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Het kan u niet ontgaan zijn. Op 25 mei 
2018 wordt definitief de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming 
van toepassing. De AVG brengt nieuwe 
verplichtingen en verantwoordelijk-
heden met zich mee. 

Alle bedrijven en organisaties die 
werken met persoonsgegevens moe-
ten zich voorbereiden op deze AVG, 
dus ook kleine mkb’ers en zzp’ers. In 
vijf stappen bent u AVG-proof.

Stap 1: Creëer intern bewust-
wording, zorg voor een vast 
aanspreekpunt
Informeer uw medewerkers over de 
wetgeving, de impact van de AVG op 
uw huidige processen en bij wie zij 

terecht kunnen bij vragen. Onder de 
AVG krijgen uw klanten meer privacy-
rechten.

Stap 2: Maak een register
met persoonsgegevens die u 
verwerkt
Documenteer welke persoonsgege-
vens u verwerkt en met welk doel, waar 
deze gegevens vandaan komen en met 
wie u ze deelt. Belangrijk is de wijze 
waarop u de toestemming van uw klan-
ten vraagt, krijgt en registreert.

Stap 3: Breng risico’s in kaart 
en zorg voor beveiligings-
maatregelen 
Standaard moeten in uw bedrijfsvoe-
ring en ICT ingevoerd zijn: 

1 ‘Privacy by design’ voor de bescher-
ming van persoonsgegevens: dit 
houdt in dat u al tijdens de ontwik-
keling van nieuwe producten en 
diensten aandacht besteedt aan 
privacyverhogende maatregelen.

2 ‘Dataminimalisatie’ waarmee u 
zorgt dat u alléén persoonsgege-
vens verwerkt die noodzakelijk zijn 
voor het doel. Hiermee bespaart u 
zich ook nog eens een hoop werk. 

Stap 4: Zorg voor documenta-
tie van datalekken
Bij een datalek vallen persoonsgege-
vens in handen van derden die geen 
toegang tot die gegevens zouden 
mogen hebben. De meldplicht data-
lekken blijft onder de AVG groten-
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deels hetzelfde, alleen de eisen voor 
de registratie zijn strenger. 

Stap 5: Breng verwerkingen 
door derden in kaart, sluit ver-
werkersovereenkomsten 
Check de contracten en gemaakte 
afspraken goed voor alle pakketten 

die u heeft uitbesteed aan derden, 
denk aan een administratiekantoor of 
een arbodienst, en zorg ervoor dat 

alles goed is vastgelegd (de zoge-
naamde verwerkersovereenkomsten).

Tip:
Meer informatie is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens / 
autoriteitpersoonsgegevens.nl

Aftrekposten mkb-ondernemer minder lucratief?

Het kabinet gaat een aantal aftrekposten 
nog maar in aftrek toelaten tegen het 
basistarief van, op termijn, 36,93%.
Om welke posten gaat het en hoe erg is 
dat voor u?

Belastingherziening
Het nieuwe kabinet heeft vele miljar-
den aan lastenverlichting toegezegd. 
Met name via invoering van twee tarief-
schijven van 49,5% en 36,93% in de 
Inkomstenbelasting. Daar staat tegen-
over dat de meeste aftrekposten op 
termijn nog maar te verrekenen zijn 
tegen het lage tarief van 36,93%. 

Aftrek hypotheekrente
Dat de hypotheekrente versneld in 
aftrek beperkt wordt, is inmiddels meer 
dan bekend. Dat raakt de ondernemer 
privé. 

Aftrekposten mkb-ondernemer
Voor ondernemers is met name van 
belang dat de volgende aftrekposten in 

aftrek beperkt worden: zelfstandigen-
aftrek, mkb-winstvrijstelling, mee-
werkaftrek, S&O-aftrek, stakingsaftrek 
en startersaftrek bij arbeidsonge-
schiktheid. Deze aftrekposten kunt u 
op termijn dus nog maar tegen 
36,93% in aftrek brengen. Bovendien 
zijn er ook andere lastenverlichtende 
en -verzwarende voorstellen aange-
kondigd, zoals een verhoging van de 
algemene heffingskorting.

Wat betekent dit?
Het is individueel erg verschillend wat u 
van de verminderde aftrek merkt. 
Maakt u nu bijvoorbeeld gebruik van 
de hypotheekrenteaftrek, de aftrek van 
zorgkosten, de mkb-winstvrijstelling en 
de zelfstandigenaftrek, dan is het nog 

maar de vraag of de verminderde aftrek 
opweegt tegen de lagere tarieven.

Overgangsperiode
De aftrekposten worden vanaf 2020 
in stappen van 3%-punt per jaar 
teruggebracht naar uiteindelijk 
36,93% in 2023. De verlaging van de 
tarieven in de Inkomstenbelasting 
gaat in per 2019, maar waarschijnlijk 
gebeurt dat ook in stappen. 
Voorgaande plannen moeten nog wel  
door het parlement worden bespro-
ken en goedgekeurd.



Lenen aan de bv
Verstrekt u een lening aan uw bv met 
een onzakelijk hoge rente, dan is alleen 
een zakelijke rente bij u belast in box 1 
en bij de bv aftrekbaar. Bij de heffing in 
box 1 heeft u over de zakelijke rente 
recht op de terbeschikkingstellingsvrij-
stelling van 12%. Per saldo is van de 
rente dus maar 88% belast. Het restant 
is bij de bv niet aftrekbaar en bij u 
belast in box 2 tegen 25%.

Bij een onzakelijk lage rente is een zake-
lijke rente bij u belast en bij de bv 
aftrekbaar. Ook nu heeft u recht op de 
vrijstelling van 12% over de zakelijke 
rente.

Onzakelijke lening
Is de rente niet zakelijk en ook niet te 
corrigeren omdat een onafhankelijke 
derde de lening niet zou verstrekken, 
dan is een eventueel verlies op de 
lening slechts aftrekbaar in box 2. 

Verlies op een zakelijke lening is wel 
gewoon in box 1 aftrekbaar. Door eer-
der genoemde terbeschikkingstellings-
vrijstelling slechts voor 88%.

Lenen van de bv
Leent u geld van uw bv, dan is de rente 
voor u niet aftrekbaar en bij de bv 
gewoon belast. De rente is voor u alleen 
aftrekbaar als het een lening voor een 
eigen woning betreft en verder voldoet 
aan de fiscale voorwaarden die voor 
een dergelijke lening gelden.

Wisselende rekening-courant-
standen
Heeft u een rekening-courantverhou-
ding met de bv, dan zal deze afwisse-
lend debet- en creditstanden hebben. 
U hoeft geen rente in box 1 in aanmer-
king te nemen als het saldo van de 
rekening-courantverhouding geduren-
de het kalenderjaar niet hoger is dan 
€ 17.500 positief en niet lager dan 
€ 17.500 negatief. De bv mag de rente 
dan ook niet in aanmerking nemen. U 
mag een eventuele rekening-courant-
schuld dan ook niet in box 3 opnemen.
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Tip:
Als dga kunt u ook gebruik maken 
van een renteloze personeelslening 
voor de aankoop van een (elektri-
sche) fiets of elektrische scooter.

Let op! 
De lening moet dan wel worden kwijt-
gescholden, zelfs als deze oninbaar is.

Let op!
Als u een lening voor een eigen woning 
bij uw bv heeft afgesloten ná 2012, 
moet u de gegevens inzake deze lening 
doorgeven aan de Belastingdienst. 
Doet u dit niet, dan is de betaalde 
hypotheekrente niet aftrekbaar.

Let op!
Er mag het hele jaar nooit meer dan 
€ 17.500 op de rekening-courant 
staan. Zodra het saldo op de rekening-
courant hoger is dan € 17.500, moet 
er over het hele bedrag rente worden 
berekend.

Leningen tussen DGA en BV: hoe zit het fiscaal?

Als u als Directeur Groot Aandeelhouder (dga) een lening aan uw bv verstrekt, zijn de fiscale gevolgen afhankelijk van de 
voorwaarden. Dat geldt ook omgekeerd, bij een lening van de bv aan de dga. Welke gevolgen kunnen er optreden en waar 
hangt dit vanaf?
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Een prachtig nieuw strandpaviljoen 
opende, na de kustversterking in 
december 2015, haar deuren op het 
strand van Cadzand-Bad. De 30 jaar 
oude vertrouwde “De Piraat” in een 
nieuw jasje en met nieuwe uitbaters. 
Sinds de opening zijn Ivo van Mulken 
en Claudia Verploeg verantwoordelijk 
voor het reilen en zeilen van het pavil-
joen in de zuidelijkste badplaats van 
Nederland. Zij namen sinds de her-
opening “De Piraat” voor hun reke-
ning met steun van WEA Zeeland. En 
dat blijkt een succes. Tijd voor een 
verhaal.

Eén van de eerste vrijdagmiddagen dat 
het voorjaar echt een poging doet om 
de winter weg te sturen, is het druk in 
het paviljoen en op het terras van “De 
Piraat”. We spraken af met Ivo en Claudia 
met Stefan Krijnen van WEA Zeeland. 
Ivo is nodig in de keuken. Claudia: “Het 
is zomer en winter druk hier. Cadzand is 
ongelooflijk aan het groeien en vaste 
bezoekers van de huizenparken, appar-
tementen, hotels en passanten komen 
bij zon, wind en regen naar het strand 
om ‘uit te waaien’. Daar hebben we met 
“De Piraat” goed op in kunnen spelen”.

Overname
Ivo en Claudia werkten voor de kustver-
sterking van 2015 beiden al een aantal 
jaren bij de oude eigenaar van het 
strandpaviljoen. Zij hadden het daar 
zeer goed naar hun zin. In het dagelijks 
leven  zijn zij een stel met twee kinde-
ren. Claudia: “Om de kustversterking 
mogelijk te maken moest in november 
2014 de oude piraat afgebroken wor-
den. Voor de afbraak gaf de eigenaar 
aan dat hij een nieuwe piraat ging bou-
wen na de kustwerken. Hij vroeg ons 
toen of wij samen de exploitatie op ons 
wilden gaan nemen. Daar hadden wij 
wel oren naar maar we wisten ook dat 
daar heel wat bij komt kijken. Ik heb 
dan ook direct een email gestuurd naar 
WEA Accountants die ik kende in de 
regio hier. Zo kwamen we in contact 
met Stefan (Krijnen) van WEA Zeeland”.

Haalbaar?
Claudia:”Na de vraag van de eigenaar 
deelde hij met ons zijn bouwplannen. 
Het zag er gezellig en modern uit en 
was toegankelijk voor iedereen. Groot 
maar knus en er zaten toen al uitbrei-
dingsplannen bij. Hij vroeg ons of wij 
de inrichting voor onze rekening wil-
den nemen. Zo zijn we in gesprek 
gegaan met Stefan van WEA”. Stefan: 
“Wij zijn oriënterend begonnen met te 
spreken over het ondernemerschap, de 
(juridische) gevolgen ervan en de 
(financiële) haalbaarheid, inclusief 
exploitatie en het personeelsplaatje. Al 
snel kregen we de indruk dat het 
exploiteren van de nieuwe piraat 
mogelijk moest zijn. Naast haalbaar-
heid zijn we toen aan de slag gegaan 
met de toetsing van de huurovereen-
komst en de bankfinanciering voor de 

inrichting van het paviljoen.. De bank 
wilde financieren: ambitieuze onderne-
mers, met een goed onderbouwd 
ondernemingsplan. Zo kwamen we tot 
overeenstemming met de eigenaar”.

Opening in de winter
Claudia en Ivo dachten bij de opening 
in december 2015 op het gemak te 
kunnen starten. De nieuwe piraat is 
beduidend groter dan de oude: 80 zit-
plaatsen binnen en 250 buiten. Maar 
vanaf de opening was het hectisch en 
druk en zo is het dag in, dag uit. Claudia: 
“Er was absoluut geen mogelijkheid om 
rustig beginnen. Oude klanten kwa-
men terug na een jaar sluiting en nieu-
we kwamen er bij. Het was hectisch 
vanaf dag 1. Maar dat hadden we 
gehoopt en waren we ook gewend in 
de oude piraat. Omdat we goed geëqui-
peerd zijn qua personeel, ervaren we 
het nu niet meer als hectisch”. Stefan: 
“We begonnen met een voorzichtig 
(omzet)scenario vanuit een VOF-
structuur. Van dat voorzichtige scenario 
is nooit sprake geweest. Het paviljoen 
draaide direct fors beter”.

Administratie
Claudia runt “De Piraat” op de werk-
vloer en Ivo is de chef in de keuken. Dat 
moet met het personeel een geolied 
machientje zijn. Claudia:”We hebben 
de administratie met steun van de 
boekhoudtool van WEA direct goed 
opgezet. Mede hierdoor hebben we 
kasstromen actueel inzichtelijk en kun-
nen we via voor ons belangrijke grafie-
ken zien hoe het gaat en vinger aan de 
pols houden. Het is fijn om in het pro-
gramma te werken en je kunt alles mak-
kelijk terugvinden. Stefan; “Wat ons 

Beachlife Cadzand-Bad

Strandpaviljoen De Piraat en WEA Zeeland:
Samen op ’t strand
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opviel is dat Claudia en Ivo vanaf de 
start frequent toezicht houden op de 
administratieve en financiële adminis-
tratie. Daarnaast ondersteunen wij hen 
op het gebied van personeelszaken en 
HRM-diensten”.

Personeel
Personeel is in de horeca  een belang-
rijke sleutel tot succes. Claudia: “Gezien 
de drukte bij ons zijn we vanaf de start 
direct begonnen met het opbouwen en 
in stand houden van een groot vast 
personeelsbestand. Dat is apart in de 
horeca, waar heel veel met tijdelijke 
contracten wordt gewerkt. Wij kunnen 
gezien de drukte echter mensen aan 
ons binden en dat biedt dan weer de 
kans om te werken aan een hecht team, 
dat inmiddels bestaat uit 15 mensen 
met een vast contract en uiteraard een 
flexibele schil voor topdrukte. Dat werkt 
zo goed dat mensen komen vragen om 
hier te werken. Iedereen in de horeca 
zoekt naar koks, maar bij ons meldde 
zich er laatst eentje uit zichzelf, omdat 
hij gehoord had dat het hier goed wer-
ken was. Wij zijn goed voor ons perso-
neel want dan zijn ze ook goed voor 

ons. Zo betalen wij ook meer dan het 
gebruikelijke loon. Als iemand goed 
bevalt bieden wij hem of haar graag 
een vast contract aan. En dat is een 
bewuste keuze”. Stefan: “Dat zijn wel 
zaken die we steeds bespreken. Wij 
voeren ook de loonadministratie. 
Uiteraard zijn er ook wel eens geschil-
len tussen werkgever en werknemer. 
Soms is hierbij (juridische) ondersteu-
ning gewenst. Onze HR-specialist helpt 
Claudia en Ivo dan de juiste route te 
volgen, en de juiste specialisten in te 
schakelen”.  

Eigenaren en uitbreiding
De oude eigenaar komt nog frequent in 
de zaak en is inmiddels in overleg met 
Claudia en Ivo gestart met een uitbrei-
ding van “De Piraat”genaamd “Captains 
Paradise”. De uitbreiding richt zich voor-
al op pasta’s, pizza’s en fruits de mer, 
met 45 zitplaatsen binnen en 70 buiten. 
Claudia en Ivo nemen ook daar weer de 
inrichting en exploitatie voor hun reke-
ning. Maar tijdens die onderhandeling 
had de eigenaar nog een verrassing. Hij 
gaf aan dat hij hen in de gelegenheid 
wilde stellen om “De Piraat” nu reeds 

van hem over te nemen en niet na 
einde van het huurcontract in 2025. 
Claudia: “Dat was natuurlijk een prach-
tige verrassing en compliment. We zijn 
dan ook direct met WEA aan de slag 
gegaan om te kijken of we net na de 
aankoop van een woning ook die over-
name konden realiseren”. Stefan: “De 
ambitieuze aanpak van het stel had er 
na ruim een half jaar in de zomer van 
2016 al toe geleid dat we de juridische 
ondernemersvorm hadden omgezet in 
een BV. De oude eigenaar vroeg een 
bod te doen voor de koop van het 
pand. Na taxatie en waardebepaling is 
dat bod uitgebracht en dat werd, 
gezien de vertrouwensband die er is, 
direct geaccepteerd”. Claudia: “Zo zijn 
wij sinds 1 maart eigenaar van “De 
Piraat”. We hebben voor de uitbreiding 
“Captains Paradise” wederom een huur-
overeenkomst met recht van eerste 
koop. Maar eerst maar eens zien hoe 
dat gaat na opening in juni”. 

Ondernemen
Stefan: “Dit ondernemersstel is een 
mooi voorbeeld van enthousiaste 
ondernemers met ambitie waarbij de 
ratio en nuchterheid overheerst. Er 
worden nooit impulsieve sprongen in 
het diepe genomen. Eerst wordt infor-
matie gedeeld en wordt geluisterd 
naar onze adviezen en vervolgens 
gewikt en gewogen of iets kan. Pas na 
acceptatie van de risico’s wordt de 
beslissing genomen”. Claudia: ”Wij zijn 
superblij met de ondersteuning van 
WEA. Ze staan altijd voor ons klaar en 
hebben kennis die wij niet hebben 
maar wel nodig hebben als onderne-
mers. Ze zijn altijd bereikbaar maar 
vooral ook aanspreekbaar. We krijgen 
de steun die we nodig hebben zowel 
financieel, fiscaal als met betrekking 
tot het personeelsbeleid. Daarnaast is 
het een grote plus dat ze kunnen advi-
seren als het over (toekomstig) onder-
nemen gaat. Er is in korte tijd veel 
gebeurd hier. We zijn nu eigenaar van 
een prachtig paviljoen en hebben 
mooie toekomstplannen in het voor-
uitzicht. We hopen die samen met 
WEA nog verder uit te bouwen”.

Voor nadere informatie:
www.depiraat.nl
www.weazeeland.nl
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v.l.n.r. Stefan Krijnen, Claudia Verploeg, Ivo van Mulken
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Concurrentiebeding: wel of niet 
mogelijk in tijdelijk arbeidscontract?

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WwZ) in januari 2015, 
is een concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomsten niet meer toege-
staan. Hierop is één uitzondering gemaakt, namelijk in het geval de werkgever 
zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen heeft waardoor een concurrentiebe-
ding noodzakelijk is. 

Wat is een concurrentie-
beding?
De wetgever omschrijft het concurren-
tiebeding als ‘een beding tussen de 
werkgever en de werknemer waarbij 
deze laatste wordt beperkt in zijn 
bevoegdheid om na het einde van de 
overeenkomst op zekere wijze werk-
zaam te zijn’. Dit is bijvoorbeeld het 
geval als een werkgever binnen twee 
jaar na het einde van zijn arbeidsover-
eenkomst niet in dezelfde branche zou 
mogen werken, of niet binnen een 
straal van 100 km van de vorige werk-
gever werkzaam mag zijn. 

Zwaarwegend bedrijfsbelang
De werkgever moet schriftelijk en 
gemotiveerd in het beding aangeven 
welke zwaarwegende bedrijfs- of 
dienstbelangen het concurrentiebe-
ding noodzakelijk maken. Zonder deze 
schriftelijke motivering van de zwaar-
wegende belangen is het concurrentie-

beding nietig. Als het beding wél is 
voorzien van een schriftelijke motive-
ring, maar wanneer het niet gaat om 
zwaarwegende en noodzakelijke 
belangen, dan is het concurrentiebe-
ding in zijn geheel vernietigbaar.

Beding opnieuw overeen-
komen?
De noodzaak van het concurrentiebe-
ding moet bestaan ten tijde van het 
aangaan van het beding én op het 
moment dat de werkgever een beroep 
doet op het beding. Als een tijdelijk 
contract voor een nieuwe bepaalde tijd 

wordt verlengd, dan moet het concur-
rentiebeding dus opnieuw worden 
aangegaan. 

Biedt een geheimhoudingsbeding of 
een studiekostenregeling onvoldoen-
de bescherming voor uw bedrijfsbe-
lang, en is een concurrentiebeding in 
een tijdelijk contract de enige optie? 
Zorg er dan voor dat de motivering 
een concrete en specifieke omschrij-
ving van de concurrentiegevoelige 
informatie bevat en licht het zwaar-
wegende bedrijfsbelang uitgebreid 
toe.

Tip:
Ga voordat je een concurrentiebeding wilt opnemen in tijdelijke contracten na 
of het zwaarwegende bedrijfsbelang niet op een andere manier kan worden 
beschermd. Soms kan dit namelijk middels een geheimhoudingsbeding of een 
studiekostenregeling worden beschermd, waardoor een concurrentiebeding niet 
noodzakelijk is. Vraag uw adviseur erover. 

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

12 ½ jaar in dienst:
- 1 maart 2018, de heer J. de Bat, Hulst
- 1 mei 2018, mevrouw M.C. den Boer, Gouda

40 jaar in dienst:
- 1 maart 2018, de heer A.D.A. Maas, Oostburg

Wij feliciteren onze collega’s hiermee van harte en wensen
hen nog vele goede WEA-jaren toe!
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Vrijstelling fosfaatrechten mogelijk voor jongvee vleesvee

Onlangs is duidelijk gemaakt welk vleesvee onder het stelsel van fosfaatrechten valt. Heeft u jongvee voor zoogkoeien? Dan 
heeft u fosfaatrechten nodig. Er komt echter een vrijstellingsregeling waar u mogelijk gebruik van kunt maken. Wat speelt hier 
en wat zijn de voorwaarden? 

Fosfaatrechten en vleesvee
Fosfaatrechten zijn bedoeld voor melk-
veebedrijven. Maar omdat de definitie 
van melkvee leidend is (de diercatego-
rieën 100, 101 en 102 vallen onder de 
definitie van melkvee), valt ook vlees-
vee gedeeltelijk onder het stelsel van 
fosfaatrechten. Het is lang onduidelijk 
geweest voor welke dieren u fosfaat-
rechten moet hebben. Inmiddels heeft 
minister Schouten aangegeven dat er 
alleen fosfaatrechten nodig zijn voor 
melkkoeien en voor jongvee dat u 
houdt om te laten afkalven. Dit geldt 
dus ook voor jongvee voor zoogkoeien. 
Heeft u vleesvee dat alleen bedoeld is 
voor de vleesproductie? Dan heeft u 
hiervoor geen fosfaatrechten nodig.

Niet de bedoeling
Voor jongvee van zoogkoeien, die zijn 
bedoeld om een kalf te krijgen, zijn op 
dit moment dus fosfaatrechten nodig. 
Dit is volgens de minister niet wenselijk 
als dit jongvee niet in de melkveehou-
derij terecht komt. Om deze reden zal 
op termijn de definitie van melkvee 
worden aangepast. Vooruitlopend hier-
op komt er een (tijdelijke) vrijstellings-
regeling.

Vrijstellingsregeling
Met de vrijstellingsregeling kunt u 
jongvee voor zoogkoeien houden zon-
der dat u fosfaatrechten nodig heeft. 
De exact voorwaarden zijn nog niet 
bekend. Wel is duidelijk dat u, bij deel-
name, uw fosfaatrechten moeten inle-
veren. Dit geldt ook voor fosfaatrechten 
die u wellicht eerder hebt verkocht. 
Daarnaast mag u geen melkkoeien of 
jongvee voor melkkoeien op uw bedrijf 
houden.

De vrijstellingsregeling is nog niet defi-
nitief en moet eerst door de Europese 
Commissie worden goedgekeurd. De 
verwachting is dat de regeling pas op 1 
juli definitief is.

Vrijwillige keuze
U kunt zelf een keuze maken of u van 
de vrijstellingsregeling gebruik maakt. 
U zult dus moeten beoordelen of de 
regeling voor u als zoogkoeienhouder 
interessant is.

Neemt u deel aan de regeling? Dan 
heeft u voor uw jongvee voor zoog-
koeien geen fosfaatrechten meer nodig 
hebt. Dit is een voordeel als u bijvoor-
beeld na 2 juli 2015 bent uitgebreid of 
als u nog wilt gaan uitbreiden. Ook als u 
op 2 juli 2015 relatief weinig vrouwelijk 
jongvee had kan de vrijstelling interes-
sant zijn. U moet dan wel uw fosfaat-
rechten (en de rechten die u verkocht 
heeft) inleveren. Deze rechten kunt u 
dan niet meer verkopen. Ook kunt u 
dan niet meer omschakelen naar (jong-
vee van) melkvee.

Nieuwe bedrijven
Op dit moment is nog niet duidelijk hoe 
omgegaan gaat worden met nieuwe 
bedrijven en bedrijven die worden 
overgedragen. Ook bij een reguliere 
bedrijfsoverdracht (bijvoorbeeld van 
eenmanszaak naar maatschap) ont-
staan een nieuw KvK en is er sprake van 
een nieuw bedrijf. Het is nog de vraag 
of de overgangsregeling ook voor deze 
nieuwe bedrijven gaat gelden. Heeft u 
hier op korte termijn mee te maken? 
Dan is het advies om, zo mogelijk, eerst 
de regeling af te wachten alvorens 
acties in gang te zetten. 

Wat nu?
Heeft u nog een bezwaar tegen de 
beschikking fosfaatrechten lopen? Of 
heeft u geen fosfaatrechten toegekend 
gekregen en deze alsnog aangevraagd? 
Dan is het verstandig om deze proce-
dures door te laten lopen.

Wilt u meedoen met deze regeling? 
Dan is het advies om eerst de definitie-
ve voorwaarden van de regeling af te 
wachten. Pas dan kunt u een goede 
keuze maken. Het advies is om tot die 
tijd uw fosfaatrechten niet verkopen.

Nieuwsberichten
Fiscale regels fiets van de 
zaak stuk eenvoudiger

Een fiets van de zaak is op dit 
moment niet echt een aantrekkelij-
ke optie voor uw werknemers. De 
berekening van de bijtelling voor 
het privégebruik van de fiets is 
behoorlijk complex. Door al die 
ingewikkelde regels wordt maar 
beperkt gebruik gemaakt van de 
fiets van de zaak. Het kabinet wil 
daarom de fiscale fietsregeling ver-
simpelen. Net als dat voor de auto 
van de zaak een forfaitaire bijtel-
lingsregeling geldt, komt er ook een 
forfaitaire bijtelling voor de fiets van 
de zaak. Bovendien mag de lease-
fiets straks naast de auto van de zaak 
worden gebruikt. Let op: de fiets-
plannen moeten nog verder worden 
uitgewerkt met de branchevereni-
gingen. Het is de bedoeling dat de 
nieuwe fiscale fietsregeling per 1 
januari 2020 ingaat.
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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.

Bij de Nederlandse douane schijnen ze te 
denken dat wij allemaal als potentiële 
drankorgels en kettingrokers terugkeren 
van onze vakantie in het buitenland. Je 
mag als particulier binnen de EU van alles 
in- en uitvoeren zonder fiscale problemen 
maar als er alcohol of tabak in het spel is 
worden er toch grenzen opgetrokken. Je 
mag namelijk niet meer dan 110 liter bier, 
110 liter wijn, 10 liter sterke drank, 800 siga-
retten, 400 cigarillo’s, 200 sigaren en een 
kilo rooktabak meesjouwen naar huis. En 
dan nog alleen als het voor eigen gebruik 
is. Er geldt een uitzondering voor het bier 
dat zich reeds bevindt in uw blaas en bier-
buik. Dat kunt u onbeperkt importeren. Als 
je van buiten de EU komt zal je het moeten 
doen met zestien liter bier, twee liter wijn, 
een liter sterke drank en een kwart van het 
rookgoed. In Europa geldt als regel eigen 
volk eerst.

Wat zijn dit eigenlijk voor rare regels? Wie 
neemt er nu voor eigen gebruik 330 flesjes 
bier mee de grens over? En wie kan het 
überhaupt wat schelen waar u uw drank en 
tabak vandaan haalt? Dat zal ik u vertellen: 
onze accijns heffende overheid! Die is 
namelijk bang dat zonder importbeperkin-
gen iedere grensbewoner zijn drank en 
tabak vlak over de grens koopt. Onze bier-
accijns is namelijk twee keer die van België 
en vier keer die van Duitsland. 

Maar de echte liefhebber weet de regels 
wel te omzeilen. Als het Belgische biertjes 
zijn loopt hij gewoon net zo lang heen en 
weer tussen de bierwinkel in het Belgische 
Baarle-Hertog en zijn aan de overkant van 
de straat in het Nederlandse Baarle-Nassau 
geparkeerde stationwagon tot hij de 
gewenste hoeveelheid Westmalle en Leffe 
in zijn auto heeft geladen. Vroeger heette 
dat smokkel, tegenwoordig biertoerisme. 
In Baarle barst het van de tabakswinkels. Er 
is zelfs een bierhandel genaamd De 
Biergrens waar de landsgrens dwars door-

heen loopt, hij staat binnen op de vloer 
geverfd. Leuk voor de plaatselijke Vlaamse 
middenstand maar schadelijk voor de 
Nederlandse biersector. 

Nederland is echt een belastinglandje. Als 
wij iets willen stimuleren of ontmoedigen 
verzinnen wij een subsidie of een heffing. 
Maar de uitvoering en handhaving daarvan 
kost ook klauwen met geld. De oplossing is 
zo simpel: zorg dat de Nederlandse accijns 
een beetje in de pas loopt met die van 
België en Duitsland. De Nederlandse over-
heid doet eigenlijk precies het omgekeer-
de. Sinds 2000 is de accijns op bier met 
tachtig procent gestegen! Bier is een fiscale 
melkkoe, het levert een kleine vierhonderd 
miljoen per jaar op. Dat lijkt heel wat maar 
door diezelfde accijns worden wij dus de 
grens overgejaagd en kopen wij bij een 
buitenlandse winkel. En daarmee loopt de 
Nederlandse fiscus niet alleen de accijns 
mis maar ook de btw op het biertje. 

De beste oplossing is natuurlijk dat wij 
beter bier gaan brouwen, dan komen de 
kopers en inkomsten vanzelf. Wij staan wel-
iswaar op de derde plaats van de beste 
Europese bierlanden maar de nummers 
een en twee zijn nu net onze naaste buren 
en grootste concurrenten België en 
Duitsland. Het gaat niet meevallen om 
België naar de kroon(kurk) te steken want 
de nieuwe bierbrouwerijtjes schieten daar 
hop als paddenstoelen uit de grond. En 
laten we eerlijk wezen, wat je van ver haalt 
is het lekkerst. Het bier bij de buren is altijd 
koeler. Maar een beetje Hollander kijkt 
eerst naar wat het kost en dan naar hoe het 
smaakt. Dus omlaag met die accijns, vrij-
heid blijheid en moge de beste brouwer 
winnen!

Bier goed, al goed…
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