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Wat doet u met uw pensioen in eigen beheer?
Doorloop vier stappen
Nu er een definitieve streep is gezet
door pensioen opbouwen in eigen
beheer, zult u de komende tijd de
nodige beslissingen en acties moeten
ondernemen. Daarom onderstaand
een stapsgewijs overzicht van de
belangrijkste punten.

Stap 1: Actie vóór 1 juli 2017
Het pensioen in eigen beheer is per
1 april definitief afgeschaft. De zogenoemde coulancetermijn van drie
maanden is inmiddels ingegaan. Dat
betekent dat u nog tot 1 juli 2017 de
tijd heeft om uw pensioenopbouw in
de bv te beëindigen. Daarbij moet u
denken aan onder andere het premie-

vrij maken van het in eigen beheer
opgebouwde pensioen, het aanpassen
van de pensioenbrief en het, indien
gewenst, terughalen van een extern
verzekerd pensioendeel.

Let op!
Vanaf 1 juli kunt u geen pensioen in
eigen beheer meer opbouwen.

Let op!
Voor het terughalen van een extern
verzekerd pensioendeel naar eigen
beheer, is het voldoende dat de verzekeraar uw verzoek om overdracht

uiterlijk op 30 juni aanstaande heeft
ontvangen. De verdere afhandeling
kan dan, binnen de gebruikelijke
termijnen, na die datum plaatsvinden.

Stap 2: Aan u de keuze
De komende drie jaar (2017, 2018 en
2019) kunt u gaan kiezen wat u met uw
reeds in eigen beheer opgebouwde
pensioen wilt gaan doen. U kunt kiezen
uit de volgende drie mogelijkheden:
1.	Het pensioen tegen fiscale waarde
afkopen met een belastingkorting;
Lees verder op volgende pagina >

bulletin

WEA Nieuwsbrief mei 2017 nummer 2

2.	Het pensioen tegen fiscale waarde
omzetten in een oudedagsverplichting;
3.	Het pensioen in eigen beheer ongewijzigd laten. Verdere opbouw is echter niet meer mogelijk.
Alle drie de mogelijkheden kennen
voor- en nadelen. Besluit u voor afkoop
en doet u dit nog in 2017, dan krijgt u
een belastingkorting van 34,5%. In
2018 is dit 25% en in 2019 bedraagt de
belastingkorting 19,5%. Een belastingkorting klinkt aantrekkelijk, maar is dat
niet altijd. Bovendien moet u toch over
een fors bedrag direct belasting betalen en dat geld is wellicht niet beschikbaar. Afkoop is dan niet mogelijk.
Besluit u voor omzetten in een oudedagsverplichting, dan houdt u het geld
en uw aanspraak voor de oude dag nog
binnen de bv. Na omzetting mag u de
oudedagsverplichting echter, op de
jaarlijkse oprenting na, niet verder meer
aanvullen. Doordat de rente op sparen
momenteel erg laag is, zal de oudedagsverplichting met de jaarlijkse
oprenting niet hard groeien. Het is dus
onzeker hoeveel ‘pensioen’ uw bv later
aan u kan uitkeren. U mag de oudedagsverplichting ook gebruiken voor
een lijfrente bij een bancaire instelling
of een verzekeringsmaatschappij. Deze
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omzetting van oudedagsverplichting
naar lijfrente kan tot aan uw pensioendatum op ieder gewenst moment.

Let op!
Het is ook mogelijk om de oudedagsverplichting alsnog af te kopen.
Doet u dat in 2017, 2018 of 2019 dan
kunt u nog profiteren van de belastingkorting. Na 2019 bent u bij
afkoop over de volledige oudedagsverplichting loonbelasting en revisierente verschuldigd.
Besluit u om uw pensioen in eigen
beheer ongewijzigd te laten, dan blijft
alles bij het oude, maar wel zonder
verdere opbouw. De jaarlijkse actuariële oprenting van de reeds opgebouwde
pensioenrechten is wel verplicht en,
afhankelijk van de pensioentoezegging, is jaarlijkse indexering ook nodig.
Door het ongewijzigd laten van uw
pensioen in eigen beheer blijft het
verschil tussen de commerciële en fiscale waarde van uw pensioenaanspraak
bestaan.

