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Top 5-wijzigingen voor werkgever
Per 1 januari 2019 zijn weer tal van
loongerelateerde cijfers en wet- en
regelgevingen gewijzigd. Vijf belangrijke veranderingen voor u op een rij.

1. Heffingskortingen voor
buitenlandse werknemers
Vanaf 1 januari 2019 hebben alleen
inwoners van Nederland nog recht op
het belastingdeel van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. ‘Nietinwoners’ hebben daar vanaf dat
moment geen recht meer op. Er is een
uitzondering voor (buitenlandse) werknemers die wonen in lidstaten van de
Europese Unie, in de EER (Noorwegen,
IJsland en Liechtenstein), Zwitserland en
de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius

en Saba). Om deze uitzondering te kunnen toepassen, moet worden vastgesteld van welk land uw (buitenlandse)
werknemer fiscaal gezien inwoner is.
Van u wordt verwacht dat u de woonplaats in alle redelijkheid bepaalt.

2. Woonplaats en
anoniementarief
U bent verplicht om uw werknemers te
identificeren. Als dat niet (juist) is
gedaan, is het zogenoemde anoniementarief (52%) van toepassing. Van
(buitenlandse) werknemers die fiscaal
geen inwoner van Nederland zijn maar
hier wel (tijdelijk) verblijven, wordt in
de loonadministratie weleens het (tijdelijke) Nederlandse adres vastgelegd.

Vanaf 1 januari 2019 moet van deze
(buitenlandse) werknemers het buitenlandse adres in de loonadministratie
worden opgenomen. Als u dit als werkgever niet doet, moet voor deze werknemers het anoniementarief worden
toegepast.

3. 30%-regeling
De maximale looptijd van de 30%-regeling wordt met ingang van 1 januari
2019 met drie jaar verkort: van acht
naar vijf jaar. Nieuwe aanvragen worden vanaf dan voor maximaal vijf jaar
toegekend. Ook voor bestaande gevallen zal de verkorting van drie jaar gelden, maar er is sprake van overgangsrecht.
Lees verder op volgende pagina >
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In de tabel hiernaast is de uitwerking van
het overgangsrecht uiteengezet

4. Vrijwilligersregeling
Vrijwilligers zijn voor de maatschappij
van groot belang. Daarom gaat de vrijstelling voor vrijwilligers in 2019 met
€ 200,- per jaar omhoog. Dit betekent
dat een vrijwilliger vanaf 1 januari 2019
maximaal € 170,- belastingvrij per
maand kan ontvangen voor de verrichte diensten, met een maximum van

Einddatum op beschikking

Wijziging in looptijd

In 2019 of 2020

Geen wijziging

In 2021, 2022, 2023

Looptijd wijzigt naar 31 december 2020

In of na 2024

Looptijd wordt verkort met drie jaar

€ 1.700,- per jaar. Het is voor het eerst
sinds 2006 dat dit bedrag wordt verhoogd.

5. Nieuwe regels
compensatie overuren
Per 1 januari 2019 is het voor u als werkgever niet meer mogelijk om afspraken
met individuele werknemers te maken

om meerwerk (hieronder wordt verstaan meeruren en overuren) met vrije
tijd te compenseren. Vanaf 2019 mag
dit alleen nog maar als het is geregeld
in een cao en schriftelijk is afgesproken.
Dit geldt alleen voor zover de werknemer over de gewerkte uren niet meer
verdient dan het minimumloon.

Nieuwe afspraken loondoorbetaling
bij ziekte
Werkgevers, het ministerie van Sociale Zaken en het Verbond van Verzekeraars
hebben overeenstemming bereikt over maatregelen rond de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte.

Mkb-verzuimontzorgverzekering
Het is de bedoeling dat er per 1 januari
2020 een mkb-verzuimontzorgverzekering komt. Hierdoor kan een werkgever
de financiële risico’s van de loondoorbetalingsverplichting afdekken, waardoor met name kleinere werkgevers
geholpen worden bij de verplichtingen
en taken bij (langdurig) verzuim. De
verzekering is ‘Poortwachterproof’,
waardoor een eventuele loonsanctie,
wanneer de adviezen van de verzekeraar goed zijn opgevolgd, niet voor uw
rekening komt.

Premiekorting voor compensatie loondoorbetaling
In 2021 wil men voor alle werkgevers
een financiële tegemoetkoming
bewerkstelligen in de vorm van een
premiekorting voor de kosten van loon-

2

doorbetaling in het tweede loondoorbetalingsjaar. De minister is van plan
hier jaarlijks € 450 miljoen voor uit te
trekken. De intentie is om (uiterlijk) per
2024 de premiekorting te vervangen
door het invoeren van een gedifferentieerde Aof-premie (Arbeidsongeschiktheidsfonds), waarvan vooral kleinere
werkgevers zullen profiteren.

Medisch advies bedrijfsarts
leidend bij RIV-toets
Per 1 januari 2021 wordt het medisch
advies van de bedrijfsarts leidend bij de
toets op de re-integratie-inspanningen.
Concreet betekent dit voor u als werkgever dat u geen loonsanctie op medische gronden meer opgelegd kunt krijgen als u het advies van de bedrijfsarts
volledig heeft opgevolgd. De verzekeringsarts van het UWV kan nu nog een
eigen medisch oordeel vormen dat kan

afwijken van het medisch advies van de
bedrijfsarts, wat de kans op een loonsanctie vergroot.

Meer transparantie rondom
loonsancties
Werkgevers hebben aangegeven dat zij
de wijze waarop het UWV beslissingen
neemt over re-integratie-inspanningen, niet altijd duidelijk vinden. Minister
Koolmees van Sociale zaken en
Werkgelegenheid heeft toegezegd dat
hij met het UWV in gesprek zal gaan om
te komen tot een uniforme uitvoering
van de RIV-toets, rekening houdend
met kleinere werkgevers.

Meer grip op re-integratie
De eigen rol en verantwoordelijkheid
van de zieke werknemer wordt duidelijLees verder op volgende pagina >
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Belangrijkste veranderingen voor
de ondernemer
Eerder stemde de Eerste Kamer in met het Belastingplan. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen voor 2019 voor u als ondernemer?

Daling tarief box 1

Aardgas duurder

Bent u belastingplichtig voor de inkomstenbelasting? Het tarief in box 1 voor
de tweede en derde schijf daalt met
2,75% van 40,85% naar 38,1%. De andere tarieven in box 1 wijzigen gering.

De belasting op aardgas gaat omhoog
met 3 cent per kubieke meter, elektra
wordt 0,72 cent per kWh goedkoper.
Het vaste bedrag aan korting op de
energiebelasting gaat met ongeveer
met € 50,- omlaag.

Verhoging heffingskortingen
De algemene heffingskorting, de
arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting worden verhoogd. De arbeidskorting wordt wel
sneller afgebouwd. Hierdoor kan men
tot een inkomen van ongeveer € 41.000,nog een voordeel tegemoet zien. Van
de inkomensafhankelijke combinatiekorting vervalt het basisbedrag, waardoor de korting lager uitvalt voor lagere inkomens tot ongeveer € 25.000,-.

Meer bijtelling dure
elektrische auto

Verhoging btw-tarief

Het tarief van de eerste schijf tot
€ 200.000,- in de vennootschapsbelasting daalt van 20 naar 19%. Het tarief
van de tweede schijf voor een winst
boven € 200.000,- blijft gelijk. De
komende jaren zal het tarief nog verder
dalen.

Het lage btw-tarief stijgt van 6 naar 9%.
Met name levensmiddelen worden
hierdoor zwaarder belast. Maar onder
andere ook de horeca, de kapper, bloemen en boeken worden door de tariefstijging getroffen.

De bijtelling voor elektrische auto’s
blijft 4%, maar slechts tot een cataloguswaarde van € 50.000,-. Daarboven
gaat over het meerdere de normale
bijtelling van 22% gelden. Voor auto’s
die vóór 2019 op kenteken zijn gezet,
geldt een overgangsregeling van 60
maanden.

Vennootschapsbelasting

Beperking afschrijven
gebouwen
Bedrijven waarvan de winst wordt
belast in de vennootschapsbelasting,
mogen vanaf 2019 nog maar afschrijven tot 100% van de WOZ-waarde. Dit
was al zo voor panden die niet in eigen
gebruik waren, maar vanaf 2019 gaat
deze grens ook gelden voor panden die
wel in eigen gebruik zijn (voorheen was
dit 50% voor panden in eigen gebruik).
Dit betekent mogelijk minder afschrijving en dus een hogere winst. Een kritische blik op de WOZ-beschikking van
2019 kan daarom geen kwaad.
Ook is het wellicht mogelijk een voorziening te treffen voor toekomstig
onderhoud. Er geldt nog wel een overgangsregeling: als een pand vóór 2019
in (eigen) gebruik is genomen, mag
nog maximaal drie jaar worden afgeschreven volgens de oude regels, ook
als daarmee de grens van 100% wordt
doorbroken.

< Vervolg van pagina 2

ker, doordat hij in het plan van aanpak
en bij de eerstejaarsevaluatie zijn visie
op het re-integratietraject moet geven.
De verwachting is dat dit leidt tot een
grotere betrokkenheid van uw werknemer bij het re-integratieproces, ook als
dat bij een andere werkgever moet
plaatsvinden (tweede spoor). Verder

wordt onderzocht of extra instrumenten ingezet moeten worden om reintegratie in het tweede spoor te bevorderen, bijvoorbeeld het eerder inzetten
van de no-riskpolis.

Let op!
De maatregelen staan beschreven in
een brief die minister Koolmees aan de
Tweede Kamer heeft gestuurd en moeten nog worden vastgelegd in wet- en
regelgeving.
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Jarenlange relatie Van der Tang Auto’s
en WEA Deltaland
De autobranche kenmerkt zich de laatste jaren op zijn zachts gezegd door turbulentie. Ondanks klimaat- en andere discussies
weet Van der Tang Auto’s uit Delft prima te anticiperen op de ontwikkelingen in de automotive sector. Hierbij wordt zij al 16
jaar lang ondersteund door WEA Deltaland.

Het blijft voor velen alsof je als kind in
een snoepwinkel rondloopt. We hebben het over een showroom vol met
blinkende auto’s, die te koop zijn. Zo
voelt het als we even moeten wachten
tot directeuren Gijs van der Tang en
Simon Verschoor de business even los
kunnen laten voor het interview in hun
pand tegenover de Makro in Delft.
Accountant Jessica Ottens – Buitendijk
en vennoot Karel Hamelink van WEA
Deltaland arriveren ook en worden
allerhartelijkst begroet door Simon en
Gijs.

16 jaren klant
Tijdens de koffie trapt Karel af: “Gijs en
ik kennen elkaar al tientallen jaren.
Toen ik in 2003 overstapte naar WEA
Deltaland is Gijs daar korte tijd later
klant geworden. Hij had onenigheid bij
zijn toenmalige accountant en koos na
contact over en weer voor WEA
Deltaland. Vanaf 2008 is Jessica als
accountant aan de slag gegaan voor en
bij hem in Delft”. Gijs: ”Mijn vader was
met mijn broer in 1979 Van der Tang
Auto’s begonnen in de Zuiderparkbuurt
in Den Haag. In 1989 ben ik bij hen in
het bedrijf gestapt aan de Nunspeetlaan.
In 1992 hebben mijn broer en ik de
zaak overgenomen van pa. Toen vervolgens een collega in 1998 mij dit pand
aan de Schieweg in Delft aan bood, heb
ik niet lang getwijfeld. Het lag destijds
aan de zogenaamde Autostrada van
Delft waar nagenoeg alle autobedrijven waren gevestigd en nog belangrijker: Het ligt tegenover de in-/uitgang
van de Makro, wat veel potentiële aanloop betekent. Kortom een buitenkans-

4

Zittend: Simon Verschoor, v.l.n.r. Jessica Ottens-Buitendijk,
Gijs van der Tang, Karel Hamelink.
je na het faillissement van de toenmalige Honda-dealer daar. In dat jaar is
ook mijn broer uit het bedrijf gestapt
en heb ik het bedrijf zelfstandig voortgezet”.

Wagenpark en ondernemer
Gijs vervolgt: “Naast de handel in jonge
gebruikte auto’s richtten wij ons in die
tijd vooral op partijhandel en ondernemers, en dat zijn we eigenlijk altijd blijven doen. In december 2015 is Simon,
na verkoop van zijn autobedrijf in Zeist,
toegetreden als mijn partner in het
bedrijf. We zagen en zien beiden de
mogelijkheden om vanuit onze afzonderlijke netwerken het bedrijf en onze
klanten zo optimaal mogelijk te kunnen bedien”.

Simon: Naast de aan- en verkoop van
auto’s richten we ons vooral op het
ontzorgen van de particuliere en zakelijke klanten. Naast de showroom voor
de verkoop beschikken we over een
moderne werkplaats waar we met
gecertificeerde monteurs onderhoud
voor alle merken met de modernste
apparatuur aan kunnen. In totaal runnen we dit bedrijf met acht mensen.
We richten ons vooral op jonge
gebruikte auto’s uit het A-segment.
Hierbij moet je bijvoorbeeld denken
aan Audi, Mercedes, BMW, Renault en
Volvo. Daarnaast hebben we ook
onze wegen gevonden om klanten
nieuwe auto’s van allerhande merken
te leveren”.

bulletin

Gijs vult aan: “Een klant wil eigenlijk volledig ontzorgd worden. Dat geldt zeker
voor de zakelijke klanten. Die willen
geen ‘gedoe’ met hun wagenpark.
Daarom is dat inmiddels één van onze
belangrijkste speerpunten. Wij ontzorgen zakelijke klanten door scherpe
(financial of operational) lease-constructies. Voorts is het voor de zakelijke
en particuliere klant een absolute must
dat er rond onderhoud goed vervangend vervoer is geregeld en dat het
onderhoud wordt uitgevoerd met kwaliteit op dealerniveau. En dat bieden wij
onze klanten dan ook. Daarnaast ben ik
opgeleid tot erkend autotaxateur voor
particulieren en dealerbedrijven. Vanuit
die taxatiebevoegdheid mag en kan ik
de waarde bepalen voor overname van
een auto, bijvoorbeeld van zakelijk naar
privé ”.
“De wensen van de (potentiële) klant
zijn voor ons bij het ondernemen altijd
richtinggevend”, vult Simon aan. Zo
bouwden wij een nieuwe website en
hebben we de Van der Tang app ontwikkeld voor smartphones en tablets.
Met de App kunnen klanten afspraken
maken en chatten met ons bij technische
of andere vragen. Dat zijn zaken die klanten belangrijk vinden en waarderen”.

werken gaat dat eigenlijk automatisch.
Zo kunnen we door een goed gevoerde
administratie en een regelmatige check
van ons, de financiële bedrijfsvoering
mooi onder controle houden. Hierdoor
weten de ondernemers wat de actuele
stand van zaken is en wat de financiële
mogelijkheden zijn om te ondernemen”. Karel: “Verder zijn wij er ook als er
vragen leven bij Gijs, Simon of hun
klanten. Zo komen klantvragen vanuit
het bedrijf over bijtelling en afschrijving ook vaak bij ons terecht”.

Ondernemen in de automotive
De autowereld staat volop in de spotlights. Duurzaamheid en klimaatakkoord zijn termen die de branche hard
raken. Simon: “De hele discussie over
uitstoot van met name dieselauto’s en
de opkomst van hybride en volledig
elektrische auto’s maakt het niet altijd
makkelijk. En dat geldt zeker voor de
consument. En… wordt het nu waterstof of elektrisch in de toekomst ? Voor
ons als ondernemers is het vooral anticiperen op de marktbewegingen”. Gijs:
“Je ziet nu duidelijk dat de discussie
over dieselgebruik de markt beïnvloed.

Dit terwijl het alternatief hiervoor in de
vorm van elektrisch rijden nog duidelijk in de kinderschoenen staat en de
nieuwe Euro 6 diesels ook overduidelijk
‘schoner zijn’ geworden. Voor ons is het
dus ogen en oren open. Waar gaat de
markt heen? Wat doet de Haagse politiek? En vooral: Hoe vertaalt de media
wat er in Den Haag wordt geroepen?
Als de landelijke media schrijft dat alle
diesels de deur uit moeten merken wij
dat direct in de verkoop”. Simon: “Maar
handel blijft er en we zullen ook goed
moet kijken naar de trends rond wat de
toekomst ons (technisch) aan oplossingen gaat brengen en we moeten anticiperen op het feit dat jongeren later aan
een eigen auto beginnen”.

Tenslotte
“Vele jaren ondernemen in de autobranche leert dat er, ondanks de huidige turbulentie, altijd handel in auto’s
blijft. Wij vinden daarin onze weg en
hopen dat met de ogen en oren open
nog jarenlang te kunnen voortzetten”,
vervolgt Gijs. Hij sluit af: “Een solide
samenwerking met WEA Deltaland is
daarbij voor ons onmisbaar. Jessica is
voor ons een vaste rots waarop we kunnen bouwen. Zij en Karel denken
gevraagd en ongevraagd met ons mee,
dragen oplossingen aan en leveren op
basis van inzicht en kennis vakkundig
werk dat wij niet kunnen missen. En
voor nu: de dieseldiscussie maakt het
mogelijk om veel aantrekkelijker (lees:
goedkoper) een tweedehands diesel te
kopen. Ik zou zeggen: Doen!”

Voor meer informatie:
vandertang.nl
weadeltaland.nl

Relatie met WEA
“Mijn vrouw Nicoline doet de dagelijkse administratie en Jessica kijkt vanuit
WEA Deltaland met ons mee”, vervolgt
Gijs. Jessica: “Standaard kom ik hier
ieder kwartaal om de kwartaal- en jaarcijfers op te maken, de aangiften te
verzorgen en de financiële stukken en
administratie op orde te houden.
Tussen de bezoeken door sta ik Gijs,
Simon en Nicoline bij wanneer daar
behoefte aan is. Na jarenlang samen-
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Einde van een tijdperk
Henk Koelman
nam afscheid van WEA
Als je WEA Noord-Holland zegt, zeg je
Henk Koelman. Twee namen die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. En
toch kwam er op 30 november jl. een
einde aan een combinatie die veertig
jaar heeft bestaan. Wat rest is een korte
terugblik op een bijzondere tijd waarbij het onmogelijk is om alles te benoemen wat Henk voor onze organisatie
en u als klanten, heeft betekend.
Na zijn opleiding tot registeraccountant is Henk al jong aan de slag gegaan
als kantoordirecteur bij, toen nog, de
HMvL. Vanaf 1990 ging het bedrijf verder onder de naam WEA door een fusie
tussen HMvL en Zuidac. In de jaren 90
was Henk één van de sleutelfiguren bij
de omvorming van de WEA naar een
bedrijf met maatschappen en ondernemerschap in plaats van loondienst. Om
te kunnen groeien werden kantoren

overgenomen en panden gebouwd,
met als hoogtepunt voor Henk een vestiging in zijn eigen Uitgeest.
Naast zijn werk heeft Henk meerdere
passies, lekker eten en vissen horen
daar zeker bij. Bij Henk was de lijn tussen zakelijk en privé een hele dunne.
Het was dan ook niet gek als je als collega of klant door Henk uitgenodigd
werd voor een dagje vissen of een
etentje bij hem thuis, waar Henk de kok
was. Velen van ons hebben wel eens
met Henk op karper gevist in de visvijver in Uitgeest of in zijn achtertuin.
Zijn liefde voor kinderen heeft hij eerst
aan zijn eigen kinderen, Pim, Marit en
Mariska gegeven, later is hij jarenlang
Sinterklaas geweest voor de kinderen van
onze collega’s en nu kan Henk vol warmte
over zijn kleinkinderen vertellen.

Zonder andere (oud) collega’s te kort te
willen doen kan ik met een gerust hart
stellen dat ons kantoor in de huidige
vorm zonder Henk niet had bestaan.
Daar zullen wij hem altijd dankbaar
voor zijn.
Kortom, een bijzondere man en daarbij
past een bijzonder afscheid. Het bijzondere is in dit geval dat er, op verzoek
van Henk, geen afscheidsreceptie voor
klanten en collega’s komt. Op 30
november is hij er nog en de volgende
dag draait het kantoor gewoon door,
maar zonder Henk en dat zal een raar
gevoel zijn.

Henk bedankt, voor alles!
Namens alle medewerkers van
WEA Noord-Holland

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

12 ½ jaar in dienst:
• 1 november 2018, mevrouw N.M. van Seters,
Middelharnis
• 14 februari 2019, mevrouw B. de Jonge,
Zierikzee

40 jaar in dienst:
• 1 november 2018, mevrouw J.T. van LeeuwenNaerebout, Gouda
- 1 december 2018, de heer J. van Meerten,
Kesteren
Wij feliciteren onze collega’s hiermee van harte
en wensen hen nog vele goede WEA-jaren toe!
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Voorwaarden graasdierpremie
aangescherpt
Weidt u graasdieren, zoals schapen en/of runderen? Dan kunt u, onder voorwaarden, in aanmerking komen voor de graasdierpremie. De regels worden
vanaf 2019 aangescherpt. Daartegenover staat dat de graslandcorrectie komt te
vervallen. Deze veranderingen kunnen voor u positief of negatief uitvallen.

Voorwaarden aangescherpt
Vanaf 2019 kunt u alleen nog graasdierpremie ontvangen voor het aantal
graasdieren dat u op niet-subsidiabele
grond laat grazen.
Welke gronden
Onder niet-subsidiabele gronden wordt
bijvoorbeeld verstaan, heide, duinen,
kwelders en stadsparken. U kunt als
feitelijk gebruiker op deze grond geen
betalingsrechten ontvangen.
Voor welke dieren?
U kunt alleen voor dieren die op 15 mei
op uw bedrijf aanwezig zijn subsidie
krijgen. U moet deze dieren de gehele
periode van 15 mei t/m 15 oktober
onafgebroken op niet-subsidiabele
grond laten grazen. U mag dieren wel
voor 15 oktober van uw bedrijf afvoeren. De graasdieren die in deze periode
(tijdelijk) op grasland lopen komen
daardoor niet meer in aanmerking voor
de graasdierpremie.

Weiden op niet subsidiabele
grond
Tot nu toe werd de hoogte van de
graasdierpremie bepaald o.b.v. het aantal graasdieren dat u in een bepaalde
periode heeft gehouden, gecorrigeerd
voor het aantal hectare grasland. Hierbij
werd het aantal hectare grasland vermenigvuldigd met een vaste omrekenfactor: 1,75 gve per ha (1,75 gve betekent 11,67 schapen of 1,75 runderen).
Voor het aantal dieren dat ‘niet’ op
grasland ‘geplaatst’ kon worden werd
de graasdierpremie uitbetaald.

Ongeacht gebruik niet
subsidiabele grond
De graasdierpremie werd o.b.v. van de
bovenstaande werkwijze aan u uitgekeerd. Het was niet van belang of u
daadwerkelijk niet-subsidiabele grond
in gebruik had en deze liet begrazen.

Gevolg aanscherping
Door de aanscherping komt u alleen
nog in aanmerking voor de subsidie
voor de dieren die u daadwerkelijk op
niet-subsidiabele grond heeft laten
grazen. Belangrijk is dat u deze dieren
in de betreffende periode niet tijdelijk
op grasland laat grazen. Voor bepaalde
bedrijven is het gunstig dat de graslandcorrectie komt te vervalen. Bent u
bijvoorbeeld melkveehouder en laat u
uw schapen alleen weiden op heidegrond? Dan wordt het aantal dieren
voor graasdierpremie niet meer gecorrigeerd voor het aantal hectare grasland dat u in gebruik heeft.

Vanaf € 500,Heeft u recht op meer dan € 500,graasdierpremie? Dan komt u in aanmerking voor uitbetaling. De ondergrens van € 1.000,- is komen te vervallen. Vanaf 2019 geldt alleen de ondergrens voor rechtstreekse betalingen.

Aanvragen
Wilt u de graasdierpremie aanvragen?
Dan moet u in de Gecombineerde
opgave verklaren dat de dieren waarvoor u de subsidie aanvraagt aan
bovenstaande voorwaarden voldoen.

Bewijsmateriaal
Bij een eventuele controle moet u aantonen dat u de dieren heeft laten grazen op niet-subsidiabele grond, dat bij
u in gebruik is. Dit laatste kan volgens
RVO door het perceel in te tekenen of
doormiddel van een gebruiksovereenkomst. De begrazing kunt u bijvoorbeeld bijhouden in een begrazingsschema of logboek.

Nieuwsberichten
Klopt uw voorlopige aanslag
2018 nog?
Aan het begin van het nieuwe jaar
zult u al meer zicht hebben op uw
winstcijfers over 2018. Misschien is
het zelfs tijd om uw voorlopige aanslag aan te passen.

Verwacht u een afwijking?
Ondernemers krijgen aan het begin
van het jaar een voorlopige aanslag
inkomstenbelasting. Omdat uw winstcijfers dan nog niet bekend zijn,
baseert de fiscus zich op de cijfers uit
het verleden. Verwacht u een afwijking, dan kunt u de aanslag zelf aanpassen of dit laten doen door uw
accountant.
Een afwijkend winstcijfer kan het
gevolg zijn van een mee- of tegenvallende winst, van onvoorziene kosten,
van de aankoop van een woning of
van een echtscheiding.
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C

Colofon

olumnEd Izeren

Bij de samenstelling is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd, maar onze orga-

Fietsplaatje
In 1924 werd in Nederland het fietsplaatje
ingevoerd. Ik heb er nog twee van mijn
vader. Op het stuur moest een duidelijk
zichtbaar metalen plaatje bevestigd zijn,
dat men voor drie gulden op het postkantoor kon kopen. Op een niet op de juiste
plaats bevestigd plaatje stond een boete
van vijf tot vijfentwintig gulden. Het was
niet strafbaar met een fiets aan de hand te
lopen. Dus wie een agent zag aankomen
kon er vlug afspringen.
In 1924 waren er in ons land ruim 1,7 miljoen belaste fietsen. De ANWB vroeg het
parlement de wet niet aan te nemen. In de
Kampioen van september 1923 stond
“Thans dreigt ons gevaar, wielrijders wees
op uw hoede”. Er volgde een juridisch
steekspel of iemand staande op een pedaal
voortsteppend strafbaar was of niet. Een
kamerlid stelde voor de hoogte van de heffing af te laten hangen van de waarde van
de fiets. Volgens hem klopte het niet dat
minister Colijn evenveel voor zijn luxe rijwiel moest betalen als een student voor
zijn tweedehandsje. In een lied werd
gesuggereerd dat ook voetgangers belast
moesten worden en een voetplaatje aan
“den linker grooten teen” moesten krijgen.
Er werd gecontroleerd op plaatsen waar
veel fietsen tezamen waren, bijvoorbeeld
bij een open brug of bij een veerpont. In
1933 werden in Amsterdam 11.809 bekeuringen uitgedeeld. Fietsplaatjes en diefstal
waren al meteen één begrip. Op 1 augustus
1924 ging de regeling in, maar op 29 juli
werd in Amsterdam al een flinke partij
namaakplaatjes in beslag genomen. Op de
Rozengracht bood een persoon zelfs luidkeels rijwielbelastingplaatjes voor 50 cent
per stuk te koop aan. Bij de komst van een
politieagent nam hij de vlucht, aldus de
krant. Het ministerie van Financiën werd
overstroomd met honderden suggesties
om een eind te maken aan de diefstallen. In
1933 werden officiële houdertjes inge-
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nisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

voerd, waaruit de plaatjes niet zonder
beschadigingen konden worden verwijderd.
Tot 1934 moest het plaatje persé op de fiets
zijn aangebracht. Men mocht het niet op
de jas dragen of in de portemonnee bij zich
hebben. Nadat in verband met de diefstallen er jarenlang op was aangedrongen,
mocht tenslotte vanaf oktober 1934 het
plaatje toch op de kleding gedragen worden en wel op de “linkerborsthelft”. In de
crisisjaren, toen het aantal werklozen flink
steeg, werd besloten aan werklozen een
gratis fietsplaatje te verstrekken. In zo’n
plaatje was een gat aangebracht. Ook dat
was een bron van veel kritiek. Alsof werkloos zijn niet erg genoeg was, moest men
er ook nog mee te koop lopen.
In 1940 ontstond er door de oorlog benzineschaarste waardoor veel automobilisten
weer gingen fietsen. Volgens cijfers uit
1940 waren er op 8,8 miljoen inwoners 3,6
miljoen belastbare fietsen, die iets meer
dan 9 miljoen gulden opleverden. De
bezetting in mei 1940 maakte een eind aan
het particuliere autorijden. Iedereen moest
fietsen, lopen of op de trein stappen. Het
einde van het fietsplaatje kwam op 1 mei
1941 op last van de Duitsers maar tot
vreugde van iedereen. Veel schoot men er
niet mee op, want veel Nederlanders zitten
nu nog te wachten tot zij hun fiets terugkrijgen uit Duitsland.
De fiets was een fiscale melkkoe dus. Anno
nu kennen wij een belastingvrije woonwerkvergoeding voor per fiets afgelegde
kilometer, aftrek van omzetbelasting op
een personeelsfiets, en (tot de invoering
van de werkkostenregeling) zelfs een loonbelastingvrije fiets van de zaak. Als men in
1941 geprofeteerd zou hebben dat de fiets
een halve eeuw later juist belastingvoordeel zou opleveren, was de reactie waarschijnlijk geweest: Ga toch fietsen, vent!
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