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Hoe beveilig ik mijn persoonsgegevens?

U moet volgens de AVG uw per-
soonsgegevens op een juiste en 
doeltreffende manier beveiligen. 
Op welke wijze geeft u daar invul-
ling aan? 

Zijn er zaken die minimaal geregeld 
moeten worden? Hoe ga ik met deze 
verplichting om richting mijn lever-
anciers en serviceproviders? Want uw 
onderneming is volgens de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) verantwoordelijk voor het nemen 
van passende technische én organisa-
torische maatregelen om een adequaat 
beveiligingsniveau te waarborgen 
voor de verwerking van persoons-
gegevens. 

Persoonsgegevens
goed beveiligen
Hoe moet ik volgens de AVG die 
persoonsgegevens dan goed beveiligen? 
Hiervoor moet u met de volgende 
zaken rekening houden:
 • de stand van de techniek – de huidige 

technische stand van de techniek is 
voor wat betreft technische 
maat-regelen bepalend voor wat er 
minimaal van u verwacht wordt de 
aard, de omvang en doeleinden van 
de verwerkingen – de categorieën 
van persoonsgegevens in samenhang 
met de hoeveelheid persoons-
gegevens en de verwerkingsdoelen 
zijn medebepalend voor de te nemen 
maatregelen

 • de qua waarschijnlijkheid en ernst 
uiteenlopende risico’s voor de 
personen – feitelijk dient u een risico-
inschatting te maken van uw 
verwerkingen en op basis hiervan uw 
maatregelen te treffen

 • verwerkers – u kunt alleen een 
beroep doen op verwerkers die 
afdoende garanties met betrekking 
tot het toepassen van technische 
en organisatorische maatregelen 
bieden; deze maatregelen moeten 
worden opgenomen in een ver- 
werkersovereenkomst; u bent 
bovendien gerechtigd te (laten) 
controleren bij uw verwerker(s) of 
de maatregelen adequaat zijn
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In sommige situaties dient u ook de 
betrokkene(n) bij het datalek te 
informeren. Deze verplichting is niet 
nieuw in de AVG en was ook al 
voorgeschreven in de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens (WBP).

Wat is een datalek?
Een datalek wordt in de AVG (artikel 4) 
omschreven als ‘een inbreuk op de 
beveiliging die per ongeluk of op 
onrechtmatige wijze leidt tot de 
vernietiging, het verlies, de wijziging 

of de ongeoorloofde verstrekking van 
of de ongeoorloofde toegang tot 
doorgezonden, opgeslagen of 
anderszins verwerkte gegevens’.

 • de uitvoeringskosten – de AVG biedt 
tevens ruimte om een kostenafweging 
te maken. Indien de risico’s beperkt 
zijn, wordt niet van u verwacht dat u 
grote investeringen doet om een hoog 
beschermingsniveau te bereiken.

 • beleid – als u van mening bent dat u, 
gezien voorgaande zaken, hoge 
risico’s loopt bij de verwerking van 
persoonsgegevens, dan dient u een 
passend zogeheten gegevens-
beschermingsbeleid uit te voeren. 
Dat houdt in dat u op basis van een 
risico-inschatting de beschermings-
maatregelen bepaalt. Voor de meeste 
mkb-ondernemingen zal een 
gegevensbeschermingsbeleid niet 
nodig zijn. 

Maatregelen beveiligen
Vervolgens geeft de AVG enkele 
voorbeelden van mogelijke 
maatregelen, namelijk:
 • pseudonimiseren en versleuteling 

van persoonsgegevens
 • op permanente basis de vertrouwe-

lijkheid, integriteit, beschikbaarheid 
en veerkracht van de systemen en 
diensten garanderen

 • het tijdig herstellen van toegang en 
beschikbaarheid bij een incident, 
zoals een datalek

 • een evaluatieprocedure om 
doeltreffendheid van de maatregelen 
te testen en beoordelen.

Pseudonimiseren van per-
soonsgegevens
Persoonsgegevens kunnen in het geval 
van pseudonimiseren niet meer aan 
een specifieke betrokkene worden 
gekoppeld zonder dat er aanvullende 
gegevens nodig zijn (een zogenaamde 
sleutel om informatie te decoderen). 
Omdat het via het gebruik van een 
sleutel nog steeds mogelijk is om de 
betreffende persoon (indirect) te 
identificeren, kwalificeren pseudonie-
men nog steeds als persoonsgegevens. 
Dit in tegenstelling tot het anonimiseren 
van persoonsgegevens.

Andere maatregelen
Andere maatregelen die u sowieso 
moet treffen, zijn:
 • wachtwoordbeleid en rechten- en 

autorisatiestructuur inrichten
 • logging en controle (monitoring) van 

toegang tot de informatiesystemen 
 • implementatie van actuele bevei-

ligingsupdates
 • viruscontrole en firewall inregelen
 • monitoring kwetsbaarheden op het 

interne en externe netwerk
 • adequate fysieke beschermings-

maatregelen treffen 
 • procedures voor opslag, onderhoud 

en vernietiging van data opstellen
 • procedures voor het behandelen van 

informatiebeveiligingsincidenten en 
datalekken opstellen

 • back-upbeleid opzetten en uitvoeren 
adequate back-ups.

Gedragscode of certificering
Door als onderneming aan te sluiten 
bij een gedragscode voor de verwer-
king van persoonsgegevens (bijvoor-
beeld binnen uw branche) of een 
specifieke certificering, kunt u aanto-
nen dat u aan de vereisten voor 
technische en organisatorische 
maatregelen die de AVG stelt, voldoet. 
Een voorbeeld van een algemeen 
geaccepteerde standaard voor infor-
matiebeveiliging is ISO2700

Toch een datalek! Wat nu?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schrijft voor dat 
uw organisatie bepaalde inbreuken in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens, zogenaamde datalekken, moet melden bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP). Wat betekent dit voor uw bedrijf? Waaraan moet u 
precies voldoen?

Tip:
Indien u gebruik wilt maken 
van bepaalde certificeringen 
om wat betreft technische en 
organisatorische maatregelen te 
voldoen aan de verplichtingen uit 
de AVG, maak dan keuzes. Want 
het kan zijn dat uw onderneming 
niet alle onderdelen van die 
certificeringen nodig heeft! 
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Er is alleen sprake van een datalek als 
zich een beveiligingsincident heeft 
voorgedaan én indien persoons-
gegevens verloren zijn gegaan dan wel 
onrechtmatige verwerking van de 
persoonsgegevens redelijkerwijs niet 
uit te sluiten is. 

Datalek snel melden
Indien een datalek heeft plaats-gevon-
den, meldt u deze zonder onredelijke 
vertraging, maar wel uiterlijk 72 uur 
nadat u er kennis van heeft genomen. 
Indien de melding aan de AP niet 
binnen 72 uur plaatsvindt, moet u 
motiveren waardoor de vertraging is 
opgetreden. Een (sub)verwerker, zoals 
een leverancier, moet u, omdat u 
verantwoordelijke bent, onverwijld te 
informeren zodra hij kennis heeft 
genomen van een datalek, zodat u nog 
de gelegenheid heeft tijdig de AP te 
informeren. Normaal gesproken maakt 
u hierover afspraken met uw verwer-
kers in een zogenaamde verwerkers-
overeenkomst. Het is dan ook raadzaam 
om met uw verwerker af te spreken dat 
deze uiterlijk binnen 24 uur aan u 
meldt, zodat u nog voldoende tijd heeft 
om te melden bij de AP.

Niet melden
Een datalek hoeft niet gemeld te 
worden als, zoals de AVG bepaalt, het 
niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in 
verband met persoonsgegevens een 
risico inhoudt voor de rechten en 
vrijheden van natuurlijke personen. In 
andere bewoordingen houdt dit in dat 
het datalek geen betrekking heeft op 
persoonsgegevens van gevoelige aard 
en/of het datalek niet leidt tot ernstige 
nadelige gevolgen voor de bescher-
ming van de verwerkte persoonsgege-
vens of de kans hierop.