Let op!
Houdt u het pensioen in eigen
beheer in stand, pas dan extra op
met dividenduitkeringen. Een divi-

denduitkering is alleen mogelijk als
er voldoende vermogen in uw bv is
en blijft voor de dekking van het
pensioen. Daarbij speelt niet de
fiscale waarde van de pensioen

verplichting een rol, maar de
commerciële waarde.

Stap 3: Overleg met uw
partner
Kiest u voor afkoop van uw pensioen in
eigen beheer of voor omzetting in de
oudedagsverplichting, vergeet dan uw
partner niet. Omdat dit ook gevolgen
heeft voor zijn of haar pensioenrechten
moet uw partner en eventueel ook uw
ex-partner instemmen met uw keuze.
Om mogelijke problemen in de
toekomst te voorkomen, zijn goede

afspraken noodzakelijk.
Omdat uw partner zijn of haar rechten
verliest op een deel van het in eigen
beheer opgebouwde ouderdomspensioen (partnerpensioen) moet ook
worden nagedacht over een mogelijke
compensatie. Afhankelijk van het
huwelijksgoederenregime (gemeenschap van goederen of huwelijkse
voorwaarden) is een passende
compensatie zelfs geboden, omdat

anders sprake kan zijn van een (belaste)
schenking.
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Let op!
Of en hoe hoog een eventuele
compensatie aan uw partner moet
zijn, hangt af van uw persoonlijke
situatie. Gangbare regels zijn hiervoor niet te geven. Voor een
passende compensatie is directe

betaling echter niet vereist.

Stap 4: Stel de Belastingdienst
op de hoogte
Kiest u ervoor om uw pensioen in eigen
beheer af te kopen dan wel om te zetten in een oudedagsverplichting, dan
moet u dit kenbaar maken aan de
Belastingdienst en wel binnen één
maand na het tijdstip van afkoop of
omzetting. Daarvoor dient een speciaal
informatieformulier waarmee u diverse
gegevens aanlevert bij de Belasting
dienst, zoals: persoonsgegevens, gegevens van uw bv, de datum van afkoop
of omzetting en de commerciële en
fiscale balanswaarde van uw pensioenaanspraak op vier verschillende
momenten. Heeft u gekozen voor
omzetting in een oudedagsverplichting, dan moet u in het informatieformulier aangeven of u samen met uw
partner afspraken heeft gemaakt over
de verdeling van deze oudedagsverplichting ingeval van echtscheiding.

‘onzuiver’, waardoor u loonbelasting
moet betalen over de commerciële
waarde van de gehele pensioenaanspraak en ook nog eens 20% revisierente bent verschuldigd.
Het informatieformulier moet niet
alleen door uzelf worden ondertekend,
maar ook door uw partner. Met die
ondertekening geeft uw partner aan de
Belastingdienst te kennen dat hij/zij het
eens is met de keuze voor afkoop of
omzetting van het pensioen in eigen
beheer. Ook een eventuele ex-partner,

die nog steeds recht heeft op een deel
van de pensioenaanspraak, zal het
informatieformulier moeten tekenen.
Er moet per (ex-)partner een formulier
worden ingevuld.

Let op!
Kan of wil de (ex-)partner niet meetekenen, dan blijft uw pensioen
verplichting premievrij op de balans
van de bv staan. Afkoop dan wel
omzetting is in dat geval niet
mogelijk.

