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Tips voor de werkgever per 1 juli

Per 1 juli is er weer het nodige veran-
derd. Waar moet u als werkgever 
rekening mee houden? 

Wijzigingen minimumloon
De bedragen van het wettelijk mini-
mumloon gelden voor een volledige 
werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 
uur per week. Dit hangt af van de sector 
waarin u werkt en mogelijke cao-
afspraken voor die sector. Per 1 juli is 
het minimumloon 1,03% hoger dan in 
de eerste helft van 2018. Dat brengt het 
brutominimumloon op € 1.594,20 per 
maand, € 367,90 per week en € 73,58 
per dag. Voor jongeren geldt een lager 
minimumloon, volgens onderstaande 
tabel.
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Leeftijd  Per maand Per week Per dag
22 jaar en ouder  € 1.594,20 € 367,90 € 73,58
21 jaar € 1.355,05 € 312,70 € 62,54
20 jaar € 1.115,95 € 257,55 € 51,51
19 jaar € 876,80 € 202,35 € 40,47
18 jaar € 757,25 € 174,75 € 34,95
17 jaar € 629,70 € 145,30 € 29,06
16 jaar € 550,00 € 126,95 € 25,39
15 jaar € 478,25 € 110,35 € 22,07

Dienstbetrekking of niet?
Aanscherping controle
Als u een derde inhuurt of zich beschik-
baar stelt als onafhankelijk dienstverle-
ner, bestaat het risico dat de fiscus de 
overeenkomst van opdracht aanmerkt 
als dienstbetrekking. Dit is met name 
het geval bij langer lopende opdrach-

ten. U kunt dit voorkomen door te 
werken met een modelovereenkomst. 

De fiscus heeft bekendgemaakt dat 
voorlopig geen naheffingen en boetes 
volgen als er ten onrechte geen belas-
tingen en premies worden ingehou-
den, terwijl er toch sprake is van een 
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Wat is een levenstestament?
Een levenstestament biedt de moge-
lijkheid om een persoon aan te wijzen 
die zaken regelt indien je daar zelf, door 
ziekte of ongeval, niet meer toe in staat 
bent. Het gaat hierbij om een soort 
notariële volmacht. De volmachtgever, 
diegene die het levenstestament laat 
opstellen door de notaris, geeft aan de 
gevolmachtigde – diegene die wordt 
aangewezen door de opsteller van de 
volmacht – een volmacht om namens 
hem of haar beslissingen te nemen. 

Vertrouwen
Meestal bestaat een levenstestament 
uit twee onderdelen. Een deel ziet 
hierbij op het behartigen van financi-
ele en zakelijke belangen en een deel 
ziet op persoonlijke en medische 
belangen. 

Het is belangrijk dat je in het levenstes-
tament een persoon aanwijst in wie je 
vertrouwen hebt en die jouw belangen 
goed kan behartigen. 

Belangenbehartiging tijdens
ernstige ziekte
Bent u door een ongeval of door ziekte tijdelijk of langdurig niet in staat 
uw bedrijf te runnen? Wie regelt er dan uw financiële en zakelijke belan-
gen? Dit kunt u, uiteraard het liefst in een eerder stadium, regelen met een 
levenstestament. 

dienstbetrekking. Bij kwaadwillenden 
handhaaft de Belastingdienst wel. Per 1 
juli 2018 richt de handhaving zich niet 
langer alleen op de ernstigste gevallen, 
maar ook op andere kwaadwillenden. 
De Belastingdienst kan handhaven bij 
kwaadwillenden. Hiervan is sprake als 
de Belastingdienst de volgende drie 
criteria kan bewijzen:

 • Er is sprake van een (fictieve) dienst-
betrekking

 • Er is sprake van evidente schijnzelf-
standigheid

 • Er is sprake van opzettelijke schijn-
zelfstandigheid 

Arbowet: overgangsperiode ten einde
Vorig jaar is per 1 juli 2017 een nieuwe 
Arbowet in werking getreden. Zo heeft 
bijvoorbeeld iedere werknemer voort-
aan het recht om anoniem en zonder 
toestemming van de werkgever de 
bedrijfsarts te raadplegen, ook als er 
nog geen sprake is van verzuim of 
klachten. Er is wel een overgangsperio-

de van één jaar voor werkgevers, zodat 
men de bestaande contracten met de 
arbodienst kan aanpassen. Tijdens deze 
overgangsperiode mogen bestaande 
contracten dus nog blijven doorlopen 
of kunnen bestaande contracten voor-
zien worden van een aanvulling. Deze 
overgangsperiode loopt op 1 juli 2018 
ten einde en vanaf dan moeten alle 
werkgevers voldoen aan de nieuwe 
eisen van de Arbowet.

Ingaan eigenrisicodragerschap 
WGA
U kunt eigenrisicodrager worden voor 
de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk 
Arbeidsgeschikten). Dat betekent dat u 
vanaf de start van de WGA-uitkering 
maximaal tien jaar zelf het risico draagt 
voor gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid 
en tijdelijke volledige arbeidsonge-
schiktheid van uw (ex-)werknemer, of 
dat u dit volledig of deels particulier 
verzekert. U draagt ook het risico voor 
overlijdensuitkeringen van een maand 
WGA aan nabestaanden van werkne-

mers met een WGA-uitkering die onder 
het eigen risico vallen.

Omdat u deze risico’s overneemt als 
eigenrisicodrager voor de WGA, 
behoeft u de premiecomponent WGA 
van de sectorpremie (Whk) niet te beta-
len. U moet een verzoek om eigenrisi-
codrager voor de WGA te worden, 
indienen bij de Belastingdienst. U kunt 
het eigenrisicodragerschap voor de 
WGA op 1 januari of op 1 juli laten 
beginnen. Uw aanvraag moet uiterlijk 
13 weken vóór de ingangsdatum bij de 
Belastingdienst binnen zijn. Dit bete-
kent dat, wanneer u per januari 2019 
overweegt om eigenrisicodrager te 
worden, u uiterlijk op 1 oktober een 
verzoek daarvoor moet indienen. Het is 
dus slim om van tevoren al te bepalen 
of deze overstap voor u interessant is 
en of u aan de voorwaarden kunt vol-
doen. Uiteraard zijn wij u daarbij graag 
behulpzaam.

Tip:
Het is mogelijk meerdere gevol-
machtigden aan te wijzen. Dit kan 
handig zijn wanneer u iemand wil 
kiezen met betrekking tot het fi-
nanciële deel en iemand voor het 
persoonlijke deel of wellicht vindt u 
het prettiger dat meerdere personen 
gezamenlijk financiële beslissingen 
voor u moeten nemen.
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Geen testament
Het levenstestament is geen ‘normaal’ 
testament. Het gaat dus niet over wat 
er met je bezittingen en schulden 
moet gebeuren in geval van overlij-
den. Dit wordt geregeld in een testa-
ment en – voor zover dat er niet is – 
geldt de wettelijke regeling voor erfe-
nissen. 

Geregistreerd
Levenstestamenten worden door de 
notaris geregistreerd bij het Centraal 
Testamentenregister, het CLTR. Medici 

en rechters hebben de mogelijkheid dit 
register te raadplegen.

Nieuw: toezicht op misbruik 
van ouderen
Onlangs zijn de gangbare modellen 
van de Koninklijke Notariële Beroeps-
organisatie van het levenstestament 
aangepast en aangevuld met wensen 
uit de praktijk.

De belangrijkste aanvulling ziet op het 
toezicht ter voorkoming van financieel 
misbruik van ouderen. In het nieuwe 

model is er aandacht voor de taken en 
bevoegdheden van de toezichthouder. 
Ook de toezichthouder is gevolmach-
tigd, zodat deze zijn/haar taak naar 
behoren kan uitvoeren.

Geschillenregeling
Daarnaast is de geschillenregeling 
nieuw. U kunt hierbij kiezen uit verschil-
lende opties; deze kunt u bespreken 
met de notaris. Het gaat hierbij om 
oplossingen voor geschillen die zouden 
kunnen ontstaan tussen de gevolmach-
tigde en de toezichthouder.

Geruisloos doorschuiven
Als u als ondernemer uw bedrijf staakt, 
moet u met de fiscus afrekenen over in 
het bedrijf opgebouwde reserves. Zo is 
het bedrijfsgebouw vaak in waarde 
gestegen. Afrekenen kan soms worden 
voorkomen door geruisloos door te 
schuiven. De overnemer zet het bedrijf 
dan voort tegen de oude boekwaar-
des. Te zijner tijd moet hij wel over de 
reserves afrekenen, tenzij ook hij er bij 
staking voor kiest geruisloos door te 
schuiven. Geruisloos doorschuiven zal 
zich natuurlijk wel vertalen in een 
lagere overnameprijs.

Vennoten en werknemers
Geruisloos doorschuiven kan onder meer 
naar medevennoten en werknemers van 
het bedrijf. Een van de voorwaarden is 
wel dat ze minstens 36 maanden voor de 
overname onafgebroken medevennoot 
of werknemer zijn geweest.

Uitbreiding regeling
De uitbreiding van de regeling is met 
name gunstig voor werknemers van 
seizoensbedrijven. Bepaald is name-
lijk dat voor hen de periode van 36 
maanden onderbroken mag worden. 
Men moet in de jaren voorafgaand 
aan de overname wel minstens één 
maand per jaar in het bedrijf gewerkt 
hebben en het totaalaantal gewerkte 
maanden moet minstens 36 zijn.

Combi werknemer-vennoot
Goedgekeurd is verder dat ook een 
combinatie van werknemer en vennoot 

voortaan mogelijk is. Iemand die bij-
voorbeeld eerst een jaar in dienst is als 
werknemer en daarna twee jaar als ven-
noot, kan de regeling dus ook gebrui-
ken.

Sabbatical
Een andere belangrijke wijziging is dat 
– onder bijzondere omstandigheden – 
onderbreking van de periode van 36 
maanden voor een werknemer die een 
sabbatical opneemt, de regeling niet in 
de weg hoeft te staan. De inspecteur zal 
aan de hand van de feiten beoordelen 
of er van bijzondere omstandigheden 
sprake is. De duur van de sabbatical is 
bijvoorbeeld van belang.

Wilt u weten of het geruisloos door-
schuiven van uw bedrijf ook voor u 
gunstig uitpakt?

Wij rekenen het graag voor u uit.

Overname van bedrijf door vennoot
of werknemer
Ondernemers kunnen hun onderneming beëindigen zonder met de fiscus af te 
hoeven rekenen. Dit kan door het bedrijf geruisloos door te schuiven naar een 
vennoot of medewerker. De voorwaarden waaronder zijn onlangs wat verruimd. 

Let op! 
Een werknemer die bijvoorbeeld zes 
jaar voorafgaand aan de overname 
ieder jaar zes maanden in het bedrijf 
heeft gewerkt, voldoet nu dus ook aan 
de voorwaarde.
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Alle reden om met Sandra, Léon en 
WEA-accountmanager Marco Moerland 
af te spreken. De afspraak is in het res-
taurant van Slot Oostende in Goes. Die 
plaats blijkt niet voor niets gekozen. 
Sandra: “Dit is één van de plaatsen waar 
standaard kleine porties op de kaart 
staan en een restaurant met onderne-
mers die ons idee rond KleinePorties 
direct ondersteunden”.
Sandra onderging begin dit jaar een 
maagverkleining, waardoor ze geen 
‘normale’ porties meer kan eten. Maar 
met partner Léon ging en gaat ze graag 
en regelmatig uit eten. “Gezellig uit 
eten komt na de maagverkleining in 
een heel ander daglicht te staan”, ver-
teld Sandra. “In veel restaurants kun je 
geen halve gerechten bestellen en krijg 
je vaak te horen dat je toch een voorge-
recht, iets van de lunchkaart of een 
kindermenu kunt bestellen. Maar vaak 
kun je dan de lunchgerechten maar tot 
15 uur bestellen. Kortom wij vroegen 
ons af waar we met deze constaterin-
gen terecht konden en of er een oplos-
sing voorhanden was”.

“We konden concreet eigenlijk niets 
vinden”, vult Léon aan. “Bestaande web-

sites of smartphone-apps besteden er 
geen aandacht aan en restaurants 
gebruiken kleine porties zelden of 
nooit in hun profilering. Tijdens onze 
zomervakantie zijn we er eens verder 
ingedoken en kwamen we tot de con-
clusie dat er nog niets was op dit 
gebied, maar wel een grote behoefte!”. 
Sandra: ” Vanuit onze kennis en erva-
ring in de ondernemerswereld startten 
we zelf een marktonderzoek. We kwa-
men er achter dat er alleen al in 2017 
11.000 mensen een maagverkleining 
ondergingen. Verder bleek dat er vanuit 
mensen met maag- en slokdarmproble-
matiek, voor kinderen tussen 7-14 jaar 
en bij ouderen een grote behoefte 
bestaat aan kleine porties. Het onder-
zoek leidde tot de conclusie dat er zo’n 
4 à 5 miljoen mensen in Nederland 
behoefte hebben aan kleine porties”.
Léon vervolgt: “Verder constateerden 
we dat het voor sommige keukens las-
tig is om kleine porties te verzinnen. 
Met een halve tongfilet begin je bij-
voorbeeld niet zo veel”. Sandra: “Van 
gewone gerechten laten kleine eters 
veel liggen. Dat is zonde, want eten is 
niet klaargemaakt om weg te gooien. 
Verder leek het dat restaurants niet met 
elkaar in contact waren over kleine por-

ties. Tenslotte spraken wij hier met 
mensen over en hoorden dat er na het 
hoofdgerecht vaak geen plaats meer 
was voor een toetje, door de omvang 
van het hoofdgerecht”. 

Platform Kleine Porties
Léon: “Het idee van een platform of 
community was geboren. Begin augus-
tus startten we met de Facebook-
pagina KleinePorties, ook om de inte-
resse te peilen. De reacties waren over-
weldigend! In no-time hadden we 3000 
volgers en de omvang en impact van 
reacties van mensen die het probleem 
herkenden en van restaurateurs was 
enorm. Ook de pers pakte KleinePorties 
direct op!” Sandra: “Het is nu al echt 
prachtig om te zien hoe onze volgers 
elkaar wijzen op menu’s met kleine por-
ties en ons en elkaar tips geven over 
restaurants die kleine porties serveren. 
De reacties uit de restaurantwereld zijn 
ook positief. We hebben nu, na amper 
een maand, al een lijst met meer dan 
400 restaurants die partner kunnen 
worden van KleinePorties. We willen 
een soort ‘keurmerk’ van maken waar 
restaurants die kleine porties serveren 
trots op zijn. Als partner kunnen wij hen 
in alle vormen publiciteit bieden via 

Het lijkt wel vrijetijdsbesteding num-
mer 1: gezellig samen uit eten. Maar 
naar schatting vier à vijf miljoen men-
sen in ons land kunnen, om welke 
reden dan ook, de grote porties van 
onze restaurateurs niet op. Voor het 
stel Sandra de Blaeij en Léon Jobse uit 
het Zeeuwse Vlissingen was dit de 
start van hun platform KleinePorties. 
WEA Zeeland hielp hen om de onder-
neming op te zetten.
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enorm. Ook de pers pakte KleinePorties 
direct op!” Sandra: “Het is nu al echt 
prachtig om te zien hoe onze volgers 
elkaar wijzen op menu’s met kleine por-
ties en ons en elkaar tips geven over 
restaurants die kleine porties serveren. 
De reacties uit de restaurantwereld zijn 
ook positief. We hebben nu, na amper 
een maand, al een lijst met meer dan 
400 restaurants die partner kunnen 
worden van KleinePorties. We willen 
een soort ‘keurmerk’ van maken waar 
restaurants die kleine porties serveren 
trots op zijn. Als partner kunnen wij hen 
in alle vormen publiciteit bieden via 
onze website, de nieuwsbrief en onze 
social media kanalen zoals Facebook, 
Instagram, Twitter en LinkedIn. Voor de 
volgers blijkt daarnaast dat de 
Facebookpagina een fijne plek is om als 
direct betrokkenen over ‘het probleem’ 
te praten. Daarbij worden mooie initia-
tieven geboren die wij weer kunnen 
oppakken”.

Businessmodel
“Uit het succes van de Facebookpagina 
en de positieve reacties uit de branche 
leidden we af dat we meer moesten 
doen dan alleen maar een facebookpa-
gina beheren en aandacht vragen voor 
kleine eters”, vult Léon aan. “We zijn 
allebei ondernemer en dachten dan 
ook direct over de mogelijkheden om 
er letterlijk en figuurlijk ‘werk’ van te 
maken. Geïnteresseerde restaurateurs 
bleken bij de contacten die we hadden 
niet geïnteresseerd te zijn in een soort 
boekingssite, maar zich wel te willen 
profileren met kleine porties”. Sandra: 
“Zo ontstond bij ons al snel het idee om 
een geavanceerde website te gaan 
bouwen die als platform kan dienen 
voor restaurants die kleine porties op 
het menu hebben. Door het aanbod 
van geschikte restaurants kunnen we 
mensen die op zoek zijn naar kleine 
porties faciliteren in het vinden van een 
restaurant”.
“Met dit idee nam ik contact op met 
mijn accountmanager van WEA 
Zeeland, Marco Moerland”, vervolgt 
Leon. “We legden ons idee voor, inclu-
sief de ideeën over de financiering van 
dit nieuwe bedrijf. We spraken door 
over het idee en vooral over de moge-

lijkheden om omzet te genereren voor 
het platform. Marco kwam met goede 
adviezen en zo kwamen we samen bij-
voorbeeld tot een andere oplossing 
voor de startfinanciering”.

KleinePorties gaat los
Marco: ‘Los van het ondernemersinitia-
tief herkende ik direct de potentie van 
het idee rond kleine porties. Ook ik ga 
regelmatig uit eten en herken uit mijn 
eigen ervaring de portieproblemen bij 
ouderen, kinderen en mensen met een 
maag/darmaandoening of bijvoor-
beeld een maagverkleining. Er is geen 
twijfel over het feit dat er een grote 
doelgroep voor is. We waren er snel uit 
dat een abonnementsvorm voor part-
nerrestaurants de omzet zou gaan vor-
men van Kleine Porties. Een abonne-
ment met profileringsmogelijkheden 
die alleen beschikbaar zijn voor part-
ners van 
KleinePorties”. Léon: ”De KleinePorties 
BV, werd met ondersteuning van Marco 
afgelopen maand opgericht en na het 
marktonderzoek zetten we samen het 
businessmodel op en maakten we een 
begroting. In de opstartfase wordt er 
natuurlijk nog niets verdiend en los van 
eigen uren moet er veel geïnvesteerd 
worden in de website en andere media”. 
Sandra: “We hebben veel gesproken 
met potentiële partnerrestaurants, 
zoals Slot Oostende. Op basis daarvan 

gaan wij restaurants een jaarabonne-
ment als partner aanbieden waarvoor 
zij naamsvermelding krijgen op onze 
website met een link naar hun menu-
kaart en hun eigen website. Daarnaast 
krijgen alleen partners exclusief de 
mogelijkheid op extra publiciteit door 
publicatie van artikelen in onze nieuws-
brief of op onze website of facebook-
pagina. De meer dan 400 restaurants 
waarmee we nu in contact zijn hebben 
enthousiast gereageerd op dit plan. We 
hopen natuurlijk dat daarvan straks 
een groot deel meedoet, als aanjagers 
en voorbeelden voor de restaurants die 
we nu nog niet in beeld hebben. 
Momenteel zijn we druk met het inrich-
ten van de website, de voorwaarden en 
de contracten. De website gaat rond de 
publicatie van dit bulletin live en 
natuurlijk willen we de website zo snel 
mogelijk laten volgen door een app-
toepassing voor de smartphone. Maar 
de website is voor dit moment het eer-
ste doel en overigens geschikt voor elk 
apparaat. Als je een linkje op je start-
scherm van je smartphone plaatst, 
werkt hij al alsof het een app is”.
Marco: “Voor de restaurants ontwikkel-
den Sandra en Léon een jaarabonne-
mentsvorm met betaling per kwartaal 
zodat het ook voor de restaurateurs 
overzichtelijk en de instap laagdrem-
pelig blijft. Eigenlijk kan juist daardoor 
elk restaurant wel meedoen. We heb-

v.l.n.r. Léon Jobse, Sandra de Blaeij en Marco Moerland
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ben met Sandra en Léon de administra-
tie opgezet en zullen die blijven verzor-
gen. Verder kijken we welke behoeften 
er ontstaan en zullen hen actief advise-
ren bij toekomststappen”.

WEA ontzorgd
“Wij zijn ondernemers en we worden 
gelukkig voor het administratieve en 
fiscale deel ontzorgd door WEA 
Zeeland. Daardoor kunnen wij doen 
waar we goed in zijn: creatief onderne-
men!”, vervolgt Léon. “Zij leveren maat-
werk op basis van de vragen die wij hen 
voorleggen en regelen het vervolgens. 
Daarnaast is het een kundige club met 
een groot netwerk. Zo zijn we via hen 

ook weer in contact gekomen met res-
taurateurs uit hun klanten- en netwerk-
kring die aan willen haken”.

“Het is echt geweldig om te zien dat 
mensen die op zoek waren naar kleine 
porties zo snel ons platform hebben 
gevonden via onze Facebookpagina. En 
natuurlijk superfijn om te zien dat er 
veel restaurants zijn die het probleem 
herkennen en ons zo positief helpen en 
meedenken. Dat betekent namelijk dat 
we met ons platform KleinePorties kun-
nen bijdragen aan een sociaal/maat-
schappelijk onderwerp. En dat is veel 
meer en veel sneller dan we hadden 
verwacht”, sluit Sandra af.

Zie ook www.KleinePorties.nl - www.facebook.com/KleinePorties - en www.weazeeland.nl 

Jubilea

Over de afgelopen periode kunnen we een aantal jubilea melden.

12 ½ jaar in dienst:
 • 1 augustus 2018, mevrouw G. Methorst-Bergman, Middenmeer
 • 7 augustus 2018, mevrouw M.C.C. van der Veer, Brielle
 • 1 september 2018, mevrouw I. Viersen-Geusebroek, Middenmeer
 • 13 september 2018, de heer J. van Heijningen, Naaldwijk
 • 1 oktober 2018, mevrouw E. de Lange-Elzinga, Uitgeest
 • 1 oktober 2018, de heer B.M.P.A. Laurant, Druten 

25 jaar in dienst:
 • 1 augustus 2018, mevrouw M.A. Peters, Uitgeest
 • 2 augustus 2018, mevrouw S.A.J. de Vries-Gardien, Naaldwijk

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

Nieuwsberichten
Werkgever wordt gecompenseerd bij 
transitievergoeding langdurig ziekte

Werkgevers worden gecompenseerd als 
zij een transitievergoeding moeten 
betalen bij ontslag na een langdurige 
ziekte. De Tweede Kamer heeft recent 
ingestemd met het wetsvoorstel dat de 
compensatie voor de werkgever regelt. 
Door de vergoeding hoopt het kabinet 
dat werkgevers eerder geneigd zijn 
werknemers in dienst te nemen. Deze 
compensatie gaat in per 2020.

Werknemers hebben recht op een tran-
sitievergoeding bij onvrijwillig ontslag. 
De arbeidsovereenkomst moet wel 
minimaal twee jaar hebben geduurd. 
Ook bij vrijwillig ontslag kan er recht 
bestaan op een transitievergoeding bij 
ernstig verwijtbaar handelen van de 
werkgever.

De compensatie wordt betaald uit het 
algemeen werkloosheidsfonds, Awf. 
Om een en ander te kunnen bekostigen, 
wordt de uniforme Awf-premie ver-

hoogd. Deze verhoging komt ten laste 
van werkgevers. Ook krijgen cao-partij-
en meer ruimte om af te wijken van de 
transitievergoeding die betaald moet 
worden bij ontslag om bedrijfseconomi-
sche redenen. Wel moet de cao voorzien 
in een redelijke financiële vergoeding of 
in voorzieningen die de kans op nieuw 
werk vergroten.
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Is het voor u interessant om hieraan mee 
te doen? Beoordeel dit aan de hand van 
de voorwaarden uit de conceptregeling. 
Als u vanaf 2018 wilt deelnemen meldt u 
zich op uiterlijk 1 november aan. Wat zijn 
de gestelde voorwaarden? Welke gevol-
gen heeft de keuze die u maakt?

Fosfaatrechten voor
jongvee dat kalft
Als zoogkoeienhouder heeft u fosfaat-
rechten nodig voor al uw jongvee die u 
laat afkalven. Voor dieren die u afmest 
en, zonder dat ze afkalven, worden 
geslacht heeft u geen fosfaatrechten 
nodig. Het al dan niet krijgen van een 
kalf is dus een belangrijk onderscheid.

Vrijstellingsregeling
Fosfaatrechten zijn eigenlijk niet 
bedoeld voor vleesvee. De wet maakt 
echter geen onderscheid tussen jong-
vee voor melkkoeien en jongvee voor 
zoogkoeien. Om deze reden heeft minis-
ter Schouten een vrijstellingsregeling 
aangekondigd. Op het moment van het 
schrijven van dit artikel was de regeling 
nog in concept. De in dit artikel genoem-
de voorwaarden kunnen dus nog wijzi-
gen. Dit zal echter in beperkte mate het 
geval zijn. De definitieve regeling wordt 
medio oktober verwacht. 

Fosfaatrechten inleveren
Een belangrijke voorwaarde is dat u uw 
toegekende fosfaatrechten moet inle-
veren. Hiermee wordt voorkomen dat u 
meedoet aan de vrijstelling en daar-
naast uw fosfaatrechten verkoopt.

Aankoop eerder verkochte rechten
Heeft u uw toegewezen fosfaatrechten 

(gedeeltelijk) verkocht? Dan moet u 
voordat u zich aanmeldt voor de vrij-
stelling weer rechten aankopen, zodat 
u over evenveel fosfaatrechten beschikt 
als eerder aan u toegewezen.

Geen melkkoeien of
jongvee voor melkkoeien
Een andere belangrijke voorwaarde is 
dat geen melkkoeien en/of jongvee 
voor melkkoeien mag houden. 
Daarnaast geldt ook nog dat:
 • Vrouwelijk jongvee afkomstig van uw 

bedrijf niet op een melkveebedrijf 
aangevoerd mag worden. Ook niet 
als dit jongvee tijdelijk op een ander 
bedrijf is geweest.

 • U alleen vrouwelijk rundvee mag in- 
of uitscharen van of naar een ander 
vrijgesteld bedrijf.

Niet voldaan geen vrijstelling
Indien u niet aan de bovengenoemde 
voorwaarden voldoet dan vervalt de vrij-
stelling en zult u alsnog over voldoende 
fosfaatrechten moeten beschikken.

Uiterlijk 1 november
aanmelden
Naar verwachting moet u zich uiterlijk 
op 1 november van dit jaar bij RVO aan-
melden. U bent dan met terugwerken-
de kracht vrijgesteld van fosfaatrech-
ten. Vanaf het moment dat u zich heeft 
aangemeld moet u voldoen aan de 
voorwaarden. 

Aanmelden voor 2019 en later
Wanneer u vanaf 2019 of later gebruik 
wil maken van deze vrijstelling meldt u 
zich uiterlijk het jaar voorafgaande het 
jaar waarin u de vrijstelling wilt toepas-

sen. Indien fosfaatrechten zijn toege-
wezen meldt u zich uiterlijk op 1 
november. Er is dan nog voldoende tijd 
om uw fosfaatrechten in te trekken. 
Heeft u geen fosfaatrechten toegewe-
zen gekregen? Dan meldt u zich uiter-
lijk op 1 december. Wilt u vanaf 2019 
opteren voor de vrijstelling dan moet 
zich dus afhankelijk van uw situatie 
voor 1 november dan wel 1 december 
van dit jaar aanmelden.

Vrijwillige deelname
De deelname aan de vrijstelling is vrij-
willig, u kunt zich per jaar aanmelden. 
Deelname is interessant als u uw bedrijf 
wilt uitbreiden of indien de referentie-
datum van 2 juli 2015 voor u ongunstig 
is. De vrijstelling is niet interessant wan-
neer u, op termijn, wilt stoppen en de 
fosfaatrechten wilt verkopen of 
omschakelen naar bijvoorbeeld jong-
veeopfok. 

Misbruik voorkomen
Nieuwe zoogkoeienbedrijven kunnen 
ook aan de vrijstellingsregeling mee-
doen. Echter in de conceptregeling zijn 
enkele voorwaarden opgenomen om 
te voorkomen dat u een nieuw bedrijf 
opricht om het intrekken van fosfaat-
rechten te voorkomen. Heeft u nog een 
ander bedrijf dan moet u ook van dat 
bedrijf de fosfaatrechten laten verval-
len. Dit geldt ook wanneer u de afgelo-
pen drie jaar een bedrijf hebt gehad die 
u inmiddels hebt beëindigd. Daarnaast 
zal bij ieder bedrijf die na 8 maart 2018 
is/wordt opgericht kritisch gekeken 
worden of dit bedrijf is opgericht om 
het vervallen van fosfaatrechten van 
een ander bedrijf te voorkomen.

Vrijstellingsregeling fosfaatrechten 
zoogkoeienbedrijven
Heeft u een zoogkoeienbedrijf? Dan heeft u voor uw jongvee ook fosfaatrechten 
nodig. Er is echter een vrijstellingsregeling in de maak. U kunt hieraan vrijwillig 
deelnemen.
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Bij de samenstelling is naar uiterste betrouwbaar-

heid en zorgvuldigheid gestreefd, maar onze orga-

nisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 

eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.
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In de auto word ik een ander mens. In het 
dagelijks leven ben ik doorgaans een tamelijk 
rustig en  vriendelijk persoon, maar dat kan 
op slag veranderen als iemand vlak voor mij 
invoegt of achter het stuur met zijn telefoon 
zit te klooien. Grrrrr… Mijn vrouw noemt mij 
daarom ook wel Mister Jekyll and Hyde. Maar 
als ik helemaal eerlijk ben vertoon ik gere-
geld hetzelfde aso-gedrag in het verkeer. 
Dan zit ik op Spotify te zoeken en pak ik de 
afslag op de laatste meters tot ergernis van 
mijn medeweggebruikers. Dat is mij wel eens 
komen te staan op een treffen met een boze 
vrachtwagenchauffeur. 

Als het gaat om voorrang verlenen aan fiet-
sers en voetgangers ben ik echter een heer. 
Wanneer ik iemand aanstalten zie maken 
om over te steken, sein ik met mijn koplam-
pen en krijg ik vaak een opgestoken hand 
als bedankje terug. Dat er dan achter mij 
een korte opstopping ontstaat van bumper-
klevers die te laat zijn opgestaan en nu met 
honderd per uur proberen alsnog op tijd op 
kantoor te komen, kan mij dan even niet 
boeien. 

Voorrang geven moet je wel goed timen. Dus 
niet die fietsende moeder met kind eerst hele-
maal laten afstappen en zich dan laten haas-
ten om het verkeer niet op te houden. Dat is 
voorrang voor beginners. Nee, voorrang 
geven 2.0 vereist enig anticiperend en empa-
thisch vermogen. Dus niet alleen seinen maar 
ook je vingers uitnodigend van het stuur lich-
ten en lichtjes glimlachen. Je moet de bevoor-
rangde immers vooraf de zekerheid verschaf-
fen dat je niet alsnog gas gaat geven. Zo’n kort 
oogcontact boven het asfalt aan het begin 
van een lange werkdag, helpt beide partijen in 
de barre tijden waarin wij leven om het ver-
trouwen in de medemens een klein beetje te 
herstellen. En het kost geen enkele moeite, 
altijd doen dus! 

Als u ’s morgens niet op uw best bent, maar 
toch wilt proberen om uw verkeersleven te 
beteren, begin dan met het voorrang verle-

nen aan knappe vrouwen. Of mannen, als 
daar uw interesse naar uitgaat. Dat is mak-
kelijk en in voorkomende gevallen veelal 
effectiever dan de beste datingsite. Als u dat 
onder de knie hebt, probeer dan eens een 
schoolgaand kind, om vervolgens via een 
onoplettende puber met Apple-oortjes, een 
oude van dagen met looprekje voorrang te 
verlenen. Als u dat een tijdje met succes 
heeft volbracht, kunt u verder met de cursus 
voorrang voor gevorderden, waarin u leert 
om Erdogan-aanhangers en andere slecht-
zienden ongeschonden te laten oversteken.

De fiscus verleent soms ook voorrang. 
Wellicht herinnert u zich nog de antieke 
oudheid waarin u uw belastingaangifte op 
papier deed. Als u het rechterbovenhoekje 
van het biljet afknipte en uw aangifte voor 1 
april indiende kon u rekenen op voorrang, 
zodat u uw geld eerder terugkreeg. 
Tegenwoordig garandeert de Belastingdienst 
uw teruggaaf voor 1 juli als u uw aangifte 
voor 1 april indient. Als u dat niet doet, moet 
u maar afwachten wanneer u uw centen ziet, 
want de fiscus mag er drie jaar over doen. 
WEA krijgt ook voorrang van de fiscus. Wij 
hebben afgesproken dat de belastingaangif-
tes die wij indienen voor ondernemers zon-
der controle direct en definitief vastgesteld 
worden. Wel zo prettig.

Voorrang moet je krijgen, niet nemen, is de 
regel in het verkeer. Maar dat gebod is bij de 
Belastingdienst gericht aan dovemans oren. 
Als u uw belasting niet betaalt of failliet 
gaat, verleent de fiscus zichzelf voorrang om 
zich te verhalen op uw bezittingen. Uw 
eventuele andere schuldeisers (uitgezon-
derd houders van pand en hypotheek) kun-
nen dan meestal wel fluiten naar hun cen-
ten. Meneer de Inspecteur gaat voor, of hij 
nu van links of van rechts komt. 

Gelukkig bewegen de meeste belasting-
ambtenaren zich voort met fiets of open-
baar vervoer, anders zouden er nog onge-
lukken van komen.

Voorrang


