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Wijzigingen en vereenvoudigingen in de werkkostenregeling

De werkkostenregeling is per 1 janu-
ari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer 
details bekend over het noodzakelijk-
heidscriterium, de concernregeling en 
de vrijstelling voor branche-eigen 
producten; maatregelen die de werk-
kostenregeling moeten verbeteren. 

Het noodzakelijkheids-
criterium
Vanaf 2015 gaat naar alle waarschijn-
lijkheid een noodzakelijkheidscriterium 
gelden voor gereedschappen, compu-
ters (tablets), mobiele communicatie-
middelen en dergelijke apparatuur. Dit 
criterium houdt in dat wanneer u als 
werkgever vindt (in redelijkheid nood-
zakelijk acht) dat uw werknemer een 
dergelijke voorziening nodig heeft voor 
zijn werkzaamheden, u deze vrijgesteld 
mag vergoeden of verstrekken. Er hoeft 
dan geen rekening te worden gehou-
den met een privévoordeel voor de 
werknemer. Uw oordeel over de nood-

zakelijkheid – het is zonder meer 
nodig – is dus bepalend, maar het moet 
wel redelijk blijven. Bij twijfel zal de 
belastinginspecteur aannemelijk moe-
ten maken dat u met een dergelijke 
voorziening uw werknemer toch heeft 
willen bevoordelen/belonen. 

Let op!
Uw werknemer moet verplicht zijn tot 
teruggaaf of vergoeding van de rest-
waarde als de voorziening in uw ogen 
niet langer noodzakelijk is.
In geval van bestuurders en commissa-
rissen geldt een verzwaarde bewijslast. 
Verstrekt/vergoedt de bv namelijk een 
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Let op!
Met ingang van 2015 is de werkkos-
tenregeling voor iedere werkgever 
verplicht!

Lees verder op volgende pagina >
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Einde keuzemogelijkheid
U kunt straks niet meer kiezen tussen 
een ontslagroute via het UWV of via de 
kantonrechter. Vanaf 1 juli 2015 heeft u 
voor ontslag wegens bedrijfseconomi-
sche redenen of bij langdurige arbeids-
ongeschiktheid van een werknemer in 

beginsel toestemming nodig van het 
UWV. Voor ontslag om andere redenen 
(bijvoorbeeld disfunctioneren van de 
werknemer of een verstoorde arbeids-
verhouding) zult u zich moeten wen-
den tot de kantonrechter. Verder kan 
met name bij grotere ondernemingen 

in de cao een eigen ontslagprocedure 
zijn opgenomen voor bedrijfseconomi-
sche ontslagen. Toestemming voor ont-
slag kan dan lopen via een bij cao 
ingestelde ontslagcommissie. Sla in dat 
geval de cao erop na. 

Let op!
De preventieve ontslagtoets blijft 
bestaan. Het ontslag mag immers niet 
onredelijk of onrechtvaardig zijn. 
Bovendien moet u kunnen aantonen 
dat herplaatsing van de werknemer in 
een andere passende functie binnen 
een redelijke termijn – eventueel na 
scholing – niet mogelijk is of niet in de 
rede ligt (bijvoorbeeld vanwege ver-
wijtbaar handelen of nalaten van de 
werknemer). 

Hoger beroep en cassatie
Nieuw is de mogelijkheid om tegen de 
uitspraak van de kantonrechter in hoger 
beroep en cassatie te gaan. Een werk-
gever of werknemer die het niet eens is 
met een beslissing van het UWV kan 
naar de kantonrechter stappen om ver-
volgens – indien nodig – verder te pro-
cederen. 

Tip:
Zorg voor een goede dossieropbouw 
wanneer u de werknemer bijvoorbeeld 
wegens niet functioneren wilt ontslaan. 
Zo staat u steviger bij de kantonrechter. 
Een goede dossieropbouw is straks cru-
ciaal, omdat de kantonrechter vanaf 1 
juli 2015 duidelijk moet toetsen of het 
niet functioneren niet het gevolg is van 
onvoldoende zorg voor de arbeidsom-

Per 1 juli 2015 krijgt u te maken met nieuwe ontslagregels. De reden van ontslag 
bepaalt vanaf dat moment de ontslagroute (UWV of kantonrechter), uw werkne-
mer krijgt bedenktijd bij ontslag met wederzijds goedvinden en de ontslagver-
goeding maakt plaats voor de transitievergoeding.

