
Ontslag per juni mogelijk bij nieuwe NOW-regeling

Bedrijven die gebruikmaken van de 
Noodmaatregel Overbrugging Werk-
gelegenheid (NOW)-regeling om een 
tegemoetkoming in de loonkosten 
van werknemers te krijgen, mogen 
vanaf juni werknemers ontslaan. Dit 
zei minister Wouter Koolmees van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
vrijdag 8 mei in de uitzending van 
Op1. Inmiddels heeft het kabinet hier-
toe besloten om andere banen te 
behouden.

Bedrijven die nu van de NOW-regeling 
gebruikmaken, mogen hun werknemers 
niet om bedrijfseconomische redenen 
ontslaan. Doen zij dat wel, dan volgt een 
correctie op de NOW-subsidie middels 
een boete. Die boete verdwijnt dus in 
het tweede steunpakket dat er per juni 
aan zit te komen. Volgens Koolmees zal 
het grootste deel van het steunpakket 
worden verlengd, maar het is nog 
onduidelijke welke voorwaarden daar-

aan worden verbonden. Het kabinet zal 
dit pakket binnen nu en twee weken 
bekendmaken, aldus de minister. 

Extra voorwaarden nieuwe NOW
Volgens Koolmees kent de verlengde 
NOW-regeling, naast dat de eerderge-
noemde boete verdwijnt, ook nog extra 
voorwaarden. Zo mogen er geen winst-
uitkeringen aan aandeelhouders plaats-
vinden, mag er geen dividend worden 
uitgekeerd en mogen geen eigen aan-
delen worden ingekocht. Deze voor-
waarden worden nu ook al toegepast 
bij concerns met minder dan 20% 
omzetverlies, waarbij een van de bv’s 
een beroep op de NOW-regeling wil 
doen. 

Omscholing
Ook bekijkt het kabinet nog of er al dan 
niet verplichte omscholingsmaatrege-
len aan de verlengde NOW-regeling 
kunnen worden verbonden. Op die 

manier hoopt men dat werknemers die 
na de crisis binnen de eigen bedrijfstak 
nauwelijks meer aan het werk komen, 
een alternatief kunnen vinden.

Huidige NOW-regeling
De huidige NOW-regeling kan tot en 
met 31 mei worden aangevraagd en 
vergoedt tot maximaal 90% van de 
loonkosten van bedrijven die min-
stens 20% omzetverlies hebben. Het 
omzetverlies wordt bepaald op basis 
van 25% van de omzet van 2019. Dit 
moet worden vergeleken met de 
omzet in de periode maart t/m mei 
2020. Werkgevers kunnen echter ook 
kiezen voor een periode die één of 
twee maanden later start. Als een 
bedrijf een werknemer ontslaat, terwijl 
het bedrijf aanspraak maakt op de 
NOW-regeling wordt de tegemoetko-
ming verminderd door 150% van het 
loon van de ontslagen werknemer in 
mindering op de loonsom te brengen.
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Reiskostenvergoeding
thuiswerkers blijft onbelast
Vanwege het coronavirus werkt 
Nederland nog steeds zoveel mogelijk 
thuis. Een vaste reiskostenvergoeding 
voor het woon-werkverkeer mag u echter 
gewoon onbelast doorbetalen. Let op! 
Voor werknemers die meer dan 75 kilome-
ter van het werk wonen, moet u na afloop 
van het jaar de uitbetaalde vergoeding 
herrekenen op basis van het werkelijke 
aantal kilometers. Voor de periode waarin 
thuis wordt gewerkt, mag u echter blijven 
uitgaan van de aangenomen feiten waar 
de vergoeding op gebaseerd is.

Vergoeding kinderopvang 
uiterlijk in juli uitbetaald
De vergoeding die ouders krijgen 
vanwege de sluiting van de kinderop-
vang, wordt uiterlijk in juli van dit jaar 
uitbetaald. De sluiting is een van de 
maatregelen ter voorkoming van ver-
spreiding van het coronavirus. De com-
pensatie heeft betrekking op de perio-
de 16 maart tot en met 28 april 2020. 
Voor de vergoeding wordt aangesloten 
bij de gegevens van de kinderopvang 
die op 6 april 2020 bekend waren. De 
vergoeding wordt rechtstreeks uitbe-
taald aan de ouders. Zij hoeven hier-

voor niets te doen. Ook ouders met een 
cruciaal beroep die voor hun kind(eren) 
wel kinderopvang genieten, krijgen 
compensatie van de eigen bijdrage. Het 
gebruik van deze noodopvang is name-
lijk kosteloos.

Herziening en bezwaar
De vergoeding van het kabinet zal 
soms afwijken van de werkelijk ver-
schuldigde ouderbijdrage. Bij geringe 
afwijkingen vraagt het kabinet om 
begrip, bij grotere afwijkingen kunt u 
bezwaar en beroep instellen.N
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Bestuurder aansprakelijk
voor belastingschuld bv

Hoewel een bv een onafhankelijke rechtspersoon is, kunt u als bestuurder toch 
aansprakelijk zijn voor belastingschulden van de bv. U kunt wel de risico’s 
beperken. Hoe oordeelt de Hoge Raad hierover?
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Bestuursaansprakelijkheid
Wettelijk is geregeld dat bestuurders 
van een bv, waaronder meestal de dga, 
in beginsel hoofdelijk aansprakelijk zijn 
voor een aantal belastingschulden. Dit 
betreft onder meer de loonheffing en 
omzetbelasting. De aansprakelijkheid 
vervalt als betalingsmoeilijkheden door 
een bestuurder van een bv tijdig aan de 
fiscus gemeld worden. Dit betekent 
binnen twee weken nadat betaald had 
moeten worden.

Onbehoorlijk bestuur
Zijn betalingsmoeilijkheden tijdig 
gemeld, dan is een bestuurder niet aan-
sprakelijk, tenzij de inspecteur kan 
bewijzen dat er sprake is van onbe-
hoorlijk bestuur.

Melding blijft van kracht
In een zaak bij de rechtbank Breda was 
een bv in de modebranche in betalings-
moeilijkheden gekomen. Dit was door 

de bestuurder annex dga ook gemeld 
bij de ontvanger. Toch werd de bestuur-
der na het faillissement van de bv voor 
ruim € 70.000 aansprakelijk gesteld 
voor belastingschulden.

Nogmaals melden?
De inspecteur stelde dat de belasting-
schulden waarvoor betalingsmoeilijk-
heden bestonden, inmiddels betaald 
waren na een afgesproken betalingsre-
geling. Hierna waren echter diverse 
nieuwe belastingschulden ontstaan en 
betaald. De inspecteur stelde dan ook 
niet op de hoogte te zijn van het feit dat 
er nog steeds betalingsmoeilijkheden 
bestonden en vond dat de bestuurder 
dit opnieuw had moeten melden.

Hoge Raad: melding blijft van 
kracht bij betalingsachterstand
Volgens een uitspraak van de Hoge 
Raad blijft een eenmaal gedane mel-
ding van betalingsonmacht echter gel-

den, zolang er betalingsachterstanden 
zijn. Het is niet van belang of dit nieuwe 
belastingschulden betreft.

Inspecteur kan nieuwe
melding eisen
De aansprakelijkheid is wel weer van 
toepassing als de inspecteur na een 
betaling laat weten van mening te zijn 
dat er geen betalingsonmacht meer 
bestaat. Dan zal de bestuurder de beta-
lingsonmacht opnieuw moeten mel-
den, als deze althans nog bestaat. In 
deze zaak had de inspecteur dit echter 
niet laten weten, zodat de aansprake-
lijkheid niet overeind bleef.
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Wat is de KIA?
De KIA is een extra tegemoetkoming 
voor bedrijven die kleinschalig investe-
ren. De KIA bedraagt in 2020 maximaal 
€ 16.307. De KIA loopt vanaf een 
bepaald investeringsbedrag langzaam 
af naar nihil als het investeringsbedrag 
€ 323.544 of meer bedraagt.

Welke KIA voor samenwerkings-
verband?
Er is al een tijdje discussie over de 
vraag hoe de KIA moet worden bere-
kend bij een samenwerkingsverband 
van ondernemers, zoals een vof of 

maatschap. De wettekst is hier niet 
helemaal duidelijk over. In een eerdere 
uitspraak van het hof Gelderland werd 
bepaald dat iedere deelnemer in het 
samenwerkingsverband recht had op 
een bedrag aan KIA dat gelijk was aan 
de KIA voor het samenwerkingsver-
band. De Hoge Raad acht deze uitleg 
echter niet overeenkomstig de bedoe-
ling van de wetgever.

Toerekenen aan individuele 
ondernemer
De Belastingdienst rekende ook anders 
dan volgens de uitspraak van het hof 

Gelderland zou moeten. De dienst 
rekende tot nu toe de KIA van het 
samenwerkingsverband voor een 
evenredig deel toe aan iedere onder-
nemer in het samenwerkingsverband. 
De Hoge Raad is het daarmee eens. 

Buitenvennootschappelijke 
investeringen
Heeft een ondernemer naast een 
samenwerkingsverband ook nog bui-
tenvennootschappelijke investeringen 
of andere ondernemingen, dan gelden 
weer andere regels voor het berekenen 
van de KIA, aldus de Hoge Raad. 

Hoge Raad: KIA bij samenwerkingsverband verdelen

Als een ondernemer in 2020 maximaal € 323.544 investeert in bedrijfsmiddelen, heeft hij in beginsel recht op de inves-
teringsaftrek voor Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA). In een recent arrest heeft de Hoge Raad bepaald hoe deze 
KIA tussen de deelnemers van een samenwerkingsverband moet worden verdeeld

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

12 ½ jaar in dienst:
l 1 april 2020, de heer W.J. van de Putte, Oud-Beijerland
l 3 juli 2020, de heer S.J.M. van Opstal, Zaltbommel

25 jaar in dienst:
l  23 mei 2020, mevrouw I. Bouwman-Geschiere, Zierikzee

40 jaar in dienst:
l  1 maart 2020, de heer K. Roelse, Middelburg
 

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

3



WEA Nieuwsbrief  juli 2020 nummer 2

4

Spectades is evenals WEA Deltaland 
Brielle gevestigd in Geuzenstad Den 
Briel. Spectades is, zoals hun website 
vermeld, een onafhankelijke 
Assetmanagement en EAM provider 
die gespecialiseerd is in consultancy, 
oplossingen, technologie en training. 
Focus daarbij ligt op een succesvolle 
implementatie en optimalisatie van het 
programma Infor EAM. Voor dit pro-
gramma is Spectades Alliance/Channel 
partner van Infor voor Europa.

Enkele termen in deze mooie volzin 
behoeven vooraf wat uitleg. 
Assetmanagement is hierbij het opti-
maal beheren van kapitaalgoederen 
die van waarde zijn voor een organisa-
tie. De invulling van ‘optimaal’ wordt 
ingegeven door de doelen die de orga-
nisatie nastreeft en de balans tussen 
prestaties, risico’s en kosten. Infor EAM 
is in dat licht een beproefde, eenvoudig 
te gebruiken toepassing die bedrijven 

helpt bij het efficiënt beheren van 
onderhoudsprocessen, samenwerking 
in de workflow, rapportage en analyse, 
voorraad, financiële en budgetinforma-
tie, logistiek en e-commerce. De afkor-
ting EAM staat hierbij overigens voor 
Enterprise Asset Management. Infor is 
hierbij een wereldwijd softwarebedrijf 
dat softewareproducten in de cloud 
ontwikkelt voor alle bedrijfssectoren.

Oprichter
Spectades is in 2010 opgericht door 
Jan Doorduin. In respectievelijk 2014 
en 2015 traden daarna verkoopmana-
ger Mark Jansen, projectmanager Anil 
Laldjie en technisch teammanager Ron 
Wagner toe als mede-eigenaren van 
het bedrijf. Jan Doorduin: ”Wij zijn alle-
maal afkomstig van Infor. Daar werkten 
wij allemaal vanuit onze eigen speciali-
satie. Toen ik voor mezelf begon heb-
ben we altijd contact gehouden en 
stap voor stap zijn ze ingestapt in 

Spectades. Dat was voor mij nodig 
gezien de groei en het feit dat iedereen 
van de huidige directie zijn eigen speci-
alisatie heeft die we broodnodig heb-
ben bij Spectades. Ik ben begonnen als 
ZZP’er en deed de administratie en 
boekhouding met een eenvoudig 
boekhoudprogrammaatje en had 
ondersteuning van een administratie-
kantoor. Door de groei werd het beter 
om van het bedrijf een BV te maken en 
dat vergde ook administratief het een 
en ander. Ik woon op 150 meter van het 
kantoor van WEA in Brielle en ik ben 
daar binnen gestapt en er was direct 
een goede klik. WEA is vanaf dat 
moment onze adviseur voor adminis-
tratie en belastingzaken. Wij boeken 
zelf in een administratief systeem en 
WEA verzorgt de aangiften en jaarreke-
ningen, maar verder zijn André en Léon 
vooral belangrijk als adviseurs bij de 
ondernemersstappen die we zetten”.

Relatie
André Oostveen: “Vanaf het moment 
dat Spectades in 2012 bij ons als klant 
binnenkwam ben ik betrokken geweest 
bij Spectades. Eerst op de achtergrond 
en later als kantoorleider en is Léon van 
een andere vestiging van WEA 
Deltaland overgekomen naar Brielle. 
Wij verzorgen het accountants- en 
belastingentraject voor hen, maar zijn 
vooral hun adviseurs bij ondernemers-
stappen”. Léon vult aan: “De vier eigena-
ren weten zelf heel gedetailleerd wat ze 
willen. Onze taak vind ik vooral om de 
hoofdlijnen in de gaten te houden en 
zo de juiste adviezen te geven en de 
best passende oplossingen te zoeken”. 
André: ”En juist dat klikt goed met de 

Brielle: Spectades en WEA 
Deltaland Brielle

Lokaal, persoonlijk en mondiaal 
samenwerkend
Na een logische verplichte rustpauze door Corona, weer een ondernemer in de spotlights. Dit keer een digitaal 
interview met vennoot André Oostveen en fiscalist Léon van Staalduinen van WEA Deltaland vestiging Brielle en de 
eigenaren van Spectades.

vlnr Léon van Staalduinen, Ron Wagner, Anil Laldjie, Mark Jansen
Jan Doorduin (zittend) André Oostveen

bulletin
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Spectadeseigenaren. Zo konden wij 
onder andere onze vakkennis inbren-
gen bij het opstellen van de aandeel-
houdersovereenkomst en het voorne-
men om een pand te kopen en hoe 
daar qua administratie en fiscaliteit 
mee om te gaan. Verder kijken we ook 
kritisch mee in de cijfers naar verhou-
dingen tussen inkomsten en uitgaven 
en houden we benchmarks met enigs-
zins vergelijkbare bedrijven”.

Business
”Juist dat vergelijk met anderen is nu 
vaak een moeilijk punt bij ons”, vult 
Mark Jansen aan. “Wij zijn eigenlijk een 
vrij uniek bedrijf waarbij het product 
geleverd wordt door een grote interna-
tionale speler en wij dat product juist 
op maat en klant specifiek implemente-
ren, waardoor een klant er optimaal 
gebruik van kan maken” aldus Mark. 
“Wij werken met grote budgetten en 
maken veel omzet en daar werken 
inmiddels zo een kleine 20 mensen 
aan”, geeft Jan Doorduin aan. “Dat bete-
kent dat we de verhouding tussen wat 
er binnenkomt en de loonkosten 
scherp in de gaten houden. Daarbij zijn 
Léon en André voor ons altijd de snel 
bereikbare adviseurs”. 

Om een indruk te geven hoe een pro-
ject loopt schets Anil Laldjie: “Oiltanking 
is wereldwijd  één van de grootste onaf-
hankelijke operators van tankterminals. 
Wij kregen van hen het verzoek om het 
onderhoudsmanagement voor de ter-
minal in Amsterdam op te zetten. Met 
de blueprint die we daar realiseerden 
scoorden we kennelijk goed want 

inmiddels is die blueprint verder door 
ons uitgerold voor terminals van hen 
in Malta, Kopenhagen, India en 
Antwerpen. De kracht van ons is om 
Infor EAM niet over het hek binnen te 
gooien maar alle mogelijke toepassin-
gen van het programma voor een klant 
toegankelijk en bruikbaar te maken. 
Hierdoor beschikt het management 
van een organisatie over de juiste infor-
matie om de bedrijfsprocessen te kun-
nen (bij)sturen”. 

Bedrijfsfilosofie
Ron Wagner: “Ik denk dat het belang-
rijkste is dat wij los van mijn technische 
vakgebied niet in problemen maar in 
oplossingen denken. In contact blijven 
met klanten en andere relaties om te 
weten wat er leeft om vanuit die relatie 
eventuele plooien snel glad te kunnen 
strijken”. “Een belangrijke constatering 
hierbij is wel dat ons werk door goede 
mensen gedaan moet worden en die 
zijn moeilijk te pakken te krijgen”, vult 

Jan Doorduin aan. Mark Jansen ver-
volgt: “Daarom zijn we vorig jaar 
begonnen om zelf mensen op te lei-
den. We hebben een trainer ingehuurd 
die fulltime met de nieuwe mensen aan 
de slag gaat en zelfs met hen imple-
mentaties draait. Dat werpt mooie en 
goede vruchten af. Na de start met drie 
mensen juni vorig jaar hebben we dat 
dit jaar in januari nog twee aan toege-
voegd zodat we met dit traject ons 
personeelsbestand op een goede 
manier kunnen uitbreiden”. Jan 
Doorduin vult aan: “Qua omvang heb-
ben we nu gesteld dat we voorlopig 
niet groter dan 25 mensen willen wor-
den. Dus we kunnen nog groeien”. 
André Oostveen: “Ook bij dit soort 
beslissingen en stappen binnen 
Spectades worden wij vroeg betrok-
ken. Zo kunnen we door mee te den-
ken meesturen met de eigenaren die 
we hierdoor administratief, fiscaal en 
juridisch comfort kunnen bieden”.
Jan Doorduin “Wij zijn heel tevreden 
over het werk van WEA Deltaland. 
Vooral omdat de samenwerking 
gebouwd is op de goede relatie die 
gekenmerkt wordt door goede bereik-
baarheid. We pakken de telefoon nog 
al eens om even snel te overleggen”.  
Mark Jansen sluit af: “WEA is voor ons 
letterlijk en figuurlijk dichtbij. Het is 
een fijne partner met een goed per-
soonlijk contact in het hartje van 
Brielle. Dus ook hier geldt weer wat 
volgens mij kenmerkend is voor 
Spectades: Lokaal gezien en mondiaal 
actief!”

Voor nader informatie: 
Spectades.com

Weadeltaland.nl
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Btw-gevolgen voor annuleringen, kortingen
en oninbare vorderingen

Vrijwel iedere ondernemer wordt geraakt door de coronacrisis en kan te maken krijgen met klanten die hun financiële 
verplichtingen niet na kunnen komen. Wat zijn de btw-gevolgen van annuleringen, kortingen en oninbare 
vorderingen? 

Btw en annuleringen
Wanneer prestaties niet door kunnen 
gaan en de btw-ondernemer bedra-
gen aan zijn afnemer terugstort, heeft 
dit consequenties voor de btw. Welke 
zijn dit?