Let op!
Het is belangrijk dat u binnen één
maand na het tijdstip van afkoop of
omzetting van uw pensioen in eigen
beheer, aan uw informatieplicht voldoet. De Belastingdienst beschouwt
uw pensioenaanspraak anders als

Per 1 april uw hypotheek vroegtijdig aflossen zonder
belastingheffing
Wilt u uw kapitaalverzekering eigen
woning graag eerder beëindigen dan
de geldende looptijd om uw eigen
woningschuld vroegtijdig af te lossen?
Of wilt u daarvoor uw spaarrekening
eigen woning of een beleggingsrecht
eigen woning gebruiken? De zoge

heten tijdklemmen, ten minste 15 of 20
jaar premie jaarlijks betalen, op een
kapitaalverzekering eigen woning
(KEW), een spaarrekening eigen woning
(SEW) of een beleggingsrecht eigen
woning (BEW) zijn per 1 april definitief
vervallen. Dit betekent dat u vanaf die

datum een dergelijk product eerder
kunt beëindigen dan de geldende
looptijd en zonder belastingheffing
om uw eigenwoningschuld af te lossen.
Het lijkt aantrekkelijk. Dat is echter lang
niet altijd het geval. Laat u daarover
goed informeren.
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v.l.n.r. Herman Harderwijk,
Armando Nagtzaam,
Ad van Meer

Verdegro samen op (de) weg met WEA Roosendaal
Vanuit Etten-Leur verovert Verdegro, na een tocht over de wereld, meer dan vijf eeuwen na Columbus, nogmaals Amerika.
Gesteund door WEA Roosendaal krijgt de producent van mobiele verkeer systemen steeds vastere voet aan de grond in de USA.
De eigen producten van Verdegro staan nu reeds dagelijks in meer dan twintig landen op de weg en de verleidelijke markt van
de States met een immens wegennetwerk lonkt.
Alle reden om met vennoot Armando
Nagtzaam van WEA Roosendaal binnen
te stappen bij Verdegro. Verdegro richt
zich op de eigen ontwikkeling, productie en verkoop van mobiele verkeer
systemen. Hierbij gaat het om mobiele
licht-/verlichting units, botsabsorbers
en digitale mobiele verkeersborden en
DRIP’s (Dynamische Route Informatie
Panelen). De vestigingslocatie is op dit
moment één grote bouwput. Naar later
blijkt wordt de productieruimte verdubbeld. Werk in uitvoering ten voeten
uit! We spraken af met verkoopdirecteur Herman Harderwijk en hoofd
Administratie Ad van Meer.

WEA Roosendaal en Verdegro
Ad Van Meer blijkt de linking-pin tussen
WEA Roosendaal en Verdegro te zijn.
Ad werd een kleine twee jaar geleden
als hoofd administratie aangesteld bij
Verdegro. Ad: “Eén van mijn eerste
taken voor de directie was om een
nieuwe accountant te zoeken. Ik heb
toen een aantal kandidaten uitgenodigd en de klik met WEA was de beste.
Ik was daar wel blij mee want ik ben
ooit mijn carrière begonnen bij WEA
Roosendaal”. “Ja de opleiding was
goed”, vult Armando lachend aan en
vervolgt: “We konden gelukkig hier de
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beste prijs/kwaliteit neerleggen”.
Daarbij telde voor ons zeker mee dat
Ad hier de dagelijkse zaken regelt en
wij vooral de rol hebben om de jaarcij-

fers elk jaar netjes af te ronden, de
salarisadministratie te voeren en
gevraagd en ongevraagd mee te denken rond investeringen op basis van de
cijfers en fiscaliteit. Het bedrijf opereert
namelijk voor circa 95% in het buitenland en met de introductie van de
botsabsorber Blade in de Verenigde
Staten moet je ook aan de daar gestelde eisen voldoen”. “WEA heeft ons
rond de bedrijfsopbouw voor de
Amerikaanse markt prima geassisteerd.
Veel zaken in Nederland hebben ze zelf
voorbereid en aangepast en voor de
opbouw brachten ze ons vanuit het
netwerk in contact met een specialist
op dat gebeid”, vervolgt Herman.
“Vooral de zaken met claims en verantwoordelijkheid zijn op ons vakgebied
rond botsabsorbers van groot belang”.

