten, zowel privé als zakelijk. Onze
kracht is dat we alles, vanaf ontwerp via

realisatie tot onderhoud, zelf oppakken
met eigen mensen en eigen materiaal.
Ik wil vooral snel en onafhankelijk opereren met mijn zaak. Zelf ben ik in principe altijd binnen. Ik maak de ontwerpen en zit boven op de bedrijfsvoering.
Voor de administratie heb ik parttime
ondersteuning. Zij verzorgt op haar
gebied de contacten met WEA
Naaldwijk. Zelf heb ik vooral contact
met Jos en Nico. Het kan zo maar zijn
dat we ’s avonds nog even via email of
telefoon bepaalde zaken doornemen.
En dat is het fijne van het contact het
hen. Ze zijn altijd bereikbaar en komen
soms met adviezen die ik niet verwacht
of gevraagd had, maar die zeer op zijn
plaats zijn”.

Groei
Geoffrey wil rustig doorgroeien met het
bedrijf en kijkt op dit moment om zich
heen naar een locatie waar dat nog
beter tot zijn recht kan komen. Jos: “Het
is mooi om te zien dat gewenste omzetstijging wordt gerealiseerd. Het mooie
hiervan is dat Geoffrey door slimme
koppelingen van systemen en meetinstrumenten die hij zelf ontwikkelde, zijn
cijfers constant beschikbaar heeft”.
Geoffrey: “Ik stel doelen en mijn mensen weten dat. Veel zaken hiervan
bespreek ik met mijn mensen. Dit geldt
bijvoorbeeld voor materiaal, arbeid,
afvoer en beplanting. Samen kijken we
constant om ons heen waar de marges
verbeterd kunnen worden. Mijn jon-

Jos: “Geoffrey loopt zelf niet vaak meer
buiten. Hij beseft dat ontwerpen, offertes schrijven, een goede bedrijfsvoering en het verdere regelwerk het werk
voor zijn mensen buiten makkelijker
maakt. Daarnaast is hij leergierig in het
vak. Zo lever ik hem regelmatig informatie, zoals de bedrijfs-/ branche-informatie uit Branche Inzicht waar vaak
prachtige nieuwe ideeën en acties uitkomen”. Geoffrey: “Ik wil werk aan blijven pakken en het goed regelen voor
de klant en mijn mensen. Het gaat bij
ons niet om luxe zaken maar een tuin
voor iedere beurs. Om de omzetstijging
er in te houden besteed ik veel aandacht aan marketing. Los van het besef
dat ik bewust meedoe met moderne
media is het opvallende hierbij dat nog
steeds de 210.000 folders, die ik regelmatig uitzet in de regio, ondersteund
met spots via de lokale radio en tv, het
meeste werk opleveren. Juist door dit
concept weten ze SPOTS Hoveniers te
vinden. Ook dat soort zaken en investeringen bespreek ik vaak met WEA
Naaldwijk. Zo sturen we, in prettig contact over en weer, de zaak regelmatig
bij. Dat geeft mij het vertrouwen dat we
op de goede weg zijn en dat de rek er
zeker nog niet uit is”.

Voor meer informatie:
www.spotshoveniers.nl
www.weanaaldwijk.nl

5

WEA Nieuwsbrief juli 2015 nummer 3

Ketenaansprakelijkheid
Ketenaansprakelijkheid
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Van inlenen is sprake als personeel dat
in dienst is bij een andere ondernemer
in uw onderneming onder uw leiding
of toezicht werkzaamheden verricht.
De andere ondernemer kan een uitzendbureau zijn, maar bijvoorbeeld ook
een collega-ondernemer die zijn personeel (tijdelijk) aan u uitleent.
Blijft het personeel onder leiding en
toezicht van de andere ondernemer
dan is er geen sprake van inlenen maar
van aannemen van werk. U kunt dan
niet als inlener aansprakelijk gesteld
worden, maar mogelijk krijgt u wel te
maken met de ketenaansprakelijkheid.

uitlener of doorlener de btw en de
loonheffingen niet betaalt. Dit omvat
loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zorgverzekeringswet. Als inlener of doorlener kunt u uw aansprakelijkheid beperken door een aantal maatregelen te
treffen.

Verklaring van betalingsgedrag
Een uitlener kan de Belastingdienst vragen te verklaren dat hij alle loonheffingen en btw heeft betaald. Deze verkla-

ring geeft u als inlener een beeld van
de risico’s die u loopt, maar geeft u
geen vrijwaring.

Storten op G-rekening
Een G-rekening is een geblokkeerde
rekening van de uitlener of doorlener. U
kunt uw aansprakelijkheid beperken
door het deel van de factuur van uw
uitlener dat bestemd is voor loonheffingen en btw te storten op de
G-rekening. In de omschrijving bij uw
storting vermeldt u het factuurnummer
en eventuele andere identificatiegegevens van de factuur.

Doe de Waadi-check
Elke ondernemer die personeel uitleent, is verplicht dit te registreren bij
de Kamer van Koophandel (KvK).
Ondernemingen die bedrijfsmatig personeel uitlenen (bijvoorbeeld uitzendbureaus) moeten in hun bedrijfsactiviteiten ‘ter beschikking stellen van
arbeidskrachten’ aangeven. Ondernemers die niet-bedrijfsmatig personeel
uitlenen (bijvoorbeeld een aannemer
die tijdelijk personeel uitleent aan een
collega-aannemer) hebben alleen een
meldingsplicht bij de KvK.
Controleer altijd voordat u zaken gaat
doen met een uitlener of deze juist bij
de KvK geregistreerd is. U doet dit eenvoudig met de gratis Waadi-check op
de website van de KvK.

Inlenersaansprakelijkheid
Als inlener kunt u door de Belastingdienst
aansprakelijk gesteld worden als de
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Jubilea

Over de afgelopen periode kunnen we een aantal jubilea melden.
12 ½ jaar in dienst waren:
% 1 juli 2015, mevrouw K. Kanbolat-Hogestein, Middelharnis.
% 1 juli 2015, de heer F.J.E. Weemaes, Goes.
25 jaar in dienst:
% 1 mei 2015, mevrouw E.M. Daelman-de Feijter, Oostburg.
% 18 juni 2015, mevrouw G.H. de Groot-Sloof, Gouda.
% 1 juli 2015, mevrouw R. Viergever, Zierikzee.
Wij feliciteren onze collega’s hiermee van harte en wensen hen nog vele
goede WEA-jaren toe!

bulletin

Pachtnormen stijgen per 1 juli 2015
In tegenstelling tot vorig jaar, toen in bepaalde regio’s de pachtnorm daalde,
stijgen de pachtnormen per 1 juli 2015 voor alle regio’s. De pachtprijzen van
bouw- en grasland stijgen met 9-25%. De pachtprijs voor tuinland stijgt afhankelijk van de regio met 12 of 31%.

Jaarlijkse verandering pachtnorm
De maximale pachtprijzen per regio
worden jaarlijks vastgesteld. De nieuwe
normen gaan per 1 juli 2015 in. Ze zijn
van toepassing voor het eerstvolgende
pachtjaar dat na 1 juli 2015 aanvangt.
De pachtnormen hebben alleen betrekking op Reguliere pachtcontracten en
op Geliberaliseerde pachtcontracten
die zijn aangegaan voor de duur van
meer dan zes jaar.

Stijging per 1 juli 2015
De pachtnormen zijn in belangrijke
mate gebaseerd op de bedrijfsresultaten per regio over de afgelopen vijf jaar.
Voor de berekening van de pachtnormen 2015 is gekeken naar de resultaten
over 2009 t/m 2013. Ten opzichte van
de pachtnormen 2014 zijn de bedrijfsresultaten van 2008 afgevallen en die
van 2013, een goed jaar, toegevoegd.
Het gevolg is dat de pachtnormen voor
alle regio’s stijgen.

Pachtnormentabel
In tabel 1 staan de nieuwe pachtnormen per 1 juli 2015. Ter vergelijking zijn
ook de pachtnormen 2014 opgenomen. De pachtnormen bestaan enerzijds uit een zogenaamde ‘regionorm’
en anderzijds uit een veranderpercentage. Of in uw situatie moet worden
uitgegaan van het veranderpercentage
of van de regionorm, hangt af van de
ingangsdatum van uw pachtcontract.
Contracten voor 1 september 2007
Is uw pachtcontract afgesloten vóór 1
september 2007? Dan wordt de nieuwe
pachtprijs berekend door de huidige
pachtprijs te verhogen met het voor de
regio geldende ‘regionale veranderpercentage’. Een voorwaarde is wel dat de
nieuwe pachtprijs niet meer dan 110%

Pachtprijsgebied

Verhoging niet doorberekenen
De verpachter kan afzien van een verhoging. Dit moet hij echter wel schriftelijk aan de pachter meedelen. Hiermee
wordt voorkomen dat de verpachter in

Contracten vanaf 1 september 2007
Is uw pachtcontract op of na 1 september 2007 afgesloten? Dan geldt voor dit
pachtcontract de regionorm. De hoogte van deze regionorm is afhankelijk
van de regio waarin de pachtgrond ligt.
Voor tuinland gelden aparte normen.
Als bij aanvang van de overeenkomst
een pachtprijs is overeengekomen die
onder de toen geldende regionorm lag,
moet de verpachter de nieuwe pachtprijs vaststellen met behulp van het
betreffende regionale veranderpercentage.

Controle pachtnota
Twijfelt u of de pachtverhoging op de
juiste wijze is berekend? Neem dan
contact met ons op.

Tabel 1. Regionorm en veranderpercentages voor land zonder opstallen 2015 (en 2014)

Verhoging wettelijk geregeld
De verhoging (verlaging) van de pachtprijs is bij wet geregeld. De wijziging
van de pachtprijs kan de verpachter
dus automatisch aan u door berekenen.
Wel geldt als extra voorwaarde dat de
pachtprijs nooit meer mag bedragen
dan 2% van de vrije verkeerswaarde.

van de regionorm mag bedragen. Ook
geldt dat ze niet minder dan 90% van
deze norm mag zijn.

een later stadium alsnog zijn rechten
op deze verhoging kan laten gelden.

Bouw- en grasland
Bouwhoek en Hogeland
Veenkoloniën en Oldambt
Noordelijk weidegebied
Oostelijk veehouderijgebied
Centraal veehouderijgebied
IJsselmeerpolders
Westelijk Holland
Waterland en Droogmakerijen
Hollands/Utrechts weidegebied
Rivierengebied
Zuidwestelijk akkerbouwgebied
Zuidwest Brabant
Zuidelijk veehouderijgebied
Zuid Limburg
Tuinland
Westelijk Holland1)
Rest van Nederland