Persoonsgegevens van
gevoelige aard en factoren met
kans op ernstige nadelige 
gevolgen
Persoonsgegevens van gevoelige aard 
zijn:
 • bijzondere persoonsgegevens zoals 

religieuze of levensbeschouwelijke 
overtuiging, ras, politieke opvattingen 
en gegevens over gezondheid

 • BSN-nummer
 • gegevens die kunnen leiden tot 

stigmatisering of uitsluiting

 • gegevens die onderworpen zijn aan 
geheimhouding/beroepsgeheim

 • Factoren met (kans op) ernstige 
nadelige gevolgen:

 • omvangrijke verwerkingen of een 
keten van gegevensverwerking

 • ingrijpende beslissingen die worden 
genomen met de gegevens

 • kwetsbare groepen zoals kinderen en 
gehandicapten

Hoe meld je een datalek?
Organisaties die een datalek moeten 
melden, doen dit bij de AP via het 
digitale meldingsformulier op de 
website van de AP. U kunt met dit 
formulier ook een voorlopige melding 
doen en deze later aanvullen of intrek-
ken. 

Welke informatie moet u
verstrekken?
De volgende informatie moet u 
verstrekken:
 • de aard van het datalek, waar 

mogelijk onder vermelding van de 
categorieën van betrokkenen en het 
aantal betrokkenen

 • de naam van de persoon met wie 
contact kan worden opgenomen 
voor meer informatie

 • de (waarschijnlijke) gevolgen van het 
datalek

 • de maatregelen die u heeft voor- 
gesteld en/of genomen om het 
datalek aan te pakken.

Documentatieplicht
Voor alle datalekken (ongeacht of u 
deze heeft gemeld) geldt dat u deze 
moet vastleggen in bijvoorbeeld een 
incidentenregister, waarbij u boven-
staande gegevens vastlegt. Daarbij is 
het raadzaam vast te leggen wat het 
meldingsnummer van het datalek is 
dan wel de reden waarom is besloten af 
te zien van melding.

Melding aan betrokkene
Wanneer een inbreuk waarschijnlijk 
een hoog risico inhoudt voor de rechten 
en vrijheden van natuurlijke personen 
(ofwel ongunstige gevolgen voor de 
persoonlijke levenssfeer van betrok-
kene), dient u de betrokkene(n) onver-
wijld te informeren

De mededeling aan de betrokkene 
bevat een toelichting – in duidelijke en 

eenvoudige taal – op wat er is gebeurd, 
op de acties en maatregelen die zijn 
ondernomen, wat het betekent voor de 
betrokkene en het advies dat u geeft 
over wat betrokkene het beste kan 
doen.

Niet melden aan betrokkene 
De mededeling aan de betrokkene(n) is 
niet vereist wanneer een van de 
volgende voorwaarden is vervuld:
 • u heeft passende technische en 

organisatorische beschermingsmaat-
regelen genomen en deze maatrege-
len zijn toegepast op de persoonsge-
gevens waarop de inbreuk in verband 
met persoonsgegevens betrekking 
heeft, met name die welke de 
persoonsgegevens onbegrijpelijk 
maken voor onbevoegden, zoals 
versleuteling van gegevens 

 • u heeft achteraf maatregelen 
genomen om ervoor te zorgen dat 
het bedoelde hoge risico voor de 
rechten en vrijheden van betrokke-
nen zich waarschijnlijk niet meer zal 
voordoen

 • de mededeling zou onevenredige 
inspanningen vergen. In dat geval 
komt er in de plaats daarvan een 
openbare mededeling of een soort-
gelijke maatregel waarbij betrokke-
nen even doeltreffend worden 
geïnformeerd.

Let op! 
In de volgende situaties dient al-
tijd gemeld te worden aan betrok-
kene(n): het betreft lekken van 
persoonsgegevens van gevoelige 
aard, bijvoorbeeld BSN-nummers of 
financiële gegevens, de persoons-
gegevens zijn blootgesteld aan ver- 
nietiging of aantasting of de versleu-
teling van de persoons-gegevens is 
niet adequaat of niet volledig. 
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Bouw- en aannemersbedrijf
Slaman & Vos en WEA Gouda

Samenwerken op grote hoogte
De ruimte in ons land is schaars. Dus 
alle reden om ‘de lucht in’ te gaan. 
Hoogbouw is echter een specialisme. 
Voor bouw- en aannemersbedrijf 
Slaman & Vos uit Waddinxveen was 
juist die tak van sport de uitdaging 
om zich te specialiseren. De groei die 
het bedrijf daardoor doormaakte 
betekende dat er bedrijfsmatig 
gegroeid moest worden. WEA Gouda 
werd daarvoor gekozen.

Vennoot Erwin Tichem van WEA Gouda 
geeft direct aan waarom we in 
Waddinxveen aan tafel zitten. “Deze 
mannen zijn rasondernemers die hun 
vak verstaan. Daarnaast staan ze met 
beide benen op de grond en zijn ze ook 
nog eens oer-gezellig. Voor dat soort 
klanten doe je graag een stap extra”. 
Directeuren van Slaman & Vos, Gilles 

Groenendijk en Bart Slaman, blozen er 
niet van, maar zitten duidelijk te stralen. 
Het gaat namelijk goed met hun bedrijf. 
Na de crisis werd een glorieuze groei 
gerealiseerd door het maken van 
keuzes en snoeihard werken
.
Bouwen vanuit crisis
Bart: “Ik ben met Rudy Vos dit bedrijf 
gestart in 2008. In eerste instantie 
werkten we kleinschaliger. We zaten op 
kleine bouwprojecten, verhuurden 
ploegen mensen aan aannemers in de 
bouw en werkten als onderaannemer 
van betonbouwers. Gaandeweg specia-
liseerden we ons in hoogbouw. Daar 
werkten we nauw samen met Gilles, die 

toen nog bij een ander bedrijf werkte. 
Toen middenin de crisis in 2014 een 
opdrachtgever van ons voor de bouw 
van het stadskantoor in Venlo werd 
getroffen door een faillissement, 
werden we gedwongen tot snel hande-
len”. Gilles:” Ik had al eerder zoiets 
meegemaakt en heb toen geleerd dat 
je snel en duidelijk moest zijn. Toen we 
van het faillissement hoorden zijn we 
vanaf het werk naar kantoor gekomen. 
We hebben onze debiteuren gevraagd 
ook direct te komen. Ze kwamen 
allemaal en we hebben ze gevraagd om 
ons gezien de situatie een tijd uitstel te 
geven bij de betaling van hun facturen 
aan ons. De situatie was namelijk zo dat 
wij meegetrokken zouden kunnen 
worden in het faillissement of dat we 
met steun en ruimte van de debiteuren 
zelf het werk zouden afmaken. We 
kregen de ruimte van onze debiteuren 
en maakten daarna direct aan de 
hoofdaannemer duidelijk dat wij 
gewoon doorgingen. Zo konden we 
een claim op materiaal en werk leggen 
bij hen. Dat pakte uiteindelijk na 
spannende momenten goed uit”.

Hoogbouw
Slaman & Vos richtte zich ook toen 
reeds op betonbouw en specialiseerde 
zich in toenemende mate in 
zogenaamde klimbekistingen om snel 
en veilig op (grote) hoogte te kunnen 
werken. In Venlo werkten het bedrijf 
nauw samen met Doka, dat wereldwijd 
gezien wordt als de toonaangevende v.l.n.r. Erwin Tichem, Gilles Groenendijk, Bart Slaman