De belangrijkste veranderingen in 
het ontslagrecht

onder het noodzakelijkheidscriterium 
vallende voorziening aan u als direc-
teur-grootaandeelhouder (dga), dan 
speelt in dit geval een gebruikelijk-
heidstoets. Een vrijgestelde vergoeding 
of verstrekking kan dan alleen als de 
werkgever aannemelijk maakt dat een 
dergelijke voorziening aan u (een 
bestuurder of commissaris) gebruikelijk 
is voor een behoorlijke uitoefening van 
de werkzaamheden. Nu is dit niet altijd 
makkelijk te beoordelen. De verwach-
ting is dan ook dat dit leidt tot meer 
discussies met de Belastingdienst.

Concernregeling
De concernregeling maakt het vanaf 
2015 mogelijk om de vrije ruimtes bin-
nen één concern samen te voegen. De 
regeling is mogelijk als de moeder-
maatschappij voor minimaal 95% eige-
naar is van de (klein)dochter maat-
schappij(en). Denk bijvoorbeeld aan de 
holding van de dga met daaronder de 
werkmaatschappij. Bij overschrijding 
van de gezamenlijke vrije ruimte moet 
eindheffing worden aangegeven en 
afgedragen. De concernregeling is niet 
verplicht. Verder geldt het volgende:
•  De 95%-eis geldt voor het hele jaar. 

Gedurende het jaar toe- of uittreden-
de concernonderdelen doen dus niet 
mee.
•		Bij overschrijding van de gezamenlijke 

vrije ruimte betaalt het concernon-
derdeel met de grootste loonsom de 
eindheffing. 
•		Wordt de concernregeling toegepast, 

dan geldt deze voor alle betrokken 
werkgevers. Zij zijn bovendien hoof-
delijk aansprakelijk voor de gehele 
door het concern verschuldigde loon-
belasting.

Personeelskorting voor bran-
che-eigen producten 
De personeelskorting voor producten 
uit het eigen bedrijf, zoals deze in de 
oude regeling bestond, blijft bestaan, 
maar dan in de vorm van een gerichte 
vrijstelling. De regeling blijft bijna gelijk 
aan de oude regeling: het voordeel 
mag niet meer bedragen dan 20% van 
de waarde in het economisch verkeer 
van de producten, met een maximum 
van € 500 per werknemer per jaar. De 
enige wijziging is dat doorschuiven 
naar volgende kalenderjaren van een 
niet-gebruikt deel van de korting niet 
meer mogelijk is.

Vervolg van pagina 1
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standigheden van de werknemer dan 
wel van onvoldoende aandacht voor 
scholing. Bovendien moet u kunnen 
aantonen dat de werknemer een door u 
gemonitord verbetertraject heeft door-
lopen. De lat ligt dus erg hoog. Slaagt u 
er niet in dit aannemelijk te maken, dan 
zal de kantonrechter niet overgaan tot 
ontbinding van de arbeidsovereen-
komst waardoor partijen alsnog tot 
elkaar ‘veroordeeld’ zijn. 

Bedenktijd bij ontslag met 
wederzijds goedvinden
Stemt uw werknemer met een schrifte-
lijke verklaring in met zijn ontslag of 
sluit u gezamenlijk een beëindigings-
overeenkomst, dan hoeft u uiteraard 
geen ontslagprocedure te doorlopen. 
In beide gevallen heeft de werknemer 
twee weken bedenktijd. U moet de 
werknemer hier binnen twee werkda-
gen na diens instemming dan wel in de 
schriftelijke beëindigingsovereenkomst 
op wijzen. Doet u dat niet, dan wordt 
de bedenktijd verlengd naar drie 
weken. De werknemer mag zich binnen 
deze weken, zonder opgaaf van rede-
nen, bedenken en zijn instemming her-
roepen dan wel de beëindigingsover-
eenkomst ontbinden; de arbeidsover-
eenkomst blijft dan in stand. 