Een botsabsorber is een voertuig voorzien van een botskussen dat vooral bij
de start van een wegafzetting wordt geplaatst om de veiligheid van de weggebruikers en de wegwerkers te garanderen. De bostabsorber wordt gebruikt
om directe botsingen op te vangen tot een snelheid van 110km/h . Het is een
frame waarbij een botskussen zich horizontaal kan uitvouwen tot een object
waar een voertuig bij impact haar energie op kan verliezen. Achter het botskussen is een matrixbord of een display gemonteerd, die de weggebruiker
voorziet van verkeersinformatie. De aanduiding van de botsabsorber in het
buitenland is TMA (Truck Mounted Attenuator).
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we de komende jaren verwachten waar
te kunnen maken. Uitgangspunt blijft
echter dat we het totale proces in eigen
huis houden. We werken hier met 30
vaste medewerkers en in topdrukte
met inhuur erbij. Het is mooi om te zien
dat dat nog steeds lukt vanuit Brabant.
Kanttekening hierbij is dat we serieus in
het achterhoofd houden dat wanneer
de Amerikaanse markt echt explodeert
voor de Blade, we zeker overwegen om
een productielocatie in de States te
vestigen. Maar de eerste tijd gaan we
hier opvangen vanuit een vergroot
pand op eigen terrein”.

Marketing

Bedrijfsopbouw
Herman: “Verdegro werd in 2003
gestart door Gerrit Verwijs en Sjoerd de
Groot, vandaar Verdegro. Er werd
gestart met het ontwerpen, produceren en verkopen van mobiele verkeerssystemen. Drie jaar later hoorden we al
tot de grootste spelers in de (internationale) markt. Mede door de ontwikkeling van de eerste LED pijlwagen op
zonne-energie die na introductie zeer
succesvol was, groeide het bedrijf snel
en verhuisden we van Bergen op Zoom
naar Roosendaal. Kort daarna wonnen
we de grootste Europese tender voor
320 auto DRIP’s die je nu nog overal op
de Nederlandse wegen aantreft. Een
enorme groei betekende dat er weer
uitgebreid moest worden naar een grotere locatie. In 2008 verhuisden we naar
het huidige pand in Etten-Leur. We zijn
één van de grootste producenten van
mobiele verkeer systemen in Europa.
We leveren in 22 landen over de wereld
aan de particuliere en overheidssector.
Groei zoeken we nu met name in de
Verenigde Staten”.

USA
“Onze producten worden bedacht, ontwikkeld, geproduceerd en vervolgens
verkocht in eigen beheer en vanuit
eigen huis. Vanuit marktverkenning
wisten we een aantal jaren geleden
reeds dat er in de wereld van de bots
absorbers slechts vier spelers zijn. Drie

Amerikaanse bedrijven en wij. Niemand
van die bedrijven voldeed jaren geleden aan de zware tests van de
Amerikaanse regelgeving. Voor ons was
dat het sein om een absorber te gaan
ontwikkelen die wel aan die tests zou
kunnen voldoen. Na 39 crashtests op
onze eigen testbaan was het in
December 2016 zover dat we als eerste
marktspeler ter wereld de zware
Amerikaans MASH (Manual for
Assessing Safety Hardware) test met
goed resultaat konden afsluiten. Vanaf
dat moment zijn wij de enige in de
wereld die met de Blade absorber voldoet aan de zwaarste veiligheidseisen
ter wereld”.

Herman: “We doen natuurlijk niet alles
in eigen huis. De Blade moet een echt
Amerikaans product, gemaakt in
Nederland worden. Daarom hebben we
hier een Amerikaans Disneyachtiglogo laten tekenen en doorontwikkelen
en hebben we voor fotografie en vormgeving tijdelijk mensen in huis gehaald
met Amerika-ervaring. Verder is het
voor de beurzen die we bezoeken in
o.a. het Verenigd Koninkrijk, USA en
Australië een absolute must om een
‘Amerikaanse merchandise-set’ ter
beschikking te hebben. Die hebben we
nu ook. Wij zijn met ons product en die
set klaar voor de grote sprong. Op basis
van signalen en opdrachten die we
krijgen zijn er serieuze groeiverwachtingen. We staan er samen klaar voor
om die waar te maken”.