55

specialist in bekistingstechnologie. 
Gilles: “De samenwerking met Doka 
verliep super goed. Bart en ik werden 
steeds meer gevraagd voor de enginee-
ring van projecten voor hen. Hieruit 
vloeide dan ook voort dat ons bedrijf 
werd gevraagd om het project dat we 
engineerden uit te voeren. Hierdoor 
konden we onze eigen mensen en 
ingehuurde zzp’ers meer dan goed aan 
het werk houden”. Bart vervolgt: “ Ons 
bedrijf groeide hierdoor snel. Gilles trad 
toe als directeur en Rudy maakte de 
keuze om uit de directie te stappen bij 
ons. We verhuisden naar een pand in 
Moordrecht en moesten na twee 
maanden concluderen dat we daar 
uitgegroeid waren. Enige tijd later 
verhuisden we dan ook naar dit pand in 
Waddinxveen en dat is nu eigenlijk 
weer te klein. De markt vroeg specia-
lisme in (hydraulische) klimbekistingen 
en wij konden die leveren, van enginee-
ring tot opbouw/uitvoering. We 
maakten de keuze om verder te specia-
liseren door certificering van onze 
mensen bij Doka, waarmee we de 
enige gecertificeerde organisatie zijn 
voor dit vakgebied in Nederland”. Gilles 
vult aan: “Nu is het inmiddels zo dat 
nagenoeg alle hoogbouwprojecten 
van ons land boven 60 meter, hier op 
kantoor passeren. We kunnen niet alles 
zelf realiseren, maar verzorgen wel de 
engineering voor die projecten”.

Uitbouw
De geschetste groei was voor de onder-
nemers organisatorisch nauwelijks bij 

te benen. De vraag aan de toenmalige 
financieel adviseur om de organisatie 
te herstructureren leverde niet het 
gewenste resultaat op. Bart Slaman 
benaderde eind 2016 WEA Gouda, waar 
hij was begeleid bij een startend bedrijf, 
circa vijftien jaar geleden. Bart: “De 
administratieve en organisatorische 
kant van ons bedrijf paste niet langer 
bij onze ambitie. De administratie en 
organisatie zat ons duidelijk in de weg 
om door te groeien”. Erwin vervolgt: “Na 
het telefoontje van Bart hebben wij de 
administratie bekeken en zijn gestaag 
gaan werken aan verbetering. Naast 
het feit dat we bijvoorbeeld de onder-
nemersactiviteiten gingen monitoren 
en afspraken gingen vastleggen 
hebben Gilles, Bart en ik vooral veel 
met elkaar gesproken over de ontwik-
kelingsrichting van het bedrijf. Het 
werd me snel duidelijk dat ik te maken 
had met ondernemers die experts zijn 
in hun vak. Zij kregen echter in het 
verleden onvoldoende support op 
gebied van administratie, organisatie 
en deskundig advies. Dat leidde er na 
vele gesprekken o.a. toe dat we de 
laatste 1 ½ jaar de juridische en fiscale 
structuur van het bedrijf hebben 
aangepast en dat er bijvoorbeeld 
aandeelhoudersafspraken zijn vastge-
legd”. Gilles vervolgt: “We hebben nu 
engineering en realisatie organisato-
risch uit elkaar getrokken. In het verle-
den stonden Bart en ik gewoon op de 
bouwplaats. Het blijkt echter dat er 
vooral veel vraag is naar de enginee-
ringskant van ons werk. Om enginee-
ring een goede plek te geven en het 
totaalproces te managen zitten Bart en 
ik nu veelal op kantoor. Voor enginee-
ring hebben we na advies van Erwin 
een nieuwe rechtspersoon opgericht”.

Groei
Sinds 2014 verdubbelde de onderne-
ming twee keer zijn omzet. Verder 
specialiseerden zij zich o.a. in automati-
sche en kraan-geklommen klimbekis-
tingen en klimsteigers. Gevolg hiervan 
is dat zij een vooraanstaande positie 
hebben verworven in de Nederlandse 
markt. Qua uitvoering wordt dit proces 
vooral ondersteund door een ver 
doorgevoerde digitalisering op de 
werkvloer. Gilles: “Wij kennen bijvoor-
beeld nauwelijks papieren tekeningen 

meer. Wij leveren op projecten in de 
containerkeet beeldschermen met 
computers, waarop tekeningen digitaal 
geraadpleegd worden. Dat betekent 
dat je altijd de juiste en laatste versie 
van een tekening bekijkt”. Bart vult aan: 
“Dat voorkomt veel vragen, verwarring 
en onduidelijkheid over de juiste versie 
van een tekening. Verder is dit duidelijk 
vernieuwend ten opzichte van wat we 
collega’s zien doen”. 