Let op!
De werknemer die zich bedenkt en bin-
nen zes maanden opnieuw instemt met 
zijn ontslag of de beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst met wederzijds 
goedvinden, kan zijn beslissing niet 
nogmaals herroepen.

Transitievergoeding
De huidige ontslagvergoeding maakt 
per 1 juli 2015 plaats voor de transitie-
vergoeding. Deze vergoeding is met 
name bedoeld als ondersteuning bij 
het zoeken naar nieuw werk. Iedere 
werknemer die twee jaar of langer bij u 
heeft gewerkt en waarbij u het initiatief 
heeft genomen tot het beëindigen dan 
wel niet voortzetten van de arbeids-
overeenkomst, heeft recht op deze ver-
goeding. De transitievergoeding is 
afhankelijk van het aantal jaren dat de 
werknemer bij u in dienst is geweest en 
bedraagt maximaal € 75.000 of een 
jaarsalaris als uw werknemer meer dan 
€ 75.000 verdient. Voor ‘oudere’ werkne-
mers kan tot 2020 een hogere vergoe-
ding gelden en ‘kleine’ bedrijven mogen 
tot 2020 een lagere vergoeding betalen 
bij gedwongen ontslag om bedrijfseco-
nomische redenen. Bij ernstige verwijt-
baarheid aan de kant van de werkne-
mer en bij ontslag op of na de AOW-
gerechtigde leeftijd is geen transitie-
vergoeding verschuldigd. 

De transitievergoeding geldt overigens 
niet bij beëindiging van de arbeids-
overeenkomst met wederzijds goed-
vinden. 

Tip:
De transitievergoeding geldt ook voor 
de tijdelijke werknemer die minstens 
twee jaar bij u heeft gewerkt en van wie 
het contract op uw initiatief niet wordt 
voortgezet. Inventariseer daarom alle 
tijdelijke contracten, zodat u goed in 
beeld heeft aan welke werknemers u 
straks een transitievergoeding ver-
schuldigd bent. Gezien de transitiever-
goeding is het aangaan van tijdelijke 
contracten met een totale duur van 
minimaal twee jaar wellicht onge-
wenst.

Bepaalde kosten mogen van de transi-
tievergoeding worden afgetrokken. 
Meer duidelijkheid hierover volgt nog. 
Daarom besteden we op een later 
moment wat meer aandacht aan de 
transitievergoeding.

VAR 2014 onder voorwaarden langer geldig

De wet- en regelgeving rondom de VAR gaat veranderen en 
dat duurt wat langer dan gepland. Daarom blijft de VAR (Verklaring 
Arbeidsrelatie) 2014 voorlopig ook in 2015 geldig. 

Het is de bedoeling dat in de loop van 2015 de VAR-webmodule wordt ingevoerd. De 
huidige aanvraagprocedure vervalt dan. Tot die tijd kunt u de VAR voor 2014 ook in 
2015 blijven gebruiken, mits u hetzelfde werk onder dezelfde omstandigheden en 
voorwaarden blijft doen. De Belastingdienst verstuurt dan ook niet automatisch in 
september een VAR voor 2015.

Veranderen echter uw werkzaamheden of gaat u werken onder andere omstandighe-
den of voorwaarden, dan moet u wel gewoon een nieuwe VAR aanvragen. Een VAR 
voor 2014 kunt u nog de komende maanden aanvragen. Een VAR voor 2015 kunt u 
aanvragen vanaf 1 september 2014.
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Marco Juffermans steekt bevlogen van 
wal: “Wanneer je bedrijf door een inci-
dent eenmaal negatief in online media 
is verschenen, is het vaak moeilijk dit 
terug te draaien. Een online recensie 
kan dan ook bijzonder ernstige gevol-
gen hebben. Een negatieve recensie of 
een wraakactie kan snel in de zoekre-
sultaten van Google terecht komen. 
Hier schuilt het gevaar. Want tegen-
woordig bekijken we, om een indruk 
van iets of iemand te krijgen, voor we 
iemand ontmoeten of zaken met hem 
gaan doen, eerst even de eerste pagina 
zoekresultaten van Google. Als er een 
negatief bericht tussen staat, is dit van-
zelfsprekend niet gunstig. Er kan daar-
door een verkeerd beeld ontstaan van 
het bedrijf. Hierdoor kan een toekom-

stige of bestaande samenwerking op 
het spel komen te staan. Uiteraard wil 
een ondernemer op de juiste manier 
naar voren komen in online media. Wij 
doken met White Canvas in deze pro-
blematiek en ontwikkelden de op 
Google Spiders gebaseerde S.I.L.K. 
®Technology: Search, Identify, Lowering 
ranking & Keeping them there”.

Ontgooglen
“Zo ontstond ontgooglen. Het kan 
namelijk door onwelwillendheid van de 
beheerders van websites erg lastig zijn 
de inhoud van een website te laten 
verwijderen. Het doel van ontgooglen 
is de negatieve berichtgeving rond een 
bepaald onderwerp, bedrijf of persoon 

naar de tweede Googlepagina te laten 
verdwijnen. Dit kan door positieve 
berichten zodanig in te zetten dat ze in 
de zoekmachines boven het eigenlijk 
liever te verwijderen bericht komen te 
staan. Onderzoek toont namelijk aan 
dat slechts 5% van de gebruikers van 
zoekmachines naar de tweede pagina 
van een zoekmachine als Google door-
klikt. De volgende stap na deze consta-
tering in 2006 was om hier een goed 
antwoord op te vinden”, aldus Marco. 
“Marco registreerde in 2006 www.ont 
googlen.com”, vervolgt Ronald Schol 
van WEA Randstad. “Hij bouwde vervol-
gens aan de technische en systemati-
sche oplossing van het probleem. 
Met de mensen van White Canvas per-
fectioneerde hij de aanpak tot online-
reputatiemanagement via de S.I.L.K.® 
Technology. Dat vergde een behoorlijke 
investering waarbij wij hem met raad 
en daad terzijde staan”.

Antwoord op die vraag zoeken we op het Amstel Businesspark waar White Canvas 
Reputation Guards is gevestigd. We ontmoeten daar oprichter/directeur Marco 
Juffermans en directeur/eigenaar Ronald Schol van WEA Randstad.

Wat hebben White Canvas 
Reputation Guards en WEA 
Randstad met ontgooglen?

Ronald Schol en Marco Juffermans
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Systematische aanpak en pre-
ventie
“Ik was White Canvas in 2004 oorspron-
kelijk begonnen als hosting/websitebe-
drijf”, vervolgt Marco Juffermans. “Vanaf 
2006 hebben we ons steeds meer 
gericht op het online-reputatiema-
nagement, dat onlosmakelijk verbon-
den is met ontgooglen. Ook nu toont 
Google nog steeds aan dat het veel 
moeite heeft met het Europese ‘recht 
om vergeten te worden’. Verder is het 
helaas nog steeds zo dat mensen of 
bedrijven pas naar ons toe komen als 
het al te laat is: de negatieve berichtge-
ving staat reeds op Google. Dan kan er 
uiteraard een directe reparatieactie 
opgezet worden, maar we timmeren 
het liever tevoren aan de voorkant 
dicht. Dat doen we door eerlijke posi-
tieve berichtgeving over de klant op de 
eerste pagina van Google te krijgen via 
verschillende platforms. Vervolgens 
leggen we ons er op toe om dat zo te 
houden of te verbeteren door perma-
nente monitoring van de reputatie van 
de klant. Als je niets doet rond online-
reputatiemanagement gaat de stelling 
‘een reputatie komt te voet en gaat te 
paard’ volledig op”.

Ronald Schol vervolgt: “Het is eigenlijk 
heel gek dat we ons tegen van alles 
verzekeren, terwijl we ons nauwelijks 
bewust zijn van het feit dat een aanval 
op onze reputatie onherstelbare gevol-
gen kan hebben. Door onze band met 
White Canvas is het mij volstrekt duide-
lijk geworden dat Google voor onder-
nemers een groot risico met zich mee-
brengt. De via Google gepubliceerde 
informatie wordt, in tegenstelling tot in 
de traditionele media, vaak geschreven 
door mensen die hier niet voor zijn 
opgeleid, die vaak in volstrekte anoni-
miteit opereren en nauwelijks gebon-
den zijn aan wettelijke regels of hande-
len vanuit dubieuze bedoelingen. 
Eigenlijk is iedereen vogelvrij. Elke 
ondernemer loopt hierdoor gigantische 
risico’s”.