Groei
Armando: “Dat mooie productresultaat
van vorig jaar gaat nog steeds gelijk op
met de financiële groei van het bedrijf.
Wij ondersteunen Verdegro voor onderzoek en ontwikkeling vooral door de
mogelijkheden van innovatiesubsidies
e.d. goed te verkennen en beschikbaar
te maken voor de doorgroei van het
bedrijf. Ontwikkeling en het vermarkten van de producten leidt tot hele
mooie resultaten zodat er vanuit eigen
middelen doorgegroeid kan worden.
Nu de blik met Blade is gericht op
Amerika moest er uitgebreid worden”.
“Daarom is ons terrein nu een bouwput”, vervolgt Herman. “We verdubbelen de productieruimte om de groei die

Ad van Meer: “We zijn blij dat we rond
de investeringen, subsidies, (kost)prijsbepaling, marges en budgetvaststelling maar ook voor advisering in brede
zin, altijd een beroep kunnen doen op
de mensen van WEA Roosendaal”.
Armando: “We denken gevraagd en
ongevraagd mee en zijn er fier op om
voor en met Verdegro te werken”.

Voor nadere informatie:
www.verdegro.com
www.blade-tma.com
www.wearoosendaal.nl
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Mogelijke compensatie transitievergoeding
bij ontslag vanaf 2019
De transitievergoeding zal op een aantal punten worden gewijzigd. Hiervoor is onlangs een wetsvoorstel ingediend. De
wijzigingen hebben betrekking op twee zaken. Ten eerste op de transitievergoeding die werkgevers verschuldigd zijn
bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en ten tweede bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Transitievergoeding bij ontslag
langdurig
zieke werknemer
Intro
Sinds
Intro1 juli 2015 bent u als werkgever
een
Introtransitievergoeding verschuldigd
wanneer een tijdelijke of vaste werk
nemer ten minste twee jaar bij u in
dienst is geweest en zijn arbeidscontract op uw initiatief is beëindigd. Die
transitievergoeding bent u ook verschuldigd als u een zieke werknemer
na twee jaar loondoorbetaling ontslaat.
Veel werkgevers ervaren dit als onrechtvaardig, omdat er tijdens ziekte ook
al twee jaar loon is doorbetaald en er
kosten zijn gemaakt voor de re-inte
gratie van de werknemer in het bedrijf
zelf of bij een andere werkgever.

Compensatie
Daarom zijn er plannen om werkgevers
te compenseren voor de betaalde transitievergoeding bij ontslag wegens
langdurige arbeidsongeschiktheid en
de eventueel daarop in mindering
gebrachte transitie- en inzetbaarheidskosten. Die plannen zijn nu opgenomen
in een wetsvoorstel.
Voor de compensatie wordt geen
onderscheid gemaakt naar de aard van
de arbeidsovereenkomst of de wijze
van beëindiging. Dat betekent dat u ook
in aanmerking kunt komen voor com-

Jubilea

pensatie als de arbeidsovereenkomst
van de langdurig zieke werknemer
wordt beëindigd met wederzijds goedvinden. De compensatie is in dat geval
nooit meer dan de transitievergoeding
waar de werknemer recht op zou hebben gehad als zijn arbeidsovereenkomst zou zijn beëindigd door opzegging of ontbinding.
De compensatie zal vanaf 2019 door het
UWV worden verstrekt vanuit het
Algemeen werkloosheidsfonds (Awf ).
Tegenover de compensatie staat wel
een verhoging van de (uniforme)
premie.

Let op!
Het is de bedoeling dat werkgevers
die vanaf 1 juli 2015 een transitievergoeding hebben betaald, na ontslag
van een langdurig zieke werknemer,
hier ook voor worden gecompenseerd. Zij moeten alleen tot 2019
wachten op de compensatie.

Transitievergoeding bij ontslag
wegens bedrijfseconomische
redenen
De tweede wijziging heeft betrekking
op de transitievergoeding bij ontslag

wegens bedrijfseconomische redenen.
De voorgestelde wijziging houdt in dat
in de cao kan worden bepaald dat geen
transitievergoeding is verschuldigd bij
ontslag om bedrijfseconomische redenen, als de werknemer in diezelfde cao
recht heeft op voorzieningen om werkloosheid te voorkomen of in duur te
beperken en/of recht heeft op een redelijke financiële vergoeding.
De in de cao opgenomen voorzieningen om werkloosheid te beperken,
moeten ook daadwerkelijk kunnen bijdragen aan het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de duur
van de werkloosheid. De voorzieningen
moeten dus gericht zijn op nieuwe
duurzaam betaalde arbeid.

Let op!
Bestaat in de cao uitsluitend recht
op een redelijke financiële vergoeding, dan wordt hieronder verstaan
een vergoeding die gelijk is aan de
wettelijke
transitievergoeding.
Onder omstandigheden kan echter
ook een lagere financiële vergoeding redelijk zijn, bijvoorbeeld als de
financieel-economische situatie van
een bedrijf dusdanig slecht is dat de
continuïteit in het gevaar komt.

Over de afgelopen periode kunnen we een aantal jubilea melden.
12 ½ jaar in dienst:
1 maart 2017, mevrouw P. Bikker, Groot-Ammers
1 maart 2017, mevrouw K.M.P. van den Hurk, Druten
8 maart 2017, de heer R.I. de Boer, Uitgeest
25 jaar in dienst:
15 april 2017, mevrouw M.A. Mijnsbergen, Goes
1 mei 2017, mevrouw H.A.M. van Kouwen-Janssen, Kesteren
1 mei 2017, mevrouw C. Ridder-Klok, Middenmeer
Wij feliciteren onze collega’s hiermee van harte en wensen
hen nog vele goede WEA-jaren toe!
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Extra gebruiksruimte bij hoge opbrengst
of rijenbemesting
Kop

Sinds 2010 mag u op kleigrond op enkele gewassen extra stikstofbemesting toepassen
indien u een bovengemiddelde opbrengst heeft gerealiseerd. Per 2017 zijn deze moge
lijkheden uitgebreid naar alle grondsoorten, extra gewassen en kan er ook extra fosfaat
ruimte worden verkregen. Wilt u ook gebruik maken van verhoogde stikstof- en fosfaat
gebruiksnormen op uw akkerbouwgewassen? Meld u dan tijdig aan en zorg dat u aan de
voorwaarden voldoet.

Opbrengstafhankelijke stikstof
gebruiksnormen
Wanneer u voor bepaalde gewassen
aantoonbaar een bovengemiddelde
opbrengst heeft gerealiseerd, kunt u, nu
op alle grondsoorten, in aanmerking
komen voor een extra stikstofgebruiksnorm. Voor deze nieuwe mogelijkheden
moet u aan een aantal voorwaarden
voldoen:
• Op uw hele bedrijf mag u per jaar
maar een beperkte hoeveelheid drijfmest gebruiken:
o	Maximaal 75 kg stikstof op zand- en
lössgronden in Limburg en NoordBrabant.
o	Maximaal 100 kg stikstof op overige
gronden.
• De overige stikstofbemesting mag
alleen in de vorm van kunstmest.
• De betreffende percelen mag u na 1
juli niet meer bemesten met drijfmest.
Verschillende gewassen en normen
De regeling geldt voor 17 gewassen. De
extra normen variëren van 5 kg stikstof op
bloemkool bij een opbrengst van minimaal 26 ton tot 75 kg stikstof op maïs bij
een opbrengst van minimaal 60 ton.
Opbrengstbepaling
De opbrengst wordt bepaald over de
drie voorafgaande jaren. Voor deze nieuwe mogelijkheden zijn de jaren 2017 en
2018 nog uitzonderingen. Voor 2017 is
alleen de opbrengst van het jaar 2016
bepalend en voor 2018 de opbrengst
van de jaren 2016 en 2017.
Bewijslast
Voor de gewassen suikerbieten, consumptieaardappelrassen, winter- en
zomer
tarwe en winter- en zomergerst

