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Nieuwe oplossing voor pensioen in eigen beheer

Er is nu toch eindelijk gekozen voor 
een oplossing voor het pensioen in 
eigen beheer. Directeur-grootaan-
deelhouders (dga’s) kunnen hun 
pensioenregeling fiscaalvriendelijk 
afkopen. De dga die niet kan of wil 
afkopen, kan overstappen naar een 
spaarvariant. 

De oplossing voor de huidige knelpun-
ten met het pensioen in eigen beheer is 
recent bekendgemaakt. De dga krijgt 
de mogelijkheid om zijn pensioen in 
eigen beheer te beëindigen door mid-
del van uitfasering. Daarbij wordt het 
reeds opgebouwde pensioen zonder 
afrekenen afgestempeld naar de fiscale 
(balans)waarde. Vervolgens kan de dga 

de pensioenverplichting eenmalig fis-
caalvriendelijk met een belastingkor-
ting afkopen tegen de fiscale waarde 
van eind 2015. 

Belastingkorting
De belastingkorting bedraagt in 2017 
34,5% (er is dan loonheffing verschul-
digd over 65,5% van de fiscale balans-
waarde), in 2018 25% en in 2019 is de 
belastingkorting 19,5%. Verder bent u 
geen revisierente verschuldigd. 

Spaarvariant bij uitfasering
De dga die niet kan of wil afkopen, kan 
na afstempelen overstappen naar een 
spaarvariant. De fiscale balanswaarde 
van de pensioenverplichting wordt dan 

zonder loonheffing en vennootschaps-
belasting omgezet in een oudedags-
spaarverplichting. Na omzetting is 
geen verdere opbouw meer mogelijk. 
Belastingheffing over de oudedags-
spaarverplichting vindt pas plaats in de 
uitkeringsfase. 

Hoe nu verder?
Uitfasering van het pensioen in eigen 
beheer is nu nog niet mogelijk. Een 
wetsvoorstel waarin dit wordt geregeld 
zal op Prinsjesdag naar de Tweede 
Kamer worden gestuurd. Met een voor-
spoedige behandeling van het wets-
voorstel kan de regeling ingaan per 1 
januari 2017.
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De eis dat de ontvanger tussen de 18 
en 40 jaar oud moet zijn, blijft wel 
bestaan. De schenking moet gebruikt 
worden voor de eigen woning of een 
eigenwoningschuld. Is in het verleden 
al een beroep gedaan op de verhoogde 
schenkingsvrijstelling dan is de vrijstel-
ling lager dan € 100.000 en soms zelfs 
nihil. Wilt u volledig gebruik maken van 
uw vrijstellingsmogelijkheden, dan is 
soms in 2016 al actie nodig!

Voorwaarden schenkingsvrijstelling
Om vanaf 2017 gebruik te kunnen 
maken van de schenkingsvrijstelling 
van € 100.000 moet sprake zijn van een 
schenking van:
 • een eigen woning,
 • een bedrag voor de verwerving van 

een eigen woning,
 • een bedrag voor de kosten van ver-

betering of onderhoud van een eigen 
woning,

 • een bedrag voor de afkoop van rech-
ten van erfpacht, opstal of beklem-
ming met betrekking tot een eigen 
woning,

 • een bedrag voor de aflossing van een 
eigenwoningschuld, of 

 • een bedrag voor de aflossing van een 
restschuld na vervreemding van een 
eigen woning.

Meerdere schenkingen?
De ontvanger van de schenking moet 
tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Er zijn 
geen voorwaarden gesteld aan de rela-
tie tussen de schenker en de ontvanger. 
Een schenking van ouder aan kind kan 
onder de vrijstelling, maar deze familie-
relatie is vanaf 2017 geen voorwaarde 
meer. Elke willekeurige schenker kan 
vanaf die datum dan ook schenken aan 
elke willekeurige ontvanger. Een ont-
vanger kan daarom van meerdere 
schenkers een schenking ontvangen en 
hierbij ook meerdere keren gebruik 
maken van de schenkingsvrijstelling. 

Spreiding over drie achtereenvolgen-
de kalenderjaren
Gebruikt u de vrijstelling van € 100.000 
niet helemaal, dan kunt u straks in de 
twee daaropvolgende jaren alsnog een 
beroep doen op de resterende vrijstel-
ling voor schenkingen van dezelfde 
schenker.

Let op! 
De ontvanger moet wel op het 
moment van elke schenking tussen de 
18 en 40 jaar oud zijn. 

Eerdere schenkingen verlagen of ver-
hinderen de vrijstelling
Is vóór 2017 al een beroep gedaan op 
een verhoogde schenkingsvrijstelling 
voor een schenking van dezelfde 
schenker dan is het bedrag van de vrij-
stelling vanaf 2017 lager dan € 100.000. 
Het kan zelfs zijn dat dan helemaal 
geen gebruik meer kan worden 
gemaakt van de vrijstelling. De regels 
hieromtrent zijn complex en kunnen 
leiden tot onverwachte uitkomsten.

Let op! 
Overleg daarom met onze adviseurs 
over de vrijstelling die u nog kunt 
benutten als u al eerder gebruik hebt 
gemaakt van de verhoogde schen-
kingsvrijstelling. 

Schenk € 100.000 belastingvrij
voor eigen woning. 

Vanaf 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verruimd. 
De verruiming is structureel en betreft een verhoging van de vrijstelling naar 
€ 100.000, het kunnen spreiden van de schenkingsvrijstelling over drie jaren 
en het vervallen van de eis dat de schenking moet plaatsvinden tussen ouder 
en kind.

Tip! 
In principe is de verruiming structureel. De ervaring van de laatste jaren heeft 
echter geleerd dat de vrijstelling regelmatig is herzien. Ondanks dat pas in 2020 
een evaluatie is gepland, moet u dus niet verbaasd zijn, als de verruiming al eer-
der wordt herzien. Wacht daarom niet te lang als u gebruik wilt maken van de 
regeling. 

Tip! 
Is de ontvanger van de schenking al 
40 jaar of ouder maar zijn partner 
nog niet? Dan kan toch een beroep 
worden gedaan op de schenkings-
vrijstelling van € 100.000. Let wel 
op de verschillende regels die gel-
den voor het samenvoegen van 
schenkingen aan en van partners 
en ouders. Hierdoor kan een schen-
king onverwacht hoger worden 
dan € 100.000, waardoor een deel 
alsnog belast wordt.

Lees verder op volgende pagina >
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WEA besloot in 2006 op basis van de 
Wet Toezicht Accountantsorganisaties 
los van de accountant & adviespraktijk 
een eigen controlepraktijk op te zetten. 
De tijd leert dat dat een goede keuze is 
geweest. De wet- en regelgeving zit zo 
in elkaar dat je veel kennis en ervaring 
nodig hebt om aan de gestelde eisen te 
voldoen. Eigenlijk moet je er dagelijks 
mee bezig zijn om dat werk goed te 
kunnen doen. 

Groei
Directeur Mark van Doorne van WEA 
Audit startte destijds alleen. Gestaag kon 
hij zijn praktijk uitbreiden met het mooie 
resultaat dat er nu drie controlerende 
accountants actief zijn bij WEA Audit, 
welke hun teams aansturen, bestaande 
uit een pool van ongeveer 15 ervaren 
controlemedewerkers. De omzet werd in 
de tussentijd ruim verdubbeld. Tevens 
komt nu ongeveer een kwart van de 
controle-opdrachten van buiten de WEA-
organisatie. Er is in dat opzicht duidelijk 
sprake van een olievlekwerking.

Controleopdracht
In 2006 werd een vergunningplicht inge-
voerd voor wettelijke controles. Bij een 
controleopdracht hoort ook een contro-
leverklaring. Hierin wordt zekerheid 
geboden over de betrouwbaarheid van 
de jaarrekening. De controlerend accoun-
tant moet voldoende controlewerkzaam-
heden uitvoeren om tot een oordeel te 
komen. De planning van dat werk, de 

risicoanalyse, de uitvoering en de evalu-
atie van de bevindingen moeten voldoen 
aan controlestandaarden. Het contro-
ledossier moet voldoen aan een kwali-
teitstoetsing door de Autoriteit Financiële 
Markten (AFM). Deze toetsing blijkt niet 
mals. WEA Audit voldoet al die jaren aan 
de kwaliteitscontrole van de AFM. 

Bij WEA Audit zit je goed
Als u controleplichtig bent zit u bij WEA 
Audit op de goede plaats. Vanuit de 
eigen controlepraktijk voeren zij een 
effectieve risico-gerichte controle uit. 
De ervaren hooggeschoolde medewer-
kers maken hierbij gebruik van een 
doordacht softwarepakket. Resultaat is 
dat WEA Audit in tien jaar hard is 
gegroeid en staat als een huis

Kop
Intro
Intro
Intro

WEA Audit tien jaar

Dit jaar bestaat WEA Audit tien jaar. Op 1 oktober 2006 besloot WEA 
Accountants en adviseurs om een zelfstandige controle praktijk op te zetten. 
Tien jaar ervaring toont aan dat dit een goede keuze is geweest. WEA Audit 
groeide van één naar drie controlerende accountants.

< Vervolg van pagina 2 

Nu al in actie!
Heeft u al vóór het jaar 2010 gebruik 
gemaakt van de verhoogde schen-
kingsvrijstelling en heeft u nadien 
geen beroep meer gedaan op een 
aanvullende schenkingsvrijstelling? 
Dan moet in 2016 al actie worden 
ondernomen om te voorkomen dat 
een deel van de vrijstelling verloren 
gaat. Door in 2016 nog tot een 

bedrag van maximaal € 27.570 
gebruik te maken van de verhoog-
de schenkingsvrijstelling, blijft in 
2017 of 2018 recht bestaan op een 
vrijstelling van €  46.984, samen 
dus € 74.554. Is in 2015 of 2016 
geen beroep gedaan op de
verhoogde schenkingsvrijstelling 
dan bestaat vanaf 2017 nog slechts 
recht op een vrijstelling van
€ 27.517.

Tip: 

Voorkom dat uw vrijstelling mis-
schien deels verloren gaat. Dit kan 
zich voordoen als u vóór het jaar 
2010 al gebruik heeft gemaakt van 
de verhoogde schenkingsvrijstel-
ling. 

De bedragen van de vrijstellingen 
kunnen worden aangepast aan de 
inflatie en daarom jaarlijks wijzigen. 

Mark van Doorne
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About: blank is gespecialiseerd in de 
ontwikkeling van technisch hoogstaan-
de, zelf ontwikkelde software in .NET. 
(uitspraak: dotnet). .NET. is een applica-
tie- of toepassingsframewerk voor 
naadloze samenwerking van applica-
ties en bibliotheken, geschreven in ver-
schillende programmeertalen.

“In 1998 studeerde ik technische infor-
matica met als specialisatie 
Ondernemerschap & Innovatie. Het was 
voor mij en een toenmalig compagnon 
dus vanzelfsprekend dat we een bedrijf 
starten in die sector”, zegt eigenaar 
Maarten Alleman. “Allemaal niet zo 
logisch voor mijn ouders die uit de 
ambtelijk wereld stammen, maar wel 
voor mijn opa’s die beiden ondernemer 
waren”.

Meer ingewikkelde websites
“Vanaf de start legden we ons toe op 
technisch hogere of meer ingewikkelde 
website applicaties, waarbij dat wat je 
ziet maar een gering percentage is van 
wat die website allemaal kan. Eén van 
onze klanten is bijvoorbeeld New York 

Pizza. Naast het tonen van het assorti-
ment, kun je via die website eten 
bestellen, afrekenen, meedoen aan 
acties en er zit een klantmanagement 
achter die de gebruiker herkent en 
hem/haar gerichte vragen stelt en aan-
biedingen doet. Zo bouwen wij voor 
Ford verschillende dealerapplicaties. 
Dit om bijvoorbeeld dealers snel digi-
taal inzicht te geven in welke opties er 
te boeken zijn op een bepaald type 
Ford,” vervolgt Maarten.

De zaak liep direct goed en trok als 
snel internationale belangstelling. “Ik 
deed vanaf dat moment tot op de dag 
van vandaag ook direct investeringen 
in bedrijven in het netwerk, die mij 
interessant leken of lijken. Dat liep en 
loopt van bijvoorbeeld de handel in 2e 
hands kantoorspullen tot handel in 
shirts. Als ik iets leuks tegenkom neem 
ik vaak een minderheidsbelang in een 
bedrijf. Samen kijken we vervolgens 
naar de potentie en groei van het 
bedrijf. Soms blijf ik en soms nemen 
we na enige tijd weer afscheid”, verteld 
Maarten.

Groeiend ondernemerschap
Hij vervolgt: “Vanuit het netwerk groei-
de mijn bedrijf snel. We zaten al snel 
met vijftig man met vestigingen in 
Istanboel en Curacao. Ik kwam er al snel 
achter dat dat mijn ding absoluut niet 
was. Ik heb dan ook vlot de beslissing 
genomen om te krimpen. Ik wilde terug 
naar minder groot om hogere kwaliteit 
te kunnen leveren en wilde mezelf niet 
langer direct met het aansturen van de 
mensen bemoeien. Dat is aardig gelukt. 
We zitten nu met 15 - 20 mensen in 
Zaandam. Ik hou mezelf niet meer met 
de (aansturing van) de dagelijkse gang 
van zaken bezig. Ik ben vooral bezig 
met de kwaliteit van producten en pro-
jecten. Acquisitie doen wij namelijk via 
onze producten. Verkopers kennen wij 
niet. Nieuwe (inter)nationale klanten 
komen zelf naar ons toe, omdat ze 
gehoord of gezien hebben dat we iets 
goeds leveren”.

“We opereren met about: blank nadruk-
kelijk als team. Er is geleidelijk gewerkt 
aan een vast team vanuit een goed 
werkende (platte) structuur. Iedereen is 

Wist u dat wat u ziet op uw beeldscherm van een website, soms slechts 10% is van wat die applicatie/toepassing kan? Maarten 
Alleman van o.a. about:blank uit Zaandam weet er alles van. Achttien jaar geleden begon hij met het bouwen van ‘hogere tech-
nologische’ websites. Hij wordt al jarenlang in zijn ondernemerschap ondersteund door WEA Randstad. 

about: blank  ~  WEA Randstad: 
Kracht van meer dan 15 jaar samen ondernemen
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even belangrijk. Opvallend hierbij is dat 
mijn bedenkers/architecten vaak al 
meer dan tien jaar hier werken. 
Uitdaging vind ik erg belangrijk voor 
mensen. Voor een architect in onze 
wereld is dat technisch leuke, nieuwe 
dingen verzinnen. Dat is denk ik een 
belangrijke reden dat ze hier blijven en 
niet gaan lopen” sluit Maarten dit 
onderwerp af.

Creditkaartfraude
Via de vele contacten in de reiswereld 
stuitte about:blank op het probleem 
van creditcardfraude in die wereld. 
Vanuit dat probleem bouwde het 
bedrijf een community (gemeenschap) 
met toepassingen om creditcardfraude 
aan te pakken: Perseuss. Maarten: 
“Binnen Perseuss delen grote lucht-
vaartmaatschappijen in de wereld en 
hun partners hun ervaringen mbt. cre-
ditkaartfraude. Zo kunnen ervaringen 
en feiten tussen luchtvaartmaatschap-
pijen worden uitgewisseld en groeit de 
database vanuit die groter wordende 
community. Door het delen van de data 
kan creditkaartfraude worden bestre-
den, zo blijkt uit de praktijk”.

Ondersteuning
WEA Randstad ondersteunt Maarten en 
zijn team al zo’n 15 jaar bij zijn onderne-
merschap. Maarten: “Je zult begrijpen 
dat wij een snel denkende en zorgvul-
dig opererende adviseur nodig hebben 
bij de geschetste stijl van ondernemen. 
Die vond ik lang geleden al in de per-
soon van Ronald Schol”.

Ronald Schol: “Voor ik 15 jaar geleden 
startte bij WEA Randstad werkte ik al 
twee jaar voor Maarten vanuit een vori-
ge werkkring. Ik heb veel waardering 
voor de innovatieve wijze waarop hij als 
ondernemer opereert. Het is fijn om 
vanuit een duurzame relatie mee te 
bouwen en mee te groeien met onder-
nemers als Maarten en daar meerwaar-
de aan toe te voegen. Zo werken biedt 
aan beide kanten veel kansen en vol-
doening”.

“ Rond het opstarten van nieuwe bedrij-
ven levert WEA alles wat nodig is”, ver-
volgt Maarten. “Hierbij denk ik aan de 
financiële structuur, aandeelhouders- 
en managementovereenkomsten enz. 
Daarnaast is Erica Hulsbos van WEA 

Randstad voor ons onmisbaar. Ik ga er 
namelijk vanuit dat alles wat niet met 
ons specialisme te maken heeft, beter 
door anderen, die er echt verstand van 
hebben,  gedaan  kan worden. Zo kun-
nen wij ons hier richten op onze core 
business. WEA pakt dus ook alles op 
mbt. financiën, fiscaliteit en (loon)admi-
nistratie. Absolute pluspunten van WEA 
zijn dat ze snappen hoe wij dingen 
doen vanuit een prettige open en 
bereikbare structuur en houding. Dat 
levert voor mij nu bij de opstart van een 
nieuwe onderneming op dat veel vra-
gen niet meer gesteld hoeven te wor-
den. Verder is de relatie met WEA de 
afgelopen jaren zo gegroeid dat ik kan 
zeggen dat zij absoluut meer doen dan 
wat je als ondernemer mag verwachten 
van een accountant of adviseur. Om het 
kort te zeggen: WEA Randstad is erg 
goed in het wegnemen van hoofdpijn 
waarvan we nog niet wisten dat we die 
zouden krijgen ”. 

Webadressen:
www.about-blank.nl
www.perseuss.com

www.wearandstad.nl
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Om het voortbestaan van een onderne-
ming niet in gevaar te brengen kent de 
Successiewet de bedrijfsopvolgingsre-
geling. De regeling komt erop neer dat 
degene die ondernemingsvermogen 
erft of geschonken krijgt - onder voor-
waarden - (nagenoeg) geen schenk- en 
erfbelasting hoeft te betalen. Er geldt 
namelijk een forse vrijstelling.

De bedrijfsopvolgingsregeling kan kort 
gezegd ook worden toegepast bij de 
verkrijging van aandelen die tot het 
direct of indirect aanmerkelijk belang 
behoren van de erflater of de schenker. 
De vrijstelling is alleen van toepassing 
op dat deel van de waarde van de aan-
delen dat (op een kleine marge na) 
toerekenbaar is aan echt onderne-
mingsvermogen. 

Reparatie
Door de uitspraak van de Hoge Raad is 
het mogelijk dat ook een aandelenpak-
ket met een indirect belang kleiner dan 
5% in sommige situaties onder de 
bedrijfsopvolgingsregeling kan vallen. 
Dat is volgens het kabinet niet de 
bedoeling. Reparatie moet dan ook vol-
gen, zodat de regeling onder voorwaar-
den alleen van toepassing is ingeval 
van een direct of indirect aanmerkelijk 
belang, oftewel een belang van 5% of 
meer. Met de reparatie blijft ook de 
overerving van familiebedrijven 
beschermd.

Terugwerkende kracht
De reparatie zal worden meegenomen 
in de belastingplannen voor 2017. Deze 
worden op Prinsjesdag gepresenteerd. 
Vanwege de budgettaire derving en 
om ongewenste effecten voor te zijn, 
zal de reparatie met terugwerkende 
kracht ingaan vanaf 1 juli 2016.

Intro
Intro
Intro

Intro
Intro
Intro

Bedrijfsopvolgingsregeling
wordt aangepast

Een uitspraak van de Hoge Raad is reden voor het kabinet om de bedrijfsop-
volgingsregeling voor de erf-en schenkbelasting per direct te repareren. De 
uitspraak heeft volgens het kabinet namelijk een ongewenste verruiming tot 
gevolg en een forse budgettaire derving van ten minste enkele tientallen mil-
joenen. 

Let op!
De reparatie geldt ook voor de doorschuifregelingen voor het aanmerkelijk belang in 
de inkomstenbelasting.

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

12 ½ jaar in dienst:
1 augustus 2016, mevrouw J. Brussé, Zierikzee
 21 oktober 2016, mevrouw S. Rodenboog, Naaldwijk

25 jaar in dienst:
1 augustus  2016, de heer J.B. Ham, Naaldwijk
1 augustus 2016, mevrouw H.H. de Jager-van Heemst, Zierikzee
15 oktober 2016, de heer M.J.A.C. van Elven, Oud-Beijerland 

40 jaar in dienst:
1 september 2016, de heer P. Remeijer, Groot-Ammers

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



7

Nieuw bedrijf het toverwoord
Bij alle bovengenoemde zaken draait het 
allereerst om de vraag of u te maken 
hebt met een nieuw of ander KvK-
nummer. Als dat aan de orde is dan is er, 
ook voor de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO) sprake 
van een bedrijfsoverdracht. 

Betalingsrechten: 15 mei bepalend
Een belangrijke datum voor de beta-
lingsrechten is 15 mei. De datum van de 
Gecombineerde Opgave. Heeft u te 
maken met een bedrijfsoverdracht zorg er 
dan voor dat uw betalingsrechten uiterlijk 
15 mei 2017 staan geregistreerd bij het 
nieuwe bedrijf. In geval van een volledige 
bedrijfsoverdracht kunt u dit doen met 
het daarvoor bestemde formulier. Ook via 
de site mijn.rvo.nl is dit te regelen.

De Meststoffenwet: kalenderjaar 
bepalend 
De berekeningen voor de gebruiksnor-
men, de mestverwerkingsplicht en de 
grondgebondenheid zijn gebaseerd op 
kalenderjaren. Een bedrijfsoverdracht 
per 1 januari heeft dan ook nauwelijks 
gevolgen voor deze berekeningen. Dit is 
duidelijk anders bij een overdracht 
lopende het jaar en dan hangt het nog af 
van het soort overdracht.

Overdracht per 1 januari
Is er sprake van een bedrijfswijziging 
(nieuw KvK-nummer) per 1 januari? U 
kunt dan gewoon per 1 januari een nieu-
we berekening maken voor uw nieuwe 
bedrijf. Wel moet u uiteraard rekening 
houden met de eventuele aanwezige 

mestvoorraden op uw bedrijf. Ook de 
overdracht van uw eventuele melk-
veefosfaatreferentie vraagt aandacht. 
T.a.v. de grondgebondenheid spelen ook 
de referentiegegevens van 2014 en het 
voorgaande jaar mee. Echter een nieuw 
bedrijf heeft geen referenties. U kunt dus 
rekenen zonder referenties wat in verre-
weg de meeste gevallen gunstig uitpakt.

Overdracht lopende het jaar
Een bedrijfsoverdracht in de loop van het 
jaar is complexer. Met name wanneer u 
grond heeft is het goed oppassen. 

- Berekening per bedrijf
De hoofdregel is dat iedere afzonderlijk 
bedrijf (KvK-nummer) een aparte bere-
kening moet maken. Dit betekent dat 
de productie of de mestaanvoer plaats-
vindt op twee verschillende bedrijven, 
terwijl maar één van de bedrijven de 
plaatsingsruimte heeft (grond op 15 
mei). Het bedrijf zonder grond op 15 
mei zou dan geen ruimte hebben om 
mest uit te rijden. 

- Gezamenlijke berekening
Het is volgens RVO toegestaan in som-
mige gevallen een gezamenlijke bereke-
ning te maken. Dit kan bij een ‘normale’ 
bedrijfsovername (bijvoorbeeld het aan-
gaan van een maatschap). Praktisch 
gezien is dit een voortzetting van het 
bestaande bedrijf. Ook bij een over-
dracht naar een geheel nieuw bedrijf is 
dit aan de orde. In deze situaties kunt u 
volstaan met één gezamenlijke bereke-
ning alsof er geen bedrijfsoverdracht aan 
de orde is.

- Andere overdrachten
Wordt u bedrijf overgedragen, verkocht 
naar of samengevoegd met een reeds 
bestaand bedrijf? Dan kunt u geen 
gezamenlijke berekening maken. Een 
gezamenlijke berekening is dan veel 
minder inzichtelijk. Immers beide 
bedrijven hebben hun eigen productie, 
plaatsingsruimte, mestaanvoer en hun 
eigen referenties. In dat geval is het 
logischer en inzichtelijker om twee 
afzonderlijke berekeningen te maken. 
Ieder bedrijf gebruikt dan haar eigen 
referenties.

- Geen plaatsingsruimte
Zonder gezamenlijke berekening is de 
kans groot dat één van de bedrijven te 
weinig plaatsingsruimte heeft. Immers 
de plaatsingsruimte telt mee bij het 
bedrijf die op 15 mei de grond in gebruik 
heeft. Om dit op te lossen is het toege-
staan om plaatsingsruimte ‘over te dra-
gen’. Dit kan over en weer. Ook moet 
rekening gehouden worden met de 
mestvoorraden van het bedrijf wat over-
gedragen wordt.

Fosfaatrechten
Ten aanzien van de fosfaatrechten spe-
len weer heel andere zaken een rol. 
Korting op fosfaatrechten, overdracht 
voor of na 1 januari 2017, gehele bedrijfs-
overdracht. Allemaal zaken die de aan-
dacht vragen. Met behulp van het wets-
voorstel fosfaatrechten zult u keuzes 
moeten maken.

Afspraken van groot belang
Voor het maken van een gezamenlijke 
berekening, het ‘overdragen’ en ‘overne-
men’ van plaatsingsruimte zijn onder-
linge afspraken noodzakelijk. Met name 
bij een overdracht naar een derde is dit 
van belang. RVO en de Nederlandse 
Voedsel- en Waren Autoriteit zullen uit-
gaan van de gemaakte afspraken, mits 
beide partij zich aan de gemaakte 
afspraken houden. 

Advies
Heeft u te maken met een bedrijfsover-
dracht? Zorg dat u alle aspecten in 
beeld heeft. Maak goede afspraken en 
leg deze schriftelijk vast. Wij helpen u 
graag om onduidelijkheden te voorko-
men en het risico op boetes en kortin-
gen te beperken.

Kop

Bedrijfsoverdracht een
complexe zaak

Een bedrijfsoverdracht, een wijziging van rechtsvorm, het aangaan van 
een samenwerkingsverband… Allemaal zaken waarbij veel komt kijken. 
Niet alleen fiscaal, maar ook ten aanzien van de betalingsrechten, de 
gebruiksnormen, uw mestverwerkingsplicht, de grondgebondenheid en 
nu ook nog de fosfaatrechten. Allemaal zaken waarbij u zich geen fouten 
kunt veroorloven.
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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.Draagkracht
Ons belastingstelsel is gebaseerd op het 
principe De Sterkste Schouders Dragen de 
Zwaarste Lasten. Het draagkrachtbeginsel 
dus. Als u dit aan uw kind uitlegt begrijpt 
hij meteen dat dit betekent dat iemand 
met veel geld meer belasting betaalt dan 
iemand met minder. Dat gaat in de praktijk 
ongeveer als volgt:

 • Dus de vader van Lex betaalt meer belas-
ting dan jij, papa, want die rijdt in een BMW 
7-serie en jij in een Opel?

Nee, de vader van Lex is een zwartwerken-
de patser. Die betaalt geen belasting, en 
daardoor kan hij een dure auto kopen.

 • Kan jij niet zwartwerken dan, papa?

Misschien kunt u met de uitleg van het 
draagkrachtbeginsel beter even wachten 
tot ze volwassen zijn.

Van het draagkrachtbeginsel is in ons 
belastingstelsel nog net zo weinig terug te 
vinden als in uw genen de resten van de 
mantelbaviaan: u loopt alleen ‘s morgens 
tussen bed en badkamer nog even in uw 
blote kont. Ik geef u een paar vereenvou-
digde voorbeelden van dit zogenaamde 
beginsel:

Een veehouder die zijn weiland verkoopt 
betaalt 0% inkomstenbelasting over de 
winst. 

Een manegehouder die zijn weiland ver-
koopt betaalt 45% inkomstenbelasting 
over de winst. Dat een paard meer trek-
kracht c.q. pk’s heeft dan een koe, wist ik. 
Maar meer draagkracht? 

Iemand die een pand dat hij verhuurt ver-
koopt, betaalt 0% inkomstenbelasting over 
de winst. Iemand die een pand dat hij aan 
zijn eigen BV verhuurt verkoopt, betaalt 
45% inkomstenbelasting over de winst. 
Vanzelfsprekend toch?

Iemand die € 60.000 salaris verdient, betaalt 
40% inkomstenbelasting ofwel € 24.000.
Iemand die € 60.000 huur ontvangt uit een 
pand ter waarde van € 600.000 betaalt 0% 
inkomstenbelasting over de huur, en 
slechts 1,2% over de waarde ofwel € 7.200. 
Werken loont, maar niks doen nog veel 
meer!

Een rentenier met een vermogen van  
€ 5.000.000 en 3% ofwel € 150.000 rende-
ment betaalt € 60.000 inkomstenbelasting 
per jaar. Een werknemer zonder vermogen 
en een salaris van € 150.000 betaalt even-
eens € 60.000 inkomstenbelasting per jaar. 
Dit laatste voorbeeld is overigens pure fic-
tie, want alle renteniers met € 5.000.000 
hebben een belastingadviseur, waardoor 
ze nog minder belasting betalen.

Onlangs stond er een artikel in de krant 
over de belasting die een multinational als 
IKEA betaalt. Dat tarief komt in de buurt 
van 0%. Zelfs als dit zwaar overdreven is, 
hetgeen ik vermoed, is het waarschijnlijk 
nog minder dan weinig. 

Indien uw alleenstaande moeder met haar 
AOW-tje en € 200.000 spaargeld met 0,5% 
rente uit de verkoop van haar tussenwonin-
kje een verzorgingshuis ingaat, mag zij 
naast haar belasting elk jaar € 24.000 eigen 
bijdrage betalen. Van deze € 24.000, die de 
financiële draagkracht van uw moeder toch 
wel enigszins beïnvloedt, is bovendien 
geen euro aftrekbaar, zodat zij geen cent 
belasting terugkrijgt. Gelukkig heeft uw 
moeder hele sterke schouders.

Dit is Nederland. U weet wel, dat van ouds-
her nivellerende en sociaal vriendelijk pol-
derende Willem Dreeslandje onder de zee-
spiegel. 

Eén van de leuke dingen aan belasting-
recht is de prachtige logica. Ahum…

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.

Website: www.wea.nl

Redactie:
WEA Groep, Shyla Jopse
Postbus 30, 4460 AA GOES
Tel 0113 74 50 70
e-mail info@weagroep.nl
Eindredactie: Henk Kramer Communicatie, Goes

Maatschap WEA Noord-Holland
MIDDENMEER: Tel 0227 51 33 33
e-mail middenmeer@wea-nh.nl
UITGEEST: Tel 0251 36 19 60
e-mail uitgeest@wea-nh.nl 

WEA Randstad B.V.
HOOFDDORP: Tel 023 561 10 41
e-mail info@wearandstad.nl 

Maatschap WEA Gouda
Tel 0182 51 11 33
e-mail info@wea-mh.nl 

Maatschap WEA Naaldwijk
Tel 0174 63 02 41
e-mail info@weanaaldwijk.nl

Maatschap WEA Deltaland
BRIELLE
DRUTEN
GROOT - AMMERS
KESTEREN
MIDDELHARNIS
OUD – BEIJERLAND
Tel 088 133 73 00 
e-mail info@weadeltaland.nl

Maatschap WEA Zuid-West
GOES: Tel 0113 25 63 00
ZIERIKZEE: Tel 0111 45 37 00
e-mail info@weazuidwest.nl

Maatschap WEA Zeeland
MIDDELBURG: Tel 0118 65 63 65
OOSTBURG: Tel 0117 45 29 59
HULST: Tel 0114 38 29 30
e-mail info@weazeeland.nl

Maatschap WEA Roosendaal
Tel 0165 56 82 22
e-mail info@wearoosendaal.nl

8 bulletin8

    WEA Nieuwsbrief  oktober 2016 nummer 4


