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Plannen voor de auto
Op Prinsjesdag maakt het kabinet de
plannen voor de komende jaren
bekend, waaronder een aantal plannen met betrekking tot de auto. Dit
overzicht laat zien wat ons, waarschijnlijk, te wachten staat.

€ 40.000. In de jaren na 2021 stijgt de
bijtelling over de eerste € 40.000, vanaf
2026 bestaat voor de bijtelling geen
onderscheid meer tussen elektrische en
gewone auto’s.

Hogere bijtelling elektrische
auto

De accijns op benzine en diesel gaat
volgend jaar met 1 eurocent per liter
omhoog, ter financiering van de belastingkorting die voor elektrische rijders
zijn weggelegd.

De bijtelling voor elektrische auto’s
bedraagt nu nog 4% tot een cataloguswaarde van € 50.000 en een bijtelling
van 22% over het meerdere. Volgens
het Klimaatakkoord gaat de bijtelling
volgend jaar naar 8% over de eerste
€ 45.000 van de cataloguswaarde en
22% over het meerdere. In 2021 moet
dit stijgen naar 12% over maximaal

Hogere accijns benzine en diesel

Andere berekening BPM
Er komt een andere methode ter
berekening van de BPM. De BPM betaalt
u bij aanschaf of import van een nieuwe
auto en is gebaseerd op de CO2-uitstoot

van de auto. De nieuwe methode
berekent de uitstoot nauwkeuriger.
Door de nieuwe methode wordt de
BPM gemiddeld niet hoger, maar dit
kan in individuele gevallen wel zo zijn.
Door de nieuwe methode kan de BPM
echter ook iets lager uitvallen.

Extra toets import schadeauto’s
Bij import van een gebruikte auto
betaalt u aan de grens een deel van de
BPM. Voor schadeauto’s bestaat een
specifieke methode ter bepaling van de
rest-BPM. Omdat de import van schadeauto’s onevenredig toeneemt, wordt
er een extra toets door een onafhankelijke derde ingevoerd ter fiattering van
de aangegeven BPM.

bulletin
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Geen spaartaks tot € 440.000
Vanaf 2022 hoeven spaarders geen belasting te betalen over spaargeld tot een
bedrag van € 440.000. Doel is spaarders te ontzien die op dit moment
nauwelijks rendement maken, maar wel belasting betalen. Dit staat in een
wetsvoorstel van staatssecretaris Snel.

Heffing box 3 nu
In box 3 betaalt een vermogensbezitter, ongeveer vanaf een bedrag van
€ 30.000, belasting over een verondersteld rendement. Dit rendement wordt
verondersteld toe te nemen, naarmate
het vermogen stijgt. Ook als het vermogen grotendeels of geheel uit spaargeld bestaat.

Heffing box 3 vanaf 2022
Vanaf 2022 zal eerst naar de samenstelling van het vermogen worden gekeken. Het fictief rendement sluit hierbij
aan. Dit betekent op dit moment dat
degene die alleen spaart, over een veel
lager bedrag belasting betaalt.

Ruim € 440.000 spaargeld
belastingvrij
Volgens voorlopige berekeningen
betekent dit dat degenen die tot ruim
€ 440.000 aan spaargeld hebben, geen
belasting betalen. Daarentegen betalen degenen die geheel of grotendeels
beleggen juist meer belasting.

Tarief omhoog
Ook het tarief in box 3 van nu 30% voor
Nederlanders die straks belasting in
box 3 betalen, gaat omhoog. Het stijgt
met 3%-punt naar 33%, zodat degenen
die wel belasting betalen, los van de
overige maatregelen, zo’n 10% meer
kwijt zijn aan heffing in box 3.
Heeft u vragen over de heffing in box 3,
neem dan contact met ons op.
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Nieuwsberichten
Minimumtarief van € 16,- voor zzp’er
Vanaf 2021 komt er een minimumtarief van € 16,- voor zzp’ers. Met dit minimumtarief
hoopt het kabinet te voorkomen dat zzp’ers onder de armoedegrens terechtkomen,
zo staat in een brief aan de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat de plannen per
2021 worden ingevoerd. Het minimumtarief is bedoeld om te voorkomen dat
zzp’ers tegen te lage tarieven moeten werken. Zzp’ers aan de onderkant van de
arbeidsmarkt hebben namelijk vaak een beperkte onderhandelingspositie ten
opzichte van de opdrachtgever. Om die reden is besloten de verantwoordelijkheid
voor het controleren en het betalen van het minimumtarief neer te leggen bij de
opdrachtgever. De opdrachtnemer wordt verantwoordelijk voor het aanleveren
van de informatie. Zzp’ers met een uurtarief boven de € 75,- kunnen in de plannen
kiezen voor een zelfstandigenverklaring. Hiermee kunnen ze vooraf met hun
opdrachtgever afspreken dat ze als zelfstandig ondernemer werken. Voorwaarde is
dat een opdracht niet langer dan een jaar duurt.

Biedt u uw kind vakantiewerk op
uw bedrijf?
Als uw zoon of dochter op zoek is naar leuk vakantiewerk, is het wellicht een idee
dat ze bij u in het bedrijf gaan werken. Uw kind heeft dan een leuke bijverdienste
en krijgt een kijkje in de keuken. Daarbij, u heeft de beschikking over een extra
arbeidskracht en u kunt de kosten ten laste van de winst brengen. Voor de fiscus is
uw meewerkende kind gewoon een werknemer. De inkomsten zijn dus gewoon
belast, maar door de algemene heffingskorting en de arbeidskorting hoeft uw
kind in veel gevallen geen belasting te betalen. De verdiensten van uw kind zijn
voor u echter wel aftrekbaar als loonkosten. Ook bijkomende kosten, zoals voor
werkkleding, kunt u aftrekken van de winst. Let op: uw kind is meestal niet
verzekerd voor werknemersverzekeringen, omdat de familierelatie overheerst. Dit
betekent dat u voor uw kind dan ook geen premies hoeft af te dragen. Valt uw kind
nog onder het oude stelsel van studiefinanciering? Dan mag maar een maximaal
bedrag van € 14.682,96 bruto per jaar worden bijverdiend zonder dat de
studiefinanciering in gevaar komt.
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Vanaf 2020 verruiming en aanscherping fosfaatnormen
Vanaf 2020 worden de fosfaatgebruiksnormen voor grasland en bouwland aangepast. Bij de fosfaattoestand ‘hoog’
worden de normen verder aangescherpt. Daartegenover worden enkele fosfaatnormen verruimd. Ook wordt een nieuwe
fosfaatklasse toegevoegd. De aanpassingen zijn formeel nog niet definitief maar gaan vrijwel zeker in per 1 januari 2020.

Fosfaattoestand bodem

Wijzigingen vanaf 2020

De fosfaatgebruiksnorm per hectare
grasland of bouwland is afhankelijk van
de fosfaattoestand van de bodem. Bij
een lagere fosfaattoestand van de
bodem geldt een hogere fosfaatgebruiksnorm.
U kunt de fosfaattoestand van uw
bodem aantonen met een analyse van
uw grondmonster. Heeft u geen grondmonster voor een bepaald perceel?
Dan valt het perceel automatisch in de
fosfaatklasse ‘hoog’.

Vanaf 2020 mag u hoogstwaarschijnlijk met de voorgestelde normen rekenen.
In tabel 1 vindt u de nieuwe klasse-indeling en de nieuwe normen. De huidige normen staan tussen haakjes.

Extra fosfaatklasse
Vanaf 2020 wordt de fosfaatklasse ‘neutraal’ opgesplitst in de fosfaatklasse
‘neutraal’ en ‘ruim’. De fosfaatgebruiksnormen voor de nieuwe fosfaatklasse
‘normaal’ worden verruimd. De normen
voor de fosfaatklasse ‘ruim’ zijn gelijk
aan de normen voor de huidige fosfaatklasse ‘normaal’.

Tabel 1. Voorgestelde indeling fosfaatklassen en fosfaatgebruiksnormen vanaf 2020
Fosfaatklassen

Grasland
PAL-getal

Bouwland
Pw-getal

Norm

1

Norm1

Arm

< 16

120 (120)

< 25

120 (120)

Laag

16 – 26

105 (100)

25 – 35

80 (75)

Neutraal

27 – 40

95 (90)

36 – 45

70 (60)

Ruim

41 – 50

90 (90)

46 – 55

60 (60)

Hoog

> 50

75 (80)

> 55

40 (50)
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De norm tussen haakjes is de huidige norm (2019)

Forse aanscherping fosfaatklasse ‘hoog’
Bij de fosfaatklasse ‘hoog’ wordt de fosfaatnorm fors aangescherpt, met name
voor bouwland. Laat u de fosfaattoestand van uw grond nog niet bepalen?
Dan is het verstandig om te overwegen
om dit alsnog te gaan doen. Mogelijk
dat u dan een hogere fosfaatgebruiksnorm kunt hanteren.

Soms extra norm bouwland
Bij bouwland met de fosfaattoestand
‘hoog’ mag u, vanaf 2020, onder
voorwaarden de fosfaatnorm met 5 kg
verhogen. U bent dan wel verplicht om
een meststoffen te gebruiken die veel
organische stof bevatten. Zo moet u
tenminste 20 kg fosfaat per hectare
aanwenden afkomstig van één of
meerdere van de onderstaande mestsoorten:
•• Strorijke vaste mest van rundvee,
varkens, schapen, geiten of paarden.

•• Dikke fractie van meststoffen van
rundvee.

•• Champost, gft-compost of groencompost.

Aanvullende voorwaarden
U mag de extra norm alleen toepassen
als u dit uiterlijk 15 mei van het betreffende jaar meldt aan RVO. Daarnaast
moet u onderstaande zaken opnemen
in uw administratie.
•• De percelen waarop de hogere norm
is toegepast.•• De soort(en) organische-stofrijke
mestsoort(en).
•• De hoeveelheid organische-stofrijke
mestsoort(en).

Equivalente maatregel fosfaat
vervalt
Met de wijziging van de fosfaatnormering vervallen vanaf 2020 de ‘opbrengstafhankelijke fosfaatgebruiksnormen’.
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Toprestaurants en WEA Noord Holland

Ondernemen en koken: 212 en nultwintig
Weer zo een verrassend ondernemersduo in de spotlights. Met WEA Noord Holland-vennoot Erwin Bakkum schuiven we
aan bij Richard van Oostenbrugge en Thomas Groot in hun restaurant 212 aan de Amstel in Amsterdam.
Richard en Thomas ontmoetten elkaar
zo een negen jaar geleden. In 2017
namen ze voor de restaurantwereld
een onverwachte stap. Samen kregen
ze in korte tijd twee Michelinsterren
voor hun prestaties in de keuken van
Bord’Eau. Maar ze waren toe aan een
volgende stap en openden vorig jaar
hun eigen zaak: Restaurant 212, gevestigd op dat adres aan de Amstel in onze
hoofdstad.

Eigen zaak
Richard: “We hadden nieuwe prikkels
nodig en wilden op eigen benen staan.
In de loop van de tijd ontstond bij ons
de behoefte om op eigen benen te
staan en de wens te vervullen om de
volledige zorg voor een eigen zaak te

realiseren”. Thomas: “Je wil gelukkig blijven in je vak en verder komen. Na
samenwerkingen in loondienst wilden
we beiden niet langer afhankelijk zijn
van derden”.
Thomas en Richard gingen op zoek
naar een pand waar reeds een horecabestemming op zat, want een nieuwe
vergunning krijgen, in Amsterdam, is
een utopie. Richard: “We zochten een
ruimte die zou kunnen passen bij onze
ideeën. Na een bezichtiging van een
kandidaat-huurpand hadden we beiden het gevoel dat dit het niet was. We
wisten inmiddels dat dit pand Amstel
212 te koop stond en reeds 18 jaar met
succes had gedraaid. Bij de bezichtiging hadden we beiden het gevoel dat
dit het was. Dus wij op zoek naar financiering. Toen we dat voor elkaar hadden
ging het eigenlijk supersnel. We kregen
1 oktober 2017 de sleutel en na een
grondige verbouwing konden we
begin 2018 open”.

Ondernemen

v.l.n.r., Thomas Groot, Erwin Bakkum
en Richard van Oostenbrugge
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“Bij de koop loop je eigenlijk al direct
tegen aspecten van ondernemen aan.
In eerste instantie wilden we zelf de
planvorming en uitvoering van de aanpassing van dit pand voor onze rekening nemen”, vervolgt Thomas. “Maar
snel kwamen we er achter dat je dat
aan specialisten moet overlaten. Zo
namen we een architect in de arm, om
de door ons gewenste inrichting en
sfeer te creëren en stelden we een projectleider aan die de verbouw leidde en
begeleidde. Verder was het onze wens

om ons vooral met ons vak bezig te
houden en zaken als administratie en
boekhouding zo snel en eenvoudig
mogelijk op te zetten en bij te houden”.
Vanuit een eerdere samenwerking in de
Foodhallen kenden Richard en Thomas
WEA Noord Holland. Erwin Bakkum:
“Wij zijn benaderd om de financiële
organisatie en administratie op te zetten voor 212. Na de opzet verzorgen wij
de administratie en adviseren en regelen de zaken verder fiscaal en qua
investeringen. Alles is digitaal opgezet
en op elk moment van de dag via computer of app te raadplegen. Kassa,
bank, inkoop en loonadministratie
/-kosten zijn gekoppeld zodat er 24/7
inzicht is in het resultaat van de inspanningen”. Richard vult aan: ”Het moest
voor ons op dat gebied zo makkelijk en
goed mogelijk, zodat wij de energie
kunnen stoppen in ons vak. Dan is het
als team van het restaurant natuurlijk
geweldig dat 212 op de eerste plaats
direct goed begon te draaien en dat we
in december 2018, na slechts 11 maanden reeds de eerste Michelin ster te
pakken hadden”.

Ander concept
Wat opvalt, als je voor 212 staat, is dat
er geen reclame- of uithangbord aan de
muur hangt. Het pand straalt chic uit en
slechts de cijfers 212 boven de ingang
geven aan dat je er bent. Binnen wordt
je verrast door de sfeer, inrichting en
opstelling. Iedereen zit aan een u-vormige bar rondom de keuken. De koks
koken voor je neus en serveren uit.

bulletin

Ronduit verrassend is het dat je zittend
aan de houten bar een laatje kunt open
trekken waar je je bestek aantreft.
Thomas: ”We hebben echt alles in het
werk gesteld om het hier te maken
zoals we in ons hoofd hadden en alles
zo op te zetten zodat we ons met ons
vak kunnen bezig houden. We hebben
veel geleerd sinds we aan dit avontuur
begonnen en zijn super trots op ons
team, waarin kwaliteit voorop staat. En
die kwaliteit geldt voor het eten en
voor de service die daar bij hoort. ‘Uit
eten’ is in onze ogen een beleving die
moet blijven hangen bij klanten die
hier komen”.

WEA Noord-Holland
“Administratie en boekhouding is door
WEA opgezet en we zijn daar zeer
tevreden over”, zegt Richard. “Verder
zijn Erwin en zijn team voor ons van
groot belang bij het ondernemen. Ze
helpen ons met zaken op juridisch - of
personeelsgebied, zijn attent op zaken
die we niet mogen vergeten en managen ook hoe het bedrijf groeit”. Erwin:
“Wij hebben een duidelijke adviespositie bij investeringen die er toe leidde
dat het bedrijf inmiddels uit meerdere
BV’s bestaat. Dat vraagt uiteraard de
nodige aandacht. Ons werk moet het
voor de ondernemers mogelijk maken
om bezig te kunnen zijn met hun vak
en het realiseren van hun ondernemerswensen. Beide zaken zijn bij
Richard en Thomas in goede handen,
want naast topkoks zijn ze ook altijd
bezig met de volgende stap als onder-

nemers. Het is fijn om voor hen te werken en ze te helpen bij de stappen die
ze willen maken”.

Nultwintig Curacao
Zo realiseerden Richard en Thomas
recent een prachtig nieuw restaurant
op Curacao. Thomas; “We kregen dit
jaar de kans om bij een nieuw appartementencomplex in Willemstad het
oude landhuis dat daarbij staat, te gaan
ontwikkelen en exploiteren. We hebben die kans gegrepen en hebben daar
nu deze zomer Restaurant Nultwintig
geopend. Het personeel waarmee we
daar werken zijn mensen die met ons
hebben gewerkt en die, ook wanneer
wij er niet zijn, prima onze ideeën ten
aanzien van kwaliteit en service ten
uitvoer brengen”. Richard: “Eten in de
Cariben is uiteraard iets anders. We
hebben de kaart daar daarom dan ook
anders opgezet. Het gaat daar vooral
om licht eten, salades, vis enz. Kortom
we hebben ons concept aangepast aan
de sfeer, temperatuur en cultuur van
het eiland. Verder lopen we daar wel
tegen andere en meer problemen aan.
We zijn er zelf los van elkaar maanden
geweest maar vooral administratief en
financieel werkt alles daar beduidend
anders. Daar hebben we veel steun bij
van WEA”.
Erwin: “Curacao heeft andere wetten
waardoor contracten anders worden
opgezet. Wij hebben het geluk dat één
van onze juristen jarenlang op Curacao
heeft gewerkt, hier hebben we voor-

deel van. Verder hebben we Richard en
Thomas geholpen bij het vinden van
lokale kantoren voor de administratie
en loonadministratie. Uitdagingen zijn
er vooral nog om de administratie volledig digitaal ter beschikking te krijgen,
zoals we hier in Nederland hebben. Dit
vergt nog veel werk om de bank, kassabedrijven en de facturatie op één lijn
te krijgen. Maar stap voor stap komen
we verder”.
Thomas: “De opzet en uitvoering voor
Nultwintig vergt nog steeds veel aandacht en we realiseren ons dagelijks
dat het daar anders gaat. Maar de klanten komen binnen en mensen die eerder hier waren herkennen het concept.
Het werkt dus. We richten ons op de
lokale bevolking en de toeristen uit
Nederland. En zoals bekend: de beste
reclame is de mond op mond reclame
en dat beginnen we na een korte tijd al
te merken. Het is een prachtige nieuwe
stap om onze aanpak ook daar waar te
maken”.

Zie verder:
212.amsterdam
restaurant-020.com - weanoorholland.nl

5

WEA Nieuwsbrief oktober 2019 nummer 4

Wea Deltaland helpt, ook in Nicaragua!
In augustus jl. was Henry van Eldijk, vennoot bij WEA Deltaland, als bestuurslid
van Stichting GESP Gennep, op werkbezoek in Nicaragua. Stichting GESP ondersteunt en financiert een groot aantal projecten in San Pedro de Lóvago in
Nicaragua.

De stichting GESP bestaat eind dit jaar
25 jaar. Het begin van de samenwerking tussen GESP en San Pedro richtte
zich op zaken zoals opzetten van een
gezondheidspost, wegenbouwprojecten en financiering van de eerste waterpompen. Op gemeentelijk niveau werd
ondersteuning gegeven bij de vormgeving van de planning en gemeentebegroting, opzetten van het belastingsysteem en kadaster. In de daaropvolgende jaren richtte men zich op de bouw
van scholen en woningen, alfabetiseringsprogramma’s en een bibliotheek,
stimuleren van (fruit)bomenaanplant.
In de jaren 2006 – 2015 zijn grote stappen gemaakt door het opzetten van
diverse kredietfondsen. Daarnaast
speelde GESP een belangrijke rol bij de
fusie van een tweetal melkcoöperaties.
De laatste jaren zijn er projecten uitgevoerd zoals “Alle kinderen naar school
– stop kinderarbeid”, drinkwatervoorzieningen, opzetten boerenmarkt,
druppelirrigatiesystemen, opzet veterinaire- en landbouwcursussen.

Terug uit Nicaragua
Henry is sinds 2015 bestuurlid, samen
met een vijftal collega’s vormt hij het
bestuur. In 2018 maakte hij zijn eerste
reis naar Nicaragua. We spreken Henry
deze zomer na terugkomst van zijn
tweede reis uit Nicaragua. “Mijn eerste
reis naar Nicaragua was een heel bijzondere om diverse redenen. Natuurlijk
was het mijn eerste kennismaking met
de mensen daar. Daarnaast was het erg
onrustig in Nicaragua met wegblokkades en betogingen waarbij doden en
gewonden zijn gevallen. Ik heb me niet
onveilig gevoeld, maar prettig was
anders. Wat mij verder bij is gebleven
van deze eerste reis was de hartelijkheid en dankbaarheid van de mensen
in San Pedro voor het werk wat Gesp
voor hen heeft gedaan ”. We vragen
Henry wat hij bijzonder vindt aan de
samenwerking. “Wat ik heel bijzonder
vind en wat ook een stevige basis legt
onder de samenwerking is het feit dat
we alles doen op basis van gelijkwaardigheid. Wij zijn niet de mensen met

Aanlevering melk bij Chontalac
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s Het Bestuur van Chontalac

een zak met geld die wel even komen
helpen en de mensen voorschrijven
wat en hoe. Ieder werkbezoek hebben
we een vast rondje. We spreken met de
gemeente, melkcoöperatie Chontalac,
Bank Caja Rural en bezoeken we lopende en nog uit te voeren projecten en
spreken met de lokale bevolking.”

Lopende projecten
“Voorafgaand en tijdens ons werkbezoek hebben we een aantal projectaanvragen ontvangen. We hebben nu aanvragen voor de aanleg van een viertal
schoondrinkwaterprojecten in buitengebieden, met een totale kostenbegroting € 125.000. Deze projecten zijn een
vervolg op reeds eerder gerealiseerde
schoondrinkwaterprojecten. Tijdens de
reis in 2018 hebben wij een drietal
schoondrinkwaterprojecten mogen
openen en gezien wat de impact is op
het dagelijkse leven nu en later. Het
scheelt mensen twee tot vijf uur lopen
per dag, deze tijdsbesparing wordt
besteed aan bijv. het bewerken van het
land of het op een andere manier vergroten van hun inkomsten. Hierdoor
hoeven kinderen niet meer mee te werken en kunnen naar school en leggen
daarmee een fundament voor hun verdere leven. Kortom het realiseren van
dit soort projecten heeft impact waar
men generaties lang van profiteert.
Ook zorgt schoon drinkwater voor minder ziektes.” Daarnaast vertelt Henry dat
de lokale bevolking kleine watercoöperaties moeten opzetten die verantwoordelijk zijn voor onderhoud en
beheer. Mensen moeten ook een bijdrage betalen voor het verbruikte
water aan deze coöperaties.

bulletin

Financiering projecten

Aanlevering melk bij Chontalac
Een tweede lopende projectaanvraag
is het opzetten van een nieuwe cyclus
voor landbouw- en veeteeltcursussen
met totale kosten voor drie jaar van
circa € 25.000. “De cursussen bestaan
uit theorie en praktijk en zijn in het
verleden ook al een keer gegeven en
hebben toen geleid tot het beoogde
doel dat er op verantwoorde wijze een
hogere productie wordt bereikt”, aldus
Henry.
Een afgerond project wat is ondersteund door GESP, is tijdens de reis
door Henry geopend. Het betreft een
druppelirrigatiesysteem van de boerencoöperatie in El Juste. El Juste ligt
in een droger gebied waardoor de
opbrengsten tegenvallen. Met de aanleg van het druppelirrigatiesysteem
hoopt men de opbrengst te kunnen
verbeteren. “Dit was een langer lopend
project omdat we het niet direct eens
konden worden wat de beste oplossing zou zijn. Bij het indienen van de

aanvraag had men de voorkeur voor
besproeiing door grotere sproei installaties, hierbij gaat echter relatief veel
water “verloren”. Na veelvuldig overleg
en emailverkeer hebben we geconcludeerd dat de aanleg van een druppelirrigatiesysteem veel effectiever is”,
vertelt Henry.

“Voor er projecten uitgevoerd kunnen
worden moeten deze natuurlijk gefinancierd worden. Omdat stichting
GESP uitvoering geeft aan de stedenband ontvangen wij een jaarlijkse bijdrage van de gemeente Gennep.
Daarnaast zijn er particulieren en
bedrijven (o.a. WEA Deltaland) die onze
stichting ondersteunen. Om omvangrijke projecten te kunnen realiseren
worden actief fondsen geworven en
acties op touw gezet”.
Mocht u Stichting Gesp willen ondersteunen dan is een gift welkom op
rekening: NL87 RABO 0140 6352 97
t.n.v. Stichting GESP.
Voor meer informatie kijk op
www.gespgennep.nl of mail naar
henry@gespgennep.nl

Druppelirrigatiesysteem El Juste

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

12 ½ jaar in dienst:
• 1 oktober 2019, mevrouw A.A.G.A. Peeters-Ras,
Kesteren
• 1 oktober 2019, de heer C.J.J.J. de Groot,
Uitgeest

40 jaar in dienst:
• 6 augustus 2019, mevrouw M. Alkemade-de
Snaijer, Middenmeer
Wij feliciteren onze collega’s hiermee van harte
en wensen hen nog vele goede WEA-jaren toe!
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C

Colofon

olumnEd Izeren

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

Maffia
Ik heb het even opgezocht, maar je schrijft
het dus met dubbel f. In het Italiaans is het
mafia. Waarom die Italianen zich niet
gewoon aan onze spelling kunnen houden,
weet ik niet. Eigenwijs volk. Wat die boeven
in eigen land doen mogen ze misschien zelf
weten, maar als ze onze landsgrens overschrijden krijgen ze er een f’je bij, of ze
willen of niet. Wij hebben zo onze regels.
Een van die regels is dat, als je als maffioso
in ons land economische activiteiten gaat
verrichten, daar ook belasting over betaalt.
Daarover verschillen de uomini d’onore van
deze Zuid Italiaanse gezelligheidsvereniging nog wel eens van mening met onze
Belastingdienst. Dat las ik onlangs in mijn
fiscale vakliteratuur. Wat was het geval? Ik
citeer:
“Italiaan X werd bij een inval in een huurwoning in Nederland aangehouden.
Duitsland had verzocht om uitlevering van
X. Hij zou lid zijn van de Ndrangheta, de
Calabrese tak van de maffia. Hij werd verdacht van een zesvoudige moord in
Duisburg. Bij de inval werden vuurwapens,
vervalste identiteitsbewijzen en een half
miljoen aan contanten gevonden.”
De oplettende lezer zal opmerken dat er
geen Italianen bestaan die X heten, want
dat is nu net een letter die niet gebruikt
wordt in het Italiaans. Dit belette de belastinginspecteur niet om belastingaanslagen
met boetes op te leggen aan X ten bedrage
van een klein miljoen. Die inspecteur had
tijdens zijn opleiding geleerd dat ze Al
Capone uiteindelijk ook gepakt hebben op
belastingfraude, dus dat leek hem wel een
kansrijke actie. Het probleem met belasting
heffen van buitenlanders is echter dat je
moet aantonen dat ze òf in Nederland
wonen òf hun geld in Nederland verdiend
hebben. Bij voortvluchtige moordenaars is
dat een behoorlijke fiscale uitdaging. Die
hebben namelijk de neiging om zich niet in
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nisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

te schrijven in de gemeentelijke basisregistratie en vergeten geregeld om hun belastingaangifte in te dienen.
Capo X had zoveel vertrouwen in het
Nederlandse rechtssysteem dat hij met succes in beroep ging tegen de aanslagen. De
rechter, die waarschijnlijk zelf een groot
liefhebber was van Chianti en pasta, vond
dat niet was bewezen dat X economische
activiteiten in Nederland had verricht of
ernaar had gestreefd in Nederland duurzame sociale of maatschappelijke bindingen
aan te gaan (m.a.w. wonen). Hij kende daarbij ook gewicht toe aan de omstandigheid…
“dat X als voortvluchtige verdachte van een
ernstig misdrijf in een onzekere situatie
verkeerde die zich niet of minder leende
voor het ontwikkelen van een duurzame
band van persoonlijke aard met het land
waar hij verbleef toen hij werd aangehouden.”
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