De toekomstvraag beantwoorden de 
ondernemers overduidelijk. Bart: ‘Wij 
willen het proces van bouwen boven 
60 meter qua voorbereiding en uitvoe-
ring volledig zelf in de hand houden en 
in toenemende mate verbeteren. 
Daarnaast willen we daardoor ook 
vooral onze eigen mensen en vaste 
relaties aan de gang houden”. Gilles: 
“De volgende groeistuip zal zich echter, 
veelal als partner van Doka, kunnen 
richten op de buitenlandse markt. 
Metropolen als Londen, Parijs en 
Frankfurt kampen met ruimtegebrek 
en gaan steeds hoger de lucht in. Daar 
kunnen wij vast een bijdrage aan 
leveren”. 

Erwin sluit af: “Wij zullen deze super 
enthousiaste ondernemers blijven 
coachen en ondersteunen met de juiste 
informatie om beslissingen te nemen. 
Monitoring en jaarplannen geeft hen 
de actuele informatie en inzicht in 
beschikbare financiële en organisatori-
sche ruimte. En daarnaast natuurlijk 
vele gesprekken, waarbij we het in 
prima sfeer over dit soort zaken hebben 
en kritisch kijken naar te nemen stappen”. 

Zie ook:
slamanenvos.nl
weagouda.nl
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Los land
Ieder jaar worden de pachtnormen 
voor los land worden opnieuw bepaald. 
Dit gebeurt op basis van bedrijfsresul-
taten van akkerbouw- en melkveebe-
drijven en de tuinbouwsector.

De berekening van de pachtnormen 
voor los land voor 2018 is gebaseerd op 
de bedrijfsresultaten uit de periode 
2012-2016. Ten opzichte van vorig jaar 
is nu het jaar 2011 weggevallen en is 
het jaar 2016 meegerekend. Dit heeft 
o.a. de volgende gevolgen:

 • Voor de melkveehouderij waren de 
bedrijfsresultaten in 2016 veel lager 
dan in 2011. In de regio’s met veel 
melkveebedrijven dalen de pacht-
normen voor bouw- en grasland 
hierdoor fors.

 • Voor de akkerbouwsector waren de 
bedrijfsresultaten in 2016 iets beter 
dan in 2011. Om deze reden zijn de 
pachtnormen in de regio ‘IJsselmeer-
polders’ (met een sterke vertegen-
woordiging van de akkerbouw) 
gestegen. 

 • De pachtnormen voor tuinland wor- 
den (fors) verhoogd t.o.v. vorig jaar. 

Regionormen of 
veranderpercentage
In tabel 1 zijn de hoogst toelaatbare 
pachtprijzen en regionale veranderper-
centages voor los bouw- en grasland en 
tuinland vermeld. De regionorm geldt 
voor pachtcontracten die u vanaf 1 
september 2007 heeft afgesloten. Voor 
pachtcontracten die voor 1 september 
2007 zijn afgesloten geldt het veran-
derpercentage.

Aanpassing pachtnormen vanaf 1 juli 2018

Onlangs zijn de nieuwe pachtnormen, die gelden vanaf 1 juli 2018, bekend gemaakt. Deze pachtnormen gelden voor 
reguliere pachtovereenkomsten en geliberaliseerde pachtovereenkomsten langer dan zes jaar. De pachtnormen zijn van 
toepassing op los land, agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen.

Tabel 1. Regionormen en veranderpercentages voor land zonder opstallen 2018 (en 2017)

Pachtprijsgebied Regionorm (€/ha) Veranderpercentage (%)

2018 2017 Verschil 2018 2017

Bouwhoek en Hogeland 653 677 -24 -4 -19

Veenkoloniën en Oldambt 640 743 -103 -14 -8

Noordelijk weidegebied 586 796 -210 -26 -12

Oostelijk veehouderijgebied 608 755 -147 -19 -7

Centraal veehouderijgebied 467 633 -166 -26 -16

IJsselmeerpolders 1.125 1.049 76 7 -6

Westelijk Holland 548 653 -105 -16 -16

Waterland en Droogmakerijen 296 414 -118 -29 -21

Hollands/Utrechts weidegebied 706 932 -226 -24 -11

Rivierengebied 631 861 -230 -27 -13

Zuidwestelijk akkerbouwgebied 505 513 -8 -2 -23

Zuidwest-Brabant 740 781 -41 -5 -4

Zuidelijk veehouderijgebied 550 838 -288 -34 -7

Zuid-Limburg 718 878 -160 -18 -10

Tuinland

Westelijk Holland1) 3.108 2.714 394 15 2

Rest van Nederland 2.071 1.695 376 22 58

• Exclusief boomkwekerij in het gebied Boskoop en Rijneveld
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Agrarische bedrijfsgebouwen
De bepaling van de pachtprijzen voor 
agrarische bedrijfsgebouwen is afhan-
kelijk van de doelmatigheidsklasse van 
het gebouw en de aard van het bedrijf 
(zie tabel 2). De hoogst toelaatbare 
pachtprijs voor agrarische bedrijfsge-
bouwen wordt verhoogd met 1,46%. 
Dit geldt ook voor de pachtprijs van 
bestaande overeenkomsten.

Agrarische woningen
Ook voor agrarische woningen stijgen 
de pachtprijzen. De stijging bedraagt:

 • 3,9% voor pachtovereenkomst die 
gesloten zijn voor 1 september 2007.

 • 1,4% voor pachtovereenkomst die 
gesloten zijn vanaf 1 september 
2007.

Tabel 2. Hoogst toelaatbare pachtprijzen voor bedrijfsgebouwen 2018 (€/ha)

Bedrijfstype Doelmatigheidsklasse

Nieuw Zeer goed Goed Redelijk Matig Slecht

Akkerbouw 482 379 289 213 149 86

Melkvee 1.239 974 744 547 380 218

Overig 745 587 448 329 229 131

Jubilea
Over de afgelopen periode kunnen we een aantal jubilea melden.

12 ½ jaar in dienst:
l 1 juli 2018, mevrouw M.M. de Ruijter-de Jonge,

Zierikzee
l 1 juli 2018, mevrouw J. Conijn, Uitgeest

25 jaar in dienst:
l 1 juni 2018, mevrouw A.B. van Dam-de Jong,

Zierikzee

Wij feliciteren onze collega’s
hiermee van harte en wensen hen

nog vele goede WEA-jaren toe!

nieuws
Publicatieplicht jaarcijfers anbi vóór 1 juli 

Een anbi is een Algemeen Nut Beogende Instelling die een aantal fiscale voordelen geniet.
Daar zitten wel voorwaarden aan vast. Een anbi is verplicht de balans en de staat van baten en lasten
van een jaar binnen zes maanden te publiceren. Voor 2017 betekent dit dat de cijfers vóór 1 juli 2018 gepubliceerd
moeten zijn. Ook moet een toelichting hierop worden gepubliceerd. Let op: de gegevens moeten gepubliceerd worden
op een internetsite.

Naast de jaarlijkse cijfers moeten ook de volgende gegevens standaard op de site vermeld worden:
naam en contactgegevens van de anbi, RSIN/fiscaal nummer, omschrijving doelstellingen, een beleidsplan, bestuurders plus 
hun functie, beloningsbeleid bestuur, directie en personeel en een verslag van de uitgeoefende activiteiten. 
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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.

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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Parkeren
Onlangs gingen mijn vrouw en ik onze 
dochter afhalen op Schiphol. Wij namen 
mijn auto, dus ik reed. Wanneer ik rijd is 
Regel Eén dat mijn vrouw zich niet met 
mijn rijstijl bemoeit. Omgekeerd geldt deze 
regel in een aantal bijzondere gevallen ook 
voor mij als ik met haar mee rijd. Tot zover 
de theorie. De praktijk is dat ik de hele A4 
ongevraagd rijadvies krijg vanaf de stoel 
naast mij. Je mag hier 120, hoor! Zit niet de 
hele tijd met je vingers te bewegen aan het 
stuur! Waarom haal je niet in? Je moet er 
hier af! Eén van de redenen waarom wij niet 
met de auto naar Nieuw Zeeland gaan, is 
dat wij onze vakantie daar dan zouden 
beginnen met de ontbinding van ons 
huwelijk.

En dan komt het parkeren. Nee, die is te 
klein, daar krijg je hem niet tussen, adviseert 
zij mij vrijblijvend bij elke schaarse parkeer-
plek! Mijn vrouw prefereert tien tot vijftien 
aaneengesloten lege vakken om zonder 
schade in te parkeren. Dit is mijn momentje. 
Ik kies precies dat stukje tussen een net 
over de lijn geparkeerde patserige Porsche 
Cayenne en een betonnen paal. Parkassist 
en echtgenote piepen van alle kanten, 
maar deze jongen kan parkeren! Na zeven 
jaar dezelfde auto is deze een tweede huid 
geworden. Ik weet precies waar ik voor en 
achter begin en eindig. Een bijkomend 
voordeel van strak inparkeren is dat mijn 
vrouw er niet meer uit kan en ik ongestoord 
naar aankomsthal twee kan wandelen. 

Parkeren is een vak apart, ook fiscaal. In het 
parkeertarief is gewoonlijk eenentwintig 
procent btw begrepen. In een toegangs-
kaartje voor een dierentuin of pretpark zit 
maar zes procent btw. Wat deze twee met 
elkaar te maken hebben? Dat zal ik u vertel-
len: de belastingrechter! Ik ga u trachten uit 
te leggen waarom parkeren bij de Efteling 
meer btw kost dan parkeren bij Diergaarde 
Blijdorp. Het is echter niet uitgesloten dat u 
mijn betoog niet kunt volgen, want ik 
begrijp er zelf ook niets van. 

Bij Blijdorp betaalt een volwassen bezoeker 
€ 23,- toegang en € 8,50 parkeren. De 
slimme belastingadviseur van de dieren-
tuin bedacht dat de bezoekers eigenlijk 
€ 31,50 betaalden voor een uitje naar de 
dierentuin. Zij kwamen immers op 
beestenbezoek en niet voor een dagje 
gezellig parkeren. En in de btw geldt dat 
een ondergeschikt deel (parkeren) van een 
verleende dienst opgaat in de hoofddienst 
(dierentuinbezoek) en wordt belast tegen 
het tarief dat geldt voor de hoofddienst, in 
dit geval zes procent. Bij de kapper betaal 
je immers ook niet apart voor de huur van 
de stoel en het knippen. Blijdorp kreeg 
gelijk van de Haagse rechtbank! Minder 
fortuinlijk was de belastingadviseur van de 
Efteling, waar je € 37,50 toegang en € 10,- 
parkeren betaalt. Een maand na de zaak 
Blijdorp besliste de rechter in Breda dat dit 
wèl twee afzonderlijke diensten en tarieven 
waren! Waarom? Omdat ze in de Efteling 
geen levende Python hebben? Bokito mag 
het weten! 

De Hoge Raad zal er snel aan te pas moeten 
komen om de eenheid in de Nederlandse 
rechtspraak te herstellen en Venezolaanse 
taferelen in Kaatsheuvel te voorkomen. Dit 
soort onbegrijpelijke rechterlijke beslissin-
gen kan een kleine samenleving als de 
onze volledig ontwrichten. De zuinige 
Nederlandse volksaard kennende moet er 
immers rekening gehouden worden met 
de aanzienlijke kans dat bezoekers van de 
Efteling voortaan massaal gaan parkeren 
bij Blijdorp en daar de trein naar Kaatsheuvel 
pakken. Of dat kinderen door hun ouders 
gedwongen worden om de rit van 
Leeuwarden naar Brabant op hun driewie-
ler af te leggen. De gevolgen zijn niet te 
overzien.

De ellende die belastingadviseurs teweeg 
brengen…