Regionorm (€/ha)
2015
2014

Verschil

Veranderpercentage (%)
2015
2014

714
689
738
634
622
1174
660
394
819
836
708
734
751
935

604
575
652
527
497
941
542
315
708
760
638
607
645
854

110
114
86
107
125
233
118
79
111
76
70
127
106
81

18
20
13
20
25
25
22
25
16
10
11
21
16
9

-5
10
-6
-8
-6
20
17
-16
-2
-8
22
4
-4
14

2380
811

1818
727

562
84

31
12

35
-4

1) Exclusief boomkwekerij in het gebied Boskoop en Rijneveld.
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Colofon
Bij de samenstelling is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd, maar onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Lachen
U heeft er waarschijnlijk geen idee van,
maar behalve wellicht de voortplanting van
plankton op de bodem van de oceaan,
wordt alles in de wereld beïnvloed door
belasting. Je kunt het zo gek niet bedenken
of er zit wel een taks-tintje aan. Van de
vorm van de kurk op wijnflessen tot de
rechtsvorm van ondernemingen. Van de
inrichting van bestelwagens tot de aanwezigheid van brievenbusmaatschappijen in
Amsterdam. Van het uit de daken stekende
betonstaal van Griekse huizen tot de financiering van woningen in Nederland. En van
de vorm van beleggingen tot de installatie
van zonnepanelen. Alles is liefde? Welnee,
alles is fiscaal!
Belasting is allang niet meer alleen het ding
waarvoor het ooit bedoeld was: een methode voor financiering van overheidsuitgaven. Het is een wetenschap en een studie,
het is politiek, het is een economisch instrument en borrelpraat voor een verjaardag,
het is een beroep voor mij, en een jaarlijks
terugkerende ergernis voor u. Wat het in elk
geval nooit is, is saai!
Elk jaar in december organiseert onze
beroepsorganisatie SRA een fiscaal congres
in Nieuwegein. Dit jaar waren er twee sprekers, hoogleraar belastingrecht Leo Stevens
en belastingadviseur Hans Zwagemaker. In
het wereldje van fiscalisten zijn dit twee
conferenciers die nauwelijks onderdoen
voor Seth Gaaikema of Wim Kan. Leo, een
professor en vakidioot bij uitstek. En Hans,
de gehaaide en geslepen adviseur. Ze hebben ieder een eigen solo-act, maar als
komisch duo zouden ze De Mounties doen
verbleken. Waar wij fiscalisten van de praktijk dagelijks werken met de geldende fiscale wetten en voorschriften, weten Leo en
Hans diezelfde regels in een breder theoretisch kader te plaatsen, en te voorzien van
een humoristische kanttekening die meestal neerkomt op een diepe zucht over de
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kwaliteit van wetgeving en politici. Een
zucht die elke fiscalist bij tijd en wijle ook
wel slaakt.
Het hardste moeten wij fiscalisten lachen
wanneer een naïeve politicus het voor de
zoveelste keer heeft over vereenvoudiging
van de belastingwetten. Dan ligt de zaal
plat en rollen de belastingadviseurs over de
grond. Herhaling doet het altijd goed, denk
maar aan Tommy Cooper en zijn immer
mislukkende goocheltrucs. Het woord vereenvoudiging uit de mond van een staatssecretaris heeft niet de betekenis die Van
Dale daaraan toekent, maar is een aankondiging van een waslijst nieuwe besluiten en
voorschriften, waaraan talloze ambtenaren
gedurende enkele jaren zullen werken,
waarvan een deel vervolgens enkele jaren
later weer wordt afgeschaft. Zo houden we
elkaar lekker aan het werk. Vraag de aanwezigen in de zaal in Nieuwegein hoe we echt
kunnen vereenvoudigen en ik verzeker u
een perfect advies binnen 24 uur. Maar zo
werkt het helaas niet in de politiek, waar
van elk goed voorstel na alle amendementen van links en rechts slechts een slap
aftreksel overblijft, waarmee wij belastingadviseurs vervolgens in de praktijk mogen
proberen te werken. It’s a dirty job but
someone has got to do it! U hoort mij niet
klagen, want het levert altijd weer stof voor
een column op.
Terwijl wij fiscalisten dubbel liggen van de
steeds terugkerende goede voornemens
van de Belastingdienst, is het lachen u wellicht al vergaan omdat u in mei netto minder overhoudt van uw vakantiegeld, of
omdat u als alleenstaande ouder er dit jaar
fors op achteruit gaat. Humor en leed liggen soms dicht bij elkaar.
U vraagt zich af waarom ik alleen maar
dode komieken noem? Goeie vraag! Maar
wat heeft dat met belasting te maken?

WEA Bulletin is een periodieke uitgave van WEA
Accountants & Adviseurs. WEA is lid van het SRA en
deze uitgave is in samenwerking met het SRA tot
stand gekomen.
De verschijningsfrequentie is vijf keer per jaar en
wordt gezonden aan cliënten en relaties.
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