Met raad en daad
Ronald Schol: “Wij ondersteunden 
White Canvas bij de opzet van de syste-
matiek. Bij het lanceren en implemen-

teren in een nicemarkt, als online repu-
tatiemanagement, hoort namelijk ook 
het verbeteren van de administratieve, 
financiële en fiscale processen. Die 
zaken moeten namelijk steun en ruimte 
bieden om de ontwikkeling en groei 
mogelijk te maken. Voorts besteden we 
met Marco veel aandacht aan strate-
gieën om de groei organisatorisch, 
administratief en financieel mogelijk te 
maken. Bedrijfsprocessen en –procedu-
res worden goed tegen het licht gehou-
den en waar nodig bijgesteld”. 

“Onderzoek, opzet en het perfectione-
ren van de technologie om de negatie-
ve effecten van een beschadigde online 
reputatie te verhelpen en voorkomen, 
vergde nogal wat. Software engineers 
ontwikkelden de technologie en ande-
re specialisten doken op de inhoud. Dat 
betekende in eerste instantie veel kos-
ten en 0 opbrengst”, vult Marco aan. 
“Dan heb je een goede accountant 
nodig. Eentje die de financiële en admi-
nistratieve processen opzet en onder 
controle houdt en vooral  ook eentje 
waar je mee kunt sparren over stappen 
en investeringen die op je af komen. 
Die vond ik tot volle tevredenheid bij 
Ronald en de mensen van WEA 
Randstad. Daarnaast zie ik grote paral-
ellen tussen WEA en ons bedrijf: een 
accountant is van groot belang voor 
een ondernemer naar bijvoorbeeld de 
Belastingdienst en wij zijn eigenlijk een 
soort accountant naar Google. We ver-
zorgen beiden dat het op het eindsta-
tion goed voor elkaar is”.

Reputatie bewaakt via abon-
nement
Marco Juffermans: “Naast de ontwikke-
ling van de S.I.L.K®Technology zijn we 
inmiddels zover dat we via een abon-
nement de reputatie van ondernemers 
kunnen bewaken. Via de White Canvas 
Reputation Guard bieden wij onderne-
mers voor € 120 per maand namelijk 
een persoonlijke reputatie manager. De 
guard monitort de online reputatie van 
een klant en genereert automatisch 
meldingen wanneer er iets met de 
online reputatie van de klant aan de 
hand is, waarop we direct maatregelen 
kunnen nemen. Dat bestaat vaak uit 

het lanceren van objectief positief 
nieuws dat we via verschillende plat-
forms snel op de eerste pagina van 
Google kunnen krijgen. De techniek is 
volwassen en we zien de marktvraag 
stijgen. Naast het repareren van ont-
stane schade via Online Reputatie-
management zijn we dus ook prima in 
staat om online-reputaties te bescher-
men met de Reputation Quard. Kortom: 
wij kunnen ondernemers en personen 
een volledige reputatieverzekering bie-
den. Dan streelt het ons uiteraard dat 
we ons, na jaren investeren, mogen 
rekenen tot de marktleiders in deze 
nieuwe business. Hierdoor zijn we nu 
bijvoorbeeld reeds twee keer bij 
Businessclass van Harry Mens op televi-
sie verschenen”.

Onderneming runnen
Ronald Schol: “Het is voor WEA Randstad 
een prima gevoel om een ondernemer 
te kunnen bijstaan bij zijn bedrijf. Wat 
het hier extra mooi maakt is om nieuwe 
business op te zetten en samen de 
onderneming gereed te maken voor 
volgende stappen”. 

“Vooral de mogelijkheid om altijd te 
kunnen bellen en het inlevingsvermo-
gen van de mensen van WEA Randstad, 
vind ik super. Het geeft me een goed 
gevoel dat ik me met mijn personeel 
vooral kan richten op onze business. Dit 
terwijl ik dagelijks ervaar dat het admi-
nistratief, financieel en fiscaal ook alle-
maal voor elkaar is”, sluit Marco 
Juffermans af. 

Nadere info:
www.ontgooglen.com
www.whitecanvas.nl

www.wearandstad.nl
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Transitievergoeding in het 
kort
Een werkgever is vanaf 1 juli 2015 – 
ongeacht de verplicht te volgen ont-
slagroute (UWV/cao-commissie of kan-
tonrechter) – een transitievergoeding 
verschuldigd wanneer hij zijn werkne-
mer na een arbeidsovereenkomst van 
minimaal twee jaar ontslaat dan wel 
besluit om diens arbeidsovereenkomst 
niet voort te zetten. Bij ernstige verwijt-
baarheid van de werknemer, in geval 
van de jongere met een bijbaantje, bij 
ontslag op of na de AOW-gerechtigde 
leeftijd en bij beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst met wederzijds 

goedvinden, is geen transitievergoe-
ding verschuldigd.

De hoogte van de transitievergoeding 
hangt af van het aantal jaren dat de 
werknemer bij u in dienst is geweest en 
bedraagt maximaal € 75.000 bruto dan 
wel een jaarsalaris als uw werknemer 
meer dan € 75.000 bruto verdiende.

Let op!
De vergoeding dient zowel als financi-
ele compensatie voor het baanverlies 
als ter ondersteuning bij het zoeken 
naar nieuw werk. U dient de transitie-
vergoeding uit te keren aan de werkne-

mer. Er is evenwel geen controleplicht 
of de werknemer de vergoeding ook 
daadwerkelijk gebruikt waarvoor deze 
is bestemd. 

Aftrekbare kosten
U mag bepaalde kosten van de transi-
tievergoeding aftrekken. Het gaat om 
transitie- en inzetbaarheidskosten.

Transitiekosten
Transitiekosten zijn kosten gemaakt in 
verband met het einde van de arbeids-
overeenkomst. Het gaat om kosten 
gericht op het van-werk-naar-werk hel-
pen van de werknemer. Denk bijvoor-
beeld aan scholings- of outplacement-
kosten. Hieronder vallen ook loonkos-
ten indien uw werknemer een langere 
opzegtermijn bedingt dan de geldende 
opzegtermijn, op die manier langer 
salaris ontvangt en ook nog eens gedu-
rende die periode is vrijgesteld van 
werk. Dergelijke kosten komen in min-
dering op de transitievergoeding.

Inzetbaarheidskosten
Inzetbaarheidskosten zijn kosten ge-
maakt tijdens het dienstverband, die 
zien op een bredere inzetbaarheid van 
de werknemer in een toekomstige 
functie, maar dan niet bij u als werkge-
ver zelf. Denk aan een niet-werkplekge-
relateerde (talen)cursus, kosten voor 
een cursus persoonlijke ontwikkeling of 
een managementcursus, mits uw werk-
nemer geen zicht heeft op een derge-
lijke functie binnen uw bedrijf. Is dat 
laatste achteraf gezien wel het geval, 
dan mag u de kosten van de manage-

De belangrijkste veranderingen in het ontslagrecht per 1 juli 2015 zijn te vinden 
in het artikel op pagina 4. Navolgend meer details over de transitievergoeding, 
de daaraan verbonden aftrekbare kosten en de voorwaarden voor aftrek. 

Kosten verlagen transitievergoeding in 
nieuw ontslagrecht

Over de afgelopen periode kunnen we een aantal jubilea melden.

12 ½ jaar in dienst waren:
•	28 juli 2014 , de heer M. Jelier, Middelharnis.
•	1 augustus 2014, mevrouw E.M. van Veen-du Burck, Oostburg.
•	1 september 2014, de heer H. Schipper, Middelburg.
•	1 september 2014, de heer R. van Leerzem, Oud-Beijerland.
•	1 september 2014, mevrouw M. Nobel-Mudde, Groot-Ammers.
•	1 oktober 2014, mevrouw G.F. Maayen-van Vliet, Gouda.
•	16 oktober 2014, mevrouw M.M.L.W. Claessens, Goes.
•	22 oktober 2014, mevrouw E.J.J. van Vooren, Oostburg.

25 jaar in dienst:
•	7 augustus 2014, de heer M.C. Willems, Hulst.

Wij feliciteren onze collega’s hiermee van harte en wensen hen nog vele goede 
WEA-jaren toe!

Jubilea

Lees verder op volgende pagina >
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Komt u in aanmerking voor betalings-
rechten? Komt u in aanmerking voor 
een overgangsbetaling? Zorg dat uw 
gegevens bij Rijksdienst voor Onder-
nemend Nederland (RVO) juist geregis-
treerd staan. RVO biedt u de mogelijk-

heid om nu uw gegevens te controle-
ren.

Recht op toegang
Drie groepen bedrijven hebben recht 
op toegang. Als hoofdregel geldt dat 

bedrijven die in 2013 recht hadden op 
uitbetaling van directe betalingen van-
uit het GLB recht op toegang hebben. 
Dit kan bijvoorbeeld uitbetaling van 
toeslagrechten (TSR) zijn, maar ook uit-
betalingen van andere subsidies. 
Daarnaast is er een groep bedrijven die 
niet voldoen aan de hoofdregel, maar 
die in 2013 wel poot-, of consumptie-
aardappelen, groenten, fruit of sierge-
wassen hebben geteeld of een wijn-
gaard hebben gehad. Ook deze bedrij-
ven hebben recht op toegang. De derde 
groep zijn de bedrijven die in 2013 wel 
landbouwactiviteiten uitvoerden, maar 
nooit (dus ook niet in 2014) toeslag-
rechten hebben gehuurd of in eigen-
dom hebben gehad. Voldoet uw bedrijf 
aan één van deze voorwaarden dan 
heeft u recht op toegang.

Referentiebedrag overgangs-
betaling
Bedrijven die op 15 mei 2014 toeslag-
rechten in eigendom hadden kunnen 
in aanmerking komen voor een over-
gangsbetaling. De basis voor deze over-
gangsbetaling is de waarde van de toe-
slagrechten die u op die datum in 
eigendom had.

Gegevens geregistreerd bij 
RVO
RVO bekijkt aan de hand van de gege-
vens die bij hen bekend zijn of u recht 
heeft op toegang tot het nieuwe 
systeem van betalingsrechten én of u 
recht heeft op een zogenaamde over-
gangsbetaling. Het is dus belangrijk dat 
u controleert of RVO over de juiste 

Controleer uw toegang tot het GLB 
2015!

We staan aan de vooravond van de invoering van het nieuwe Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid. De invoering hiervan zal voor vrijwel alle bedrijven financiële 
gevolgen hebben. 

mentcursus toch niet in mindering 
brengen op de transitievergoeding.

Tip:
Uw werknemer moet nog wel voordat 
transitie- of inzetbaarheidskosten wor-
den gemaakt, schriftelijk instemmen 
met het in mindering brengen van der-
gelijke kosten op de transitievergoe-
ding. Zorg ervoor dat u dit nu al regelt 
door dit bijvoorbeeld vast te leggen in 
een studieovereenkomst. Schriftelijke 
instemming is niet nodig als over de 
aftrekbaarheid van kosten afspraken 
zijn gemaakt met vakbonden of met de 
ondernemingsraad. 

Voorwaarden voor aftrek
Naast het instemmingsvereiste gelden 
nog de volgende voorwaarden:
•		Transitie- en inzetbaarheidskosten 

moeten zijn gemaakt door de werkge-
ver, die ook de transitievergoeding is 
verschuldigd. Dit is met name van 
belang bij opvolgend werkgever-
schap. Bovendien moeten de kosten 
zijn gemaakt voor de werknemer aan 
wie de transitievergoeding is ver-
schuldigd.
•		De kosten mogen geen betrekking 

hebben op het loon, behalve in geval 

van een langere opzegtermijn (zie 
bovenstaand). Loonkosten in de peri-
ode dat de werknemer een cursus of 
opleiding volgt, komen dus niet in 
mindering op de transitievergoeding.
•		De kosten moeten in redelijke ver-

houding staan tot het doel waarvoor 
ze zijn gemaakt en mogen niet bui-
tensporig hoog zijn. 
•		Inzetbaarheidskosten komen alleen in 

mindering indien gemaakt in maxi-
maal vijf jaar voorafgaand aan het 
moment dat de arbeidsovereenkomst 
eindigt. Het is mogelijk schriftelijk een 
langere dan wel kortere periode af te 
spreken.
•		Kosten gemaakt voor de periode 

waar over de transitievergoeding 
wordt berekend, tellen niet mee.

Tot slot gelden nog extra voorwaarden 
in geval van opvolgende arbeidsover-
eenkomsten, al dan niet bij dezelfde 
werkgever.

Let op!
De aftrekbaarheid van transitie- en 
inzetbaarheidskosten en de voorwaar-
den waaronder, staan nog niet defini-
tief vast. Er kunnen dus nog wijzigingen 
optreden.

Vervolg van pagina 6
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informatie beschikt om dit vast te kun-
nen stellen. RVO biedt u de mogelijk-
heid om uw gegevens te controleren.

Controleer uw recht op toe-
gang en referentiegegevens
Door middel van enkele vragen en de 
gegevens die RVO heeft geregistreerd, 
kunt u via de website van RVO bepalen 
of u in 2015 in aanmerking komt voor 
nieuwe betalingsrechten. Daarnaast 
kunt u inzien welk referentiebedrag 
RVO op uw KvK-nummer heeft geregi-
streerd. Ga naar mijn.rvo.nl 

Ontbrekende gegevens aan-
vullen
Als blijkt dat niet alle benodigde gege-
vens bij RVO bekend zijn wordt mogelijk 
een onjuiste conclusie getrokken. Als 
bijvoorbeeld uw KvK-nummer niet 
bekend is bij RVO wordt u niet als bedrijf 
herkend en heeft u geen recht op toe-
gang. Staat u niet met een landbouwac-
tiviteit ingeschreven (SBI-code 011 t/m 
015) bij de KvK? Ook dan heeft u geen 

recht op toegang. Als u dit constateert 
kunt u de gegevens nu nog aanvullen. 
Uw KvK-nummer geeft u door via mijn.
rvo.nl. Een ontbrekende SBI-code geeft 
u door aan de KvK. Deze zal op haar 
beurt dit doorgeven aan RVO.
Had u op 15 mei 2014 toeslagrechten in 
eigendom, maar staat er geen referen-
tiewaarde op uw relatienummer gere-
gistreerd? Neem dan contact op met 
RVO en schrijf zo nodig een brief.

Altijd controleren
Wacht niet af met het controleren van 
uw gegevens. Nu zijn ontbrekende 
gegevens nog relatief eenvoudig aan te 
vullen. Hiermee kunt u wellicht voorko-
men dat u in een later stadium in een 
bezwaarprocedure terechtkomt.

Tip:
Controleer of RVO over de juiste gege-
vens van uw bedrijf beschikt. Vul ze zo 
nodig aan. Heeft u vragen over de juist-
heid van uw gegevens, neem dan con-
tact met uw adviseur op.

Wees op tijd met het teruggaafverzoek buiten-
landse btw

Heeft u in 2013 als Nederlandse btw-ondernemer in een andere EU-lidstaat 
btw betaald, dan kunt u deze btw terugvragen door een verzoek in te dienen via 
een speciale internetsite van de Belastingdienst. Wees erop tijd bij, want dit kan 
maar tot 1 oktober 2014. Voor uw teruggaafverzoek heeft u inloggegevens nodig. 
Heeft u deze nog niet, dan kunt u de inloggegevens eenmalig aanvragen. U ontvangt 
deze na aanvraag binnen vier weken van de Belastingdienst.

U kunt alleen de in het buitenland betaalde btw terugvragen als u:
•	ondernemer	bent	voor	de	omzetbelasting,
•	met	uw	bedrijf	btw-belaste	activiteiten	verricht,	en
•	geen	btw-aangifte	doet	in	het	andere	EU-land.

Let op!
Er gelden drempels. Het terug te vragen btw-bedrag dient voor een teruggaafverzoek 
na afloop van het kalenderjaar ten minste € 50 te bedragen. Het btw-bedrag moet 
minimaal € 400 zijn als het gaat om een verzoek per kwartaal tijdens het kalenderjaar.