Volledige vergoeding teruggestort
Betaalt de btw-ondernemer de volledi-
ge vergoeding aan zijn afnemer terug, 
dan is de btw niet langer verschuldigd. 
Als de btw bij de eerdere betaling van 
de vergoeding door de klant bij de 
Belastingdienst is afgedragen, dan kan 
de btw-ondernemer de afgedragen 
btw terugvragen onder de volgende 
voorwaarden:
 • de afnemer ontvangt een creditfac-

tuur met daarop een negatieve ver-
goeding en een negatief btw-bedrag,

 • en het risico wordt uitgesloten dat de 
staat btw-inkomsten misloopt, 
omdat de afnemer de btw eerder al 
in aftrek heeft gebracht. Laat de afne-
mer bijvoorbeeld een verklaring 
tekenen dat hij de eerder terugge-
vraagde btw terugbetaalt aan de 
Belastingdienst.

Deel van overeengekomen vergoeding 
teruggestort
Voor het deel van de vergoeding dat de 
btw-ondernemer aan zijn klant terug-
stort, gelden dezelfde gevolgen en voor-
waarden als hierboven genoemd bij 
terug storting van de gehele vergoeding. 
Voor het deel van de vergoeding dat 
betaald blijft, geldt dat daarover geen 
btw verschuldigd is, voor zover sprake 
is van een schadevergoeding. Uit recht-
spraak blijkt dat indien een vergoeding 

deels is betaald, maar de prestatie niet 
doorgaat zodat de ondernemer schade 
lijdt, dit een aanwijzing is dat sprake is 
van een schadevergoeding. In dat geval 
is geen btw verschuldigd en kan de 
eventueel al afgedragen btw worden 
teruggevraagd in de btw-aangifte over 
het tijdvak waarin de annulering plaats-
vindt. 

Is geen sprake van een schadevergoe-
ding, dan is er btw over de ontvangen 
vergoeding verschuldigd. Uit recht-
spraak blijkt dat de situatie waarin het 
gehele bedrag betaald is en de klant 
niet op komt dagen, de btw-onderne-
mer een prestatie verricht en geen 
schade lijdt, zodat wel btw verschul-
digd is over de vergoeding.

Let op! 
De rechtspraak over de vraag of 
sprake is van een schadevergoeding 
is zeer op de betreffende zaken 
toegespitst en het is lastig om aan 
te geven wanneer precies wel en 
wanneer precies niet sprake zal zijn 
van een schadevergoeding. Het is 
daarom raadzaam om bij twijfel af 
te stemmen met de Belastingdienst.

Gehele vergoeding blijft betaald
Voor zover de vergoeding als schade-
vergoeding is aan te merken, is geen 
btw verschuldigd. Let op dat ook hierbij 
geldt dat afstemming met de 
Belastingdienst raadzaam kan zijn om 
discussie te voorkomen.

Kortingen 
De btw-ondernemer die een korting 
aan zijn klant verleent, hoeft over het 
bedrag van de korting geen btw af te 
dragen. Wanneer de korting vooraf 
wordt verleend, en dus op de verkoop-
factuur staat vermeld, dan wordt in één 
keer het juiste btw-bedrag berekend en 
in de btw-aangifte aangegeven.

Wordt de korting achteraf verleend, 
bijvoorbeeld een korting als gevolg van 
betaling binnen een bepaalde termijn, 
dan moet de btw-ondernemer een cre-
ditfactuur uitreiken en de btw op de 
korting terugvragen in de btw-aangifte 
van het tijdvak waarin de creditfactuur 
is uitgegeven. 

Btw en oninbare vorderingen
Verkoopfacturen die één jaar na het 
opeisbaar zijn van de vergoeding nog 
openstaan, worden als oninbaar aange-
merkt. De btw moet in de btw-aangifte 
van het tijdvak waarin de eenjaarster-
mijn verstreken is, worden terugge-
vraagd. Is eerder duidelijk dat de fac-
tuur niet betaald zal worden, bijvoor-
beeld in geval van faillissement van de 
afnemer, dan kan de btw eerder terug 
worden gevraagd. 

bulletin
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Aanpassing maatