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Geld besparen met speciale regeling voor vakantiekrachten

Nog even en het is weer vakantie. 
Duizenden studenten en scholieren 
staan in de startblokken voor een tij-
delijk vakantiebaantje. Werkt uw 
bedrijf met vakantiekrachten? Maak 
dan gebruik van de zogeheten stu-
denten- en scholierenregeling. Deze 
kan voor beide partijen namelijk voor-
delig uitpakken. 

Studenten- en scholieren-
regeling
Als u de studenten- en scholierenrege-
ling toepast, mag u bij het berekenen 
van de loonheffing gebruik maken van 
het kalenderkwartaal. Deze langere 
periode betekent in de praktijk dat u 

vaak minder of helemaal geen loonhef-
fing hoeft in te houden. De student of 
scholier houdt daardoor netto meer 
van zijn loon over. Bovendien krijgt hij 
dit voordeel direct uitgekeerd bij de 
uitbetaling van zijn loon en niet als hij 
pas na afloop van het jaar aangifte 
doet. Dat scheelt hem dus ook veel 
extra werk.

Welke voorwaarden gelden er?
De regeling geldt alleen voor de navol-
gende scholieren en studenten:
 • scholieren voor wie bij het begin van 
het kalenderkwartaal recht bestaat op 
kinderbijslag,
 • studenten en scholieren die bij het 

begin van een kalenderkwartaal recht 
hebben op een gift of prestatiebeurs 
volgens de Wet studiefinanciering 
2000 of de Wet op het hoger onder-
wijs en wetenschappelijk onderzoek,
 • studenten en scholieren die bij het 
begin van het kalenderkwartaal recht 
hebben op een tegemoetkoming in 
de studiekosten volgens de Wet tege-
moetkoming onderwijsbijdrage en 
schoolkosten,
 • buitenlandse studenten en scholieren 
uit een ander land van de Europese 
Unie, IJsland, Noorwegen, Zwitserland 
of Liechtenstein die beschikken over 
een International Student Identity 
Card (ISIC).
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Advieswijzer vakantiewoning & fiscus

Of u met belastingen te maken krijgt is 
afhankelijk van uw (persoonlijke) 
omstandigheden en de wijze van 
gebruik van de vakantiewoning. Deze 
advieswijzer bevat algemene informa-
tie en kan niet zonder meer uitsluitsel 
geven over uw eigen specifieke situatie. 
Laat u voor uw persoonlijke situatie 
daarom nader informeren door één van 
onze adviseurs.

Omzetbelasting

Omzetbelasting bij aankoop
Koopt u een nieuwe - nog niet eerder 
gebruikte - vakantiewoning, dan zal 
hierover 21% omzetbelasting (btw) 
berekend worden. Koopt u een vakan-
tiewoning die al meer dan twee jaar 
geleden voor het eerst in gebruik is 
genomen dan zal hierover geen btw 

berekend worden. Op verzoek van 
zowel koper als verkoper kan in een 
dergelijk geval toch btw berekend wor-
den als u de vakantiewoning voor 90% 
of meer gaat gebruiken voor met btw 
belaste activiteiten.

De btw die bij de aankoop berekend 
wordt, kunt u in sommige gevallen 
terugvragen bij de Belastingdienst. Dit 
is afhankelijk van de wijze van gebruik 
van de vakantiewoning. Koopt u de 
vakantiewoning alleen voor eigen 
gebruik of verhuurt u deze ook (gedeel-
telijk)?

Eigen gebruik vakantiewoning
Indien u de vakantiewoning alleen zelf 
gebruikt en niet verhuurt aan anderen, 
kunt u de btw die bij de aankoop bere-
kend is niet terugvragen bij de 
Belastingdienst.

Verhuur vakantiewoning
Indien u de vakantiewoning verhuurt 
aan anderen dan kunt u mogelijk de 
btw die bij de aankoop berekend is 
(gedeeltelijk) terugvragen bij de 

Werknemersverzekeringen
Scholieren en studenten zijn natuurlijk 
gewoon verzekerd voor de werkne-
mersverzekeringen. Met de regeling 
dient u voor de berekening van de pre-
mies uit te gaan van een kwartaal en 
het kwartaalmaximum.

Tip!
De studenten moeten u verzoeken de regeling toe te passen. Wijs hen erop als ze er niet van op de hoogte zijn. Ze moeten een 
formulier invullen dat ze kunnen downloaden vanaf de site van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl). Wanneer ze zoe-
ken op ‘studenten en scholierenregeling’ is het formulier snel gevonden. U bewaart dit formulier bij de loonadministratie. 
Buitenlandse studenten moeten u ook een kopie van hun ISIC verstrekken. Ook deze kopie bewaart u bij de loonadministratie.

Let op!
Voor sommige sectoren geldt dat u mag uitgaan van de verlaagde premie. Het moet 
dan gaan om een arbeidsovereenkomst van maximaal acht aaneengesloten weken. 
De verlaagde premie geldt alleen voor de sectoren agrarisch bedrijf, bouwbedrijf, 
culturele instellingen, horeca algemeen en schildersbedrijf. Omdat deze premies voor 
uw rekening komen, levert dit u een voordeel op.

Vervolg van pagina 1

Als u nadenkt over de aankoop van een vakantiewoning in Nederland, is het 
verstandig u eerst te laten informeren over de fiscale gevolgen die aan de aan-
koop en het gebruik van de vakantiewoning verbonden zijn. U krijgt te maken 
met inkomstenbelasting maar mogelijk ook met overdrachtsbelasting en 
omzetbelasting.

Advieswijzer vakantiewoning & fiscus

Let op! 
De hiervoor beschreven gevolgen 
voor de btw gelden als de vakantiewo-
ning als onroerend wordt aange-
merkt. De vakantiewoning is onroe-
rend als deze duurzaam met de grond 
verenigd is, of in ieder geval naar aard 
en inrichting bestemd is om duur-
zaam ter plaatse te blijven. In sommi-
ge situaties zal een vakantiewoning 
roerend kunnen zijn en kunnen ande-
re gevolgen voor de btw gelden. 

Lees verder op volgende pagina >
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Vervolg van pagina 2

Belastingdienst. De verhuur van de 
vakantiewoning moet dan zodanig zijn 
dat sprake is van exploitatie van een 
vermogensbestanddeel om er duur-
zaam opbrengsten uit te verkrijgen. 
Hiervan is volgens beleid van de 
Belastingdienst in ieder geval sprake als 
de vakantiewoning voor minimaal 140 
dagen per jaar wordt verhuurd.

Tip! 
Verhuurt u de vakantiewoning voor 
minder dan 140 dagen per jaar dan 
kan er nog steeds sprake zijn van 
exploitatie van een vermogensbe-
standdeel om er duurzaam 
opbrengsten uit te verkrijgen. Neem 
voor uw persoonlijke situatie con-
tact op met één van onze adviseurs. 

Of u de btw geheel dan wel gedeeltelijk 
terug kunt vragen is afhankelijk van uw 
eigen gebruik van de vakantiewoning. 
Gebruikt u de vakantiewoning zelf niet, 
maar wordt deze alleen maar verhuurd 
dan kunt u de volledige btw over de 
aankoop terugvragen. Gebruikt u de 
vakantiewoning ook voor eigen gebruik, 
dan kunt u slechts het deel dat betrek-
king heeft op de verhuur terugvragen. 

Voorbeeld
U koopt in 2016 een vakantiewoning 
voor € 121.000,- (inclusief btw). De 
vakantiewoning wordt in 2016 voor 
70% verhuurd en voor 30% door u 

zelf gebruikt. Van de btw bij aankoop 
(€ 21.000,-) kunt u dan in 2016 € 
14.700,- (70%) terugvragen bij de 
Belastingdienst.

Let op! 
Om btw te kunnen terugvragen dient 
u zich als ondernemer voor de omzet-
belasting aan te melden bij de 
Belastingdienst. Inschrijven als onder-
nemer bij het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel is niet nodig.

Indien de Belastingdienst van mening 
is dat u voor de verhuur van de vakan-
tiewoning ondernemer bent voor de 
btw en u dus uw btw kunt terugvragen, 
dient u 6% btw over de huur te bereke-
nen en af te dragen aan de Belasting-
dienst. Dit lijkt financieel nadelig, maar 
hier staat tegenover dat u de btw bij 
aankoop alsmede de btw met betrek-
king tot aan u in rekening gebrachte 
kosten voor de vakantiewoning, in 
aftrek kunt brengen (na toepassing van 
een correctie voor het eigen gebruik 
van de vakantiewoning).

Voorbeeld
In 2016 ontvangt u € 5.300,- (inclusief 
6% btw) uit de verhuur van de vakan-
tiewoning. U betaalt € 1.210,- (inclusief 
21% btw) aan kosten voor de vakantie-
woning. In 2016 draagt u € 300,- btw af. 
Van de € 210,- btw op kosten kunt u 
70% (€ 147,-) terugvragen omdat de 
woning voor 70% wordt verhuurd. Per 

saldo bedraagt uw teruggaaf in 2016 
€ 14.547 (€ 300 afdracht min € 14.700 
btw aankoop min € 147 btw kosten). 

Tip! 
Moet u in een jaar per saldo btw 
betalen dan kunt u mogelijk gebruik 
maken van de kleine ondernemers-
regeling. Bedraagt het in het jaar af 
te dragen bedrag per saldo € 1.345,- 
of minder, dan hoeft u niets te beta-
len. Ligt dit bedrag tussen € 1.345,- 
en € 1.883,- dan mag u 2,5 keer het 
verschil tussen € 1.883,- en het te 
betalen bedrag op dit te betalen 
bedrag in mindering brengen. U 
kunt door toepassing van de kleine 
ondernemersregeling het te betalen 
bedrag maximaal terug brengen 
naar nul.

Voorbeeld
In 2017 ontvangt u € 31.800,- (inclusief 
6% btw) uit de verhuur van de vakan-
tiewoning. U betaalt € 1.210,- (inclusief 
21% btw) aan kosten voor de vakantie-
woning. De woning wordt nog steeds 
voor 70% verhuurd. In 2017 draagt u € 
1.800,- btw af. Van de € 210,- btw op 
kosten kunt u 70% (€ 147,-) in aftrek 
brengen. Per saldo moet u in 2017 € 
1.653,- (€ 1.800,- min € 147,-) betalen. 
Door toepassing van de kleine onder-
nemersregeling mag u hierop € 575,- 
(2,5 maal € 1.883,- min € 1.653,-) in 
mindering brengen zodat u per saldo € 
1.078,- betaalt.
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Credion is een onafhankelijke financie-
rings-adviesorganisatie, die zich als 
enige in Nederland, heeft gespeciali-
seerd in het aantrekken van vreemd- en 
risicodragend vermogen voor (MKB-)
bedrijven. Karel Hamelink licht toe: “We 
liepen als accountants, na de banken-
crisis de laatste jaren, in toenemende 
mate aan tegen de invulling van de 
kredietbehoefte van ondernemers in 
het MKB. Door de crisis bemerkten wij 
dat banken steeds verder zijn terugge-
treden. Hierdoor kunnen ondernemers 
hun plannen vaak niet realiseren. 
Daarom zijn wij als WEA Deltaland op 
zoek gegaan naar een onafhankelijke 
partij die ons kan helpen bij beant-
woording van de vraag: Hoe vullen we 
de kredietaanvraag van ondernemers 
in het MKB in?”.

In de zoektocht naar een partij met 
kennis van alternatieve financierings-
vormen viel de keuze van WEA 
Deltaland uiteindelijk op Credion. 

Credion Oud-Beijerland
“Toen wij de keuze voor Credion 
gemaakt hadden, zijn wij op zoek 
gegaan naar de juiste persoon“, ver-
volgt Karel. “De keuze viel hierbij op 
Ruud Gevers die per 1 april is gestart als 
directeur en mede-aandeelhouder van 
Credion Oud-Beijerland. We hebben 

goede samenwerkingsafspraken 
gemaakt waardoor ik nu al kan zeggen 
dat we als WEA Deltaland beter kunnen 
anticiperen op de kredietbehoefte van 
klanten, maar hen ook specialistischer 
kunnen laten begeleiden vóór, tijdens 
of zelfs na een financieringsproces”.

Ruud Gevers: “Samen met WEA Deltal-
and hebben we hier in Oud-Beijerland 
en apart bedrijf opgestart als franchise-
nemer van de landelijke adviesorgani-
satie Credion. Als directeur van Credion 
Oud-Beijerland ben ik verantwoordelijk 
voor de dagelijkse gang van zaken. 
Karel is vanuit WEA Deltaland mijn aan-
spreekpunt en we bespreken wekelijks 
de gang van zaken. De belangrijkste 
eerste stap was de franchiserelatie met 
Credion die we zijn aangegaan. Credion 
is een organisatie met meer dan 40 
vestigingen in het hele land. Ze zijn 
gestart in 2001 en konden sinds die tijd 
vele duizenden MKB ondernemers hel-
pen aan miljarden aan financiering. 
Credion is ook bij banken een graag 
geziene partner. Door haar ervaring en 
groei krijgt Credion steeds meer toe-
gang tot ‘alternatief’ kapitaal. Door ons 
aan te sluiten bij de deze snelgroeiende 
organisatie hebben we exclusiviteit 
gekregen voor het beantwoorden van 
de financieringsbehoeften en/of het 
specialistisch begeleiden bij financie-

ringsvraagstukken van ondernemers 
op de Zuid-Hollandse eilanden. 

Eigen toko
“Wij participeren als WEA Deltaland in 
Credion Oud Beijerland”, vervolgt Karel. 
“Dat betekent niet dat Credion Oud-
Beijerland alleen voor of met ons werkt. 
Doordat wij nu als accountantsorgani-
satie nauw samenwerken met zo een 
specialistische partner kunnen wij aan-
toonbaar beter anticiperen op financie-
ringsvraagstukken en de kredietbe-
hoeften van ondernemers. Ruud wordt 
vaak door onze specialisten vroegtijdig 
betrokken bij toekomst- en ontwikke-
lingsplannen van onze klanten”. 

Daarnaast vervult Ruud een rol bij het 
sparren en adviseren van onze mensen 
bij reeds aanwezige financieringscon-
structies en/of bijbehorende bankdo-
cumentatie.

“Vaak gebeurd dat nu nog als de bank 
een financieringsvoorstel heeft afgewe-
zen”, vult Ruud aan. “Maar in toene-
mende mate werd ik ook al betrokken 
vóór de ondernemer zijn verzoek aan 
de bank richtte. In beide voorbeelden is 
gebleken dat we vervolgens, vaak met 
de huisbankier van de ondernemer, als-
nog tot een goede invulling van de 
kredietbehoefte van de ondernemer 

WEA Deltaland is per 1 april jl. de samenwerking aangegaan met de onafhankelijke kredietadvies- organisatie Credion. Daarom 
deze keer in Uitgelicht een gesprek met vennoot Karel Hamelink van WEA Deltaland en Ruud Gevers van Credion Oud-Beijerland.

WEA Deltaland en Credion werken 
samen aan bedrijfsfinancieringen
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kwamen. Banken zijn de laatste jaren 
steeds meer de risicomijdende kant 
opgegaan, wat begrijpelijk is gezien de 
crisis in die sector, de aangescherpte 
Basel richtlijnen en de verzwaarde 
regelgeving vanuit de toezichthouders. 
Op zoek naar steeds meer zekerheden 
kan aanvullend alternatief kapitaal 
goed helpen om dan toch tot een goed 
sluitend kredietplan te komen, waarbij 
de risico’s voor de ondernemer goed te 
overzien zijn”.

Realisme op basis van
actuele cijfers
“Soms is het ook zo dat voor groei van 
een bedrijf investeringen op dat 
moment niet handig zijn. Denk bijvoor-
beeld aan de oplossing om in het kader 
van groei over te gaan tot aankoop van 
een groter bedrijfspand. Vaak kan ik, 
door de beschikbaarheid van gegevens 
van de accountant, adviseren dat het 
bijvoorbeeld beter is om nog even een 
pand te huren om wat meer ‘vlees op 
het bot te krijgen’. Vaak helpt het ook, 
als een eerste verzoek tot financiering 
door de bank is afgewezen, om de 
ondernemer te helpen begrijpen, in 
een aanvullend gesprek, waarom dat is 
gebeurd. Samen met de accountant 
kan dan vaak een meerjarenplan opge-

zet worden waardoor een jaar of meer 
later de financieringsvraag wel met suc-
ces kan worden afgerond”.

Advisering 2.0
“Juist dan blijkt de meerwaarde van 
onze samenwerking”, haakt Karel in. 
“Door de kennis en ingangen van Ruud 
van (extra) financieringsmogelijkhe-
den, ontstaat een grote meerwaarde. 
Het inzicht van onze organisatie wordt 
door Ruud vergroot door het aanbie-
den van toekomstplannen met een dui-
delijk doel. Wij werken steeds minder, 
met de overigens nog steeds benodig-
de, jaarcijfers achteraf. Wij werken door 
goede toepassing van automatisering, 
steeds meer met de klant op basis van 
dagelijks actuele data, aan een reëel 
toekomstbeeld. Ambitie waarmaken op 
basis van actuele data kan de klant ook 
prima helpen om beter zicht te krijgen 
op zijn groeiambitie en de daaruit 
voortvloeiende kredietbehoefte.

 Advisering 2.0 noemen we dat wel. We 
spreken met de klant of prospect over 
het heden en de toekomst en monito-
ren samen met de ondernemer het 
waarmaken van zijn plannen. Credion 
Oud-Beijerland vult daarbij de financie-
ringsbehoefte voor de toekomst in van-

uit een breed aanbod van aanbieders 
van geld. Zowel risicodragend als via de 
reguliere huisbankier”. 

Bedrijfskundige kijk
Ruud vervolgt: “De vraag naar kredie-
ten door ondernemers is vaak ingege-
ven door de ambitie om te (moeten) 
groeien of te herstructureren. Als ik 
vanuit Credion met de accountant en 
de ondernemer dit proces in een slim 
bedrijfskundig ambitie- of stappenplan 
kan gieten, leidt dat nu al tot mooie 
resultaten. Hierbij kunnen we met de 
positie van Credion vaak een mooie 
aanvulling of soms zelfs vervanging 
bewerkstelligen van de bekende bank-
kredieten”.

Karel: “We kunnen spreken van een vlie-
gende start en ik zie dat onze mensen 
van WEA-Deltaland met de steun van 
Ruud onze klanten beter kunnen advi-
seren. Dat beantwoordt prachtig aan 
onze verwachtingen en de wensen van 
onze relaties”.

“Het is razend druk en met steun van 
WEA Deltaland en de actieve inzet van 
hun mensen werken we samen aan een 
gestage groei van Credion Oud-
Beijerland. Nu deze quick-start verder 
doorzetten, kwalitatief uitbouwen en 
voorzichtig aan doorgroeien denken”, 
sluit Ruud af.

Zie Internet:
http://www.credion.nl/oud-beijerland

http://www.weadeltaland.nl/

Karel Hamelink (l) Ruud Gevers (r)
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Het betreft hier de situatie waarin de 
Belastingdienst alsnog tot de conclusie 
komt dat de opdrachtnemer in dienst-
betrekking is van zijn opdrachtgever. In 
dat geval kan de Belastingdienst loon-
belasting, premies volksverzekeringen, 
premies werknemersverzekeringen en 
zorgverzekeringswet bij de opdrachtge-
ver naheffen. De opdrachtgever kan 
deze naheffing mogelijk deels bij de 
opdrachtnemer verhalen. Dat is onder 
meer afhankelijk van de afspraken die 
partijen daarover gemaakt hebben. 
Bepaalde premies mogen echter nooit 
op de opdrachtnemer verhaald wor-
den.

Loonbelasting en premies 
volksverzekeringen
Nageheven loonbelasting en premies 
volksverzekeringen kan de opdrachtge-
ver op de opdrachtnemer verhalen. Dit 
is op zich niet vreemd, omdat de loon-
belasting en premies volksverzekerin-
gen altijd door de werknemer gedragen 
worden.

Premies werknemers-
verzekeringen en zorgverzeke-
ringswet
De opdrachtgever mag premies werk-
nemersverzekeringen en zorgverzeke-
ringswet echter nooit op de opdracht-
nemer verhalen. Elke afspraak in een 
overeenkomst die anders luidt, is niet 
geldig.

Verhaalt de opdrachtgever toch deze 
premies op de opdrachtnemer dan 
levert dit een overtreding op die bestraft 
kan worden met een hechtenis van ten 
hoogste een maand of een geldboete 
van de tweede categorie.

Mag de opdrachtgever loonheffingen 
en premies op de opdrachtnemer 
verhalen? 
Nu de VAR is vervallen, willen opdrachtgever en opdrachtnemer een modelover-
eenkomst afsluiten. Mag de opdrachtgever in deze modelovereenkomst een 
bepaling opnemen waardoor hij eventuele loonheffingen en premies op de 
opdrachtnemer kan verhalen?  

Tip! 
Tot 1 mei 2017 geldt
nog een overgangsperiode.
Zolang partijen laten zien dat
ze bezig zijn met de modelovereen-
komsten zal de Belasting-dienst in 
deze periode alleen in uitzonde-
ringssituaties een correctie opleg-
gen.

Over de afgelopen periode kunnen we een aantal jubilea melden.

12 ½ jaar in dienst:
•	 1 juli 2016, mevrouw W.A. de Vos-Vermaas, Oud-Beijerland.

25 jaar in dienst:
•	 1 mei  2016, de heer H.J.M. Jansen, Goes.
•	 1 juni 2016, mevrouw A.C.C. Picavet-Cappon, Oostburg.

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

Jubilea

Tip! 
Over de inkomsten die de opdracht-
nemer verwerft bij uw opdrachtge-
ver betaalt de opdrachtnemer 
inkomstenbelasting. De door de 
opdrachtgever verhaalde loonbe-
lasting en premies volksverzekerin-
gen kan de opdrachtnemer met 
deze inkomstenbelasting verreke-
nen.

Per saldo betaalt de opdrachtnemer 
dan minder inkomstenbelasting (of 
krijgt zelfs inkomstenbelasting 
terug), één en ander afhankelijk van 
de persoonlijke situatie.
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Berekening pachtnorm 2016
In de berekening van de nieuwe pacht-
normen spelen de bedrijfsresultaten 
die in een gebied zijn behaald een 
grote rol. In de berekening van de 
pachtnormen 2016 zijn de bedrijfsre-
sultaten over de jaren 2010 t/m 2014 
meegenomen. De resultaten van 2009 
zijn afgevallen. Doordat de resultaten 
in de melkveehouderij in 2014 hoger 
waren dan die in 2009, stijgt de pacht in 
gebieden met overwegend melkvee. 
De resultaten van de vrije akkerbouw-
gewassen was in 2014 lager dan in 
2009. Daardoor dalen de pachtnorm in 
gebieden met overwegend akker-
bouwbedrijven met vrije marktproduc-
ten. De nieuwe pachtnormen 2016 
staan in tabel 1. De pachtnormen en 
het regionaalveranderpercentage gel-
den voor reguliere pachtovereenkom-
sten en voor geliberaliseerde pacht-
overeenkomsten met een looptijd van 
meer dan zes jaar.

Regionaal Veranderpercentage of 
Regionorm
De maximale pachtprijsstijging wordt 
uitgedrukt in een Regionaal Verander-
percentage en een Regionorm. Het 
Regionaal Veranderpercentage is van 
toepassing op pachtcontracten die vóór 
1 september 2007 zijn afgesloten. Voor 
andere contracten geldt de regionorm.

Aanpassing ‘van rechtswege’
De pachtnormen zijn door de overheid 
vastgesteld en werken ‘van rechtswege’ 
door. Dit betekent dat een verpachter u 
niet op de hoogte hoeft te stellen van 

de pachtverhoging. Hij hoeft evenmin 
met u in overleg over de verhoging. 

Verlaging ook ‘van rechtswege’
De doorwerking ‘van rechtswege’ geldt 
uiteraard ook als de pachtnorm daalt.
Een verpachter moet bij een verlaging 
van de pachtnorm de pachtprijs verla-
gen. Als uit de pachtnota blijkt dat de 
verpachter hier geen rekening mee 
heeft gehouden, kunt u als pachter uw 
verpachter hierop wijzen. Hij is dan ver-
plicht om de pachtnota aan te herzien.

Afstand doen van verhoging/ 
verlaging
Een verpachter mag de pacht ‘van 
rechtswege’ verhogen, dit is niet ver-
plicht. Als uw verpachter afziet van de 
(maximale) pacht verhoging laat hem 
dit dan schriftelijk vastleggen.

Ingangsdatum nieuwe pacht
Pachtprijzen liggen vast per pachtjaar. 
De nieuwe pachtprijzen gelden voor 
het eerst volgende pachtjaar dat na 1 
juli 2016 ingaat. Vaak is een pachtjaar 
niet gelijk aan een kalenderjaar, maar 
loopt bijvoorbeeld van 1 november tot 
en met 31 oktober. Is dit bij u het geval? 
Dan bent u vanaf 1 november de aan-
gepaste pachtprijs verschuldigd.

Pachtbetaling achteraf
Veel pachters van het Rijksvast-
goedbedrijf (voorheen RVOB) betalen 
de pacht voor de grond in twee termij-
nen achteraf (mei en november). Dit 
betekent dat voor een pachtjaar dat 
loopt van 1 november t/m 31 oktober 
de pachter met de nota van mei 2017 
met een verhoging of verlaging 2016 te 
maken krijgt. 
 

Kop
Kop

Pachtnormen 2016
bijna allemaal hoger
Onlangs zijn de nieuwe regionormen en regionale veranderpercentages voor de 
bepaling van de maximale pachtprijs vastgesteld. Deze nieuwe normen gelden 
per 1 juli 2016. Met name in veehouderijgebieden mag de pacht fors stijgen.
In akkerbouwgebieden waar veel vrije marktproducten worden geteeld, 
zoals in de IJsselmeerpolders en het Zuidwestelijk akkerbouwgebied, gaan 
de normen omlaag.

Regionorm en veranderpercentages voor land zonder opstallen 2016 (en 2015)

Pachtprijsgebied Regionorm (€/ha) Veranderpercentage (%)
2016 2015 Verschil 2016 2015

Bouw- en grasland
Bouwhoek en Hogeland 836 714 122 17 18
Veenkoloniën en Oldambt 806 689 117 17 20
Noordelijk weidegebied 901 738 163 22 13
Oostelijk veehouderijgebied 815 634 181 29 20
Centraal veehouderijgebied 756 622 134 22 25
IJsselmeerpolders 1.118 1.174 -56 -5 25
Westelijk Holland 775 660 115 17 22
Waterland en Droogmakerijen 527 394 133 34 25
Hollands/Utrechts weidegebied 1.043 819 224 27 16
Rivierengebied 986 836 150 18 10
Zuidwestelijk akkerbouwgebied 667 708 -41 -6 11
Zuidwest Brabant 816 734 82 11 21
Zuidelijk veehouderijgebied 901 751 150 20 16
Zuid Limburg 977 935 42 4 9
Tuinland
Westelijk Holland1) 2.652 2.380 272 11 31
Rest van Nederland 1.073 811 262 32 12

Exclusief boomkwekerij in het gebied Boskoop en Rijneveld.
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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.Verliefd
Ik ben verliefd! Ze heet Volvo XC90. Maar de 
Belastingdienst staat tussen ons in en ver-
hindert dat we er samen vandoor gaan. 
Echt een hartbrekend relaas van een onmo-
gelijke liefde, ik denk dat het binnenkort 
wel verfilmd wordt. Het verhaal is ongeveer 
als volgt.

Vorig jaar ontving ik foto’s van haar, waarop 
ze van alle kanten op haar voordeligst gefo-
tografeerd was. Ze is absoluut fotogeniek, 
haar koplampen oogverblindend, haar ach-
terkant voluptueus, haar maten en rondin-
gen proportioneel, haar huid glanzend en 
haar onderstel hoog. Van binnen een warm 
karakter. Ze is vermogend maar zuinig en 
ze rijdt fantastisch. En haar bijtelling was 
slechts 7%.

De dealer wist dat ik al vijf jaar weliswaar 
gelukkig getrouwd ben met mijn grijze 
Volvo XC70, maar dat ik mijn ogen niet in 
mijn zak heb en graag naar een jong ding 
kijk. Ik vermoed dat hij ons met zijn bro-
chure probeert te koppelen. Daar ben ik 
helaas niet ongevoelig voor, en omdat ze 
ook Volvo heet voelt het niet als vreemd-
gaan. Ik naar de showroom dus.
 
Daar stond ze dan, in haar hybride glorie. Ik 
wist niet wat ik moest zeggen. Heb je een 
vuurtje leek me geen goede openingszin, 
want ik rook niet en zij is met haar schone 
adem een milieufreak. Ik ben hierin ook een 
beetje onhandig geworden na vijf jaar 
dezelfde vertrouwde partner. Ik betrapte 
mijzelf erop dat mijn mond openstond, dat 
ik zonder iets te zeggen om haar heen liep, 
en naar haar achterkantje bleef staren. 
Uiteindelijk deed de dealer haar portier 
open en stelde ons aan elkaar voor. Ze keek 
me uitnodigend aan en flirtte met me! Als 
ik wilde kon ik er gelijk in, maar dat vond ik 
toch iets te ver gaan bij een eerste ontmoe-
ting. Ik ben daar veel te verlegen voor en 
mijn meisje XC70 stond buiten op me te 
wachten. Voorlopig moest ik het nog met 
haar doen, dus ik kon haar maar beter nog 

even te vriend houden als ik niet naar huis 
wilde lopen. Die nacht droomde ik van een 
belastingteruggaaf.

Maar het bloed kruipt waar het niet gaan 
kan. De volgende dag belde ik de dealer en 
informeerde ik of ze nog dit jaar de mijne 
kon zijn als ik nu ja zou zeggen. Maar ze was 
al bezet. Als ik haar echt wilde bezitten, zou 
ik moeten wachten tot mei 2016 en kostte 
ze mij met haar knappe smoeltje ook nog 
eens 15% bijtelling. Ik was behoorlijk gepi-
keerd. Zit ze me daar een beetje op te vrijen 
voor niets. Spelen met gevoelens, de bitch! 
De dealer probeerde tussenbeiden te 
komen, want het dreigde uit de hand te 
lopen. 

Kennelijk was ik niet de enige die zo rea-
geerde want op 3 juni 2015 was zelfs de 
Minister van Financiën zich er mee gaan 
bemoeien. Wat bleek? Twee parlementari-
ers hadden hem in de Tweede Kamer vra-
gen gesteld over Volvo XC90! Ze was zo 
populair dat ze de schatkist mogelijk hon-
derd miljoen aan gemiste belasting zou 
kosten! Dat was toch wel erg veel geld voor 
de bevrediging van het libido van een paar 
duizend Nederlandse mannen. De 
Kamerleden vreesden een herhaling van 
eind 2013 met de plug-in hybrides, zoals de 
Mitsubishi Outlander, die de Staat enkele 
honderden miljoenen euro’s heeft gekost. 
Zij hebben voorgesteld om niet tot 1 janu-
ari 2016 te wachten met de verhoging van 
bijtelling. Ook de Algemene Rekenkamer is 
ongevoelig gebleken voor de charmes van 
de hybride femme fatale. De gemiste belas-
tingopbrengsten zouden niet in verhou-
ding staan tot de (lagere CO2-uit)stoot.  

In de toekomst zullen mobiele schoonhe-
den het wellicht dus meer van hun uiterlijk 
en uitstraling moeten hebben dan van hun 
aantrekkelijke fiscale karakter. Ik denk dat ik 
voorlopig maar bij mijn trouwe grijze diesel 
blijf, tenminste… als ze me nog terugwil na 
mijn korte affaire…  
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