moet uw afnemer gemachtigd worden
om gegevens te verstrekken aan RVO.
Voor de overige gewassen moet u een
schriftelijk bewijs van levering hebben
met een samenstellingsverklaring van
uw accountant.

Opbrengstafhankelijke fosfaat
gebruiksnorm
Voor een aantal gewassen kunt u ook een
extra fosfaatgebruiksnorm hanteren. Is
uw fosfaattoestand laag en uw opbrengst
van de gewassen bovengemiddeld? Dan
kunt u in aanmerking komen voor 5 kg
extra fosfaatgebruiksruimte. Bij fosfaattoestand neutraal kunt u, bij boven
gemiddelde opbrengsten, 5 tot 15 kg
extra fosfaatruimte krijgen.
Alleen specifieke meststoffen
De extra fosfaatnorm mag alleen ingevuld worden met de kunstmest, compost, champost, schuimaarde of vaste
mest van graasdieren.

Rijenbemesting in maïs op
zand- en lössgrond
Teelt u maïs op zand- of lössgrond?
Indien u alle meststoffen middels rijenbemesting toedient dat er voor zorgt dat
het zaad op maximaal 12 cm afstand van
de meststoffen komt te liggen, mag u
een hogere stikstofgebruiksnorm hanteren. Het gebruik van GPS is niet verplicht.

Het is nog niet duidelijk of deze extra
normen alleen gelden indien u drijfmest
in de rij toedient of ook wanneer u uitsluitend kunstmest gebruikt.
Andere mestsoorten?
U krijgt geen extra norm wanneer u
naast rijenbemesting ook bijvoorbeeld
vaste mest toedient.
Aantonen
U moet d.m.v. een factuur aantonen dat
de rijenbemesting is uitgevoerd. In geval
de machine uw eigendom is moet u dit
kunnen aantonen in uw administratie.

Combineren
De verschillende verruimingen van de
stikstofgebruiksnormen mogen niet met
elkaar worden gecombineerd. De extra
fosfaatruimte kan wel in combinatie met
extra stikstofruimte.

Aanmelden
Wilt u gebruik maken van de nieuwe
mogelijkheden? Meldt u dan uiterlijk op
1 juni van het betreffende jaar aan. Voor
de bestaande regeling op kleigrond
moet u zich voor 15 mei aanmelden.

Kosten
Wanneer u gebruik wilt maken van de
nieuwe mogelijkheden betaalt u een
tarief van € 195 per jaar.

Extra ruimte
U mag deze ruimte alleen invullen met
kunstmest. De norm voor dierlijke mest
wordt niet verhoogd. Teelt u maïs met
rijenbemesting in Limburg en/of NoordBrabant? Dan mag u een extra norm van
25 kg hanteren. Op overige zandgronden krijgt u 10 kg extra.
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Bij de samenstelling is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd, maar onze orga-

Impala
Onlangs zag ik een reclamefilmpje van de
nieuwe Ford Mustang. Ik kon mijn kwijl nog
net binnenhouden. Wat auto’s betreft ben
ik eigenlijk altijd een klein jongetje gebleven. Ook op andere gebieden trouwens
volgens mijn lieve echtgenote. Als kleuter
had ik twee favorieten: de Ford Mustang
met dat prachtige paard in de grille, en de
Chevrolet Impala met zijn staartvinnen. Dat
suffe Volvovijfdeursvervoermiddel van me
kan daar eigenlijk niet tegenop. Nu de kinderen de deur uit zijn, zou ik die Zweedse
zakenbak eigenlijk best kunnen inruilen
voor een Mustang uit de jaren zestig om de
blits te maken.
Ooit was ik de trotse eigenaar van zowel
een grijze Ford Mustang met rode bekleding als van een zwart-witte Chevrolet
Impala politiewagen, schaal 1:30. Dat was
rond 1965. Ik weet het nog precies. Waar is
het gebleven, mijn speelgoed? Mijn
Matchbox-autootjes, mijn Meccanobouwdoos, mijn Fleischmann-trein, mijn
Lego-steentjes, mijn Airfix-zelfbouw
vliegtuigjes, mijn Electro-spel, mijn ver
zamelingen speldjes en sleutelhangers.
Weggegooid of weggegeven. Beetje dom,
zou een koningin zeggen. Mijn stripboeken
heb ik nog wel! Mijn lp’s ook… maar niet
lang meer, want ik heb een schoonzoon
met een oude ziel, die inmiddels al mijn Led
Zeppelins en Deep Purples heeft gecon
fisqueerd. O, heerlijke weemoed, verlaat
mij nooit!
Er is helaas geen weg terug naar het ver
leden. De Chevrolet Impala, model 2015, is
even vormloos als de eerste de beste
Japanner. Een man van 55 in een nieuwe
Ford Mustang is een patser. En een bejaarde die weer met treintjes gaat spelen zou ik
niet moeten willen worden.
May your heart always be joyful, And may
you be forever young, dichtte Bob Dylan
(74). We’ll keep living in the past, zong Ian
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nisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Anderson (68) van Jethro Tull. Ik geef het
toe…ik ben zelf ook een oldtimer geworden…
Maar het heden is beslist niet alleen maar
kommer en kwel voor oldtimers. Fiscaal kan
zo’n ouwe ragbak op vier wielen best leuk
uitpakken als je een eigen bedrijf hebt.
Auto’s van 40 jaar en ouder zijn vrij van
motorrijtuigenbelasting. Als je zo’n slurpmobiel vervolgens nog een beetje zakelijk
gebruikt, kun je hem ook nog eens op de
zaak zetten. Dan heb je weliswaar een fiscale bijtelling van 35% (in plaats van 25%),
maar niet berekend over de nieuwprijs van
de auto, maar over de huidige waarde. Dus
als u een oude Mustang uit 1970 op de kop
tikt voor een prikkie, is uw bijtelling 35%
van een prikkie.
Maar echt goedkoop zijn ze niet, heb ik
zojuist gegoogeld. Een Impala van vòòr
1975 heb je voor € 10.000, maar ook voor
€ 100.000. Niet gesomberd, ook daar is een
oplossing voor! Als u een sluitende kilo
meteradministratie bijhoudt, waarmee u
overtuigend kunt aantonen dat u op jaar
basis niet meer dan 500 km privé gereden
hebt met uw oldtimer, is uw fiscale bijtelling
nul. Denk er wel aan: u moet hem wel voor
tenminste ongeveer 10% zakelijk gebruiken, anders kunt u hem fiscaal niet op de
zaak zetten. Maar als u dat even regelt, kunt
u er wellicht een door de overheid fiscaal
gesubsidieerde hobby op na houden, want
alle onderhouds-, gebruikskosten en
afschrijvingen mag u dan aftrekken.
En hoe zit het dan met de BTW? Ja hoor
eens, ik ga niet alles gratis verklappen!
Maar als u even voorrijdt en mij een (zakelijk) rondje in uw net verworven Chevrolet
Impala Sport Sedan 1964 aanbiedt, wil ik
mijn kennis best met u delen. Dan doen we
een bandje met Crosby Stills Nash & Young
in de cassetterecorder en cruisen we down
Memory Lane richting zonsondergang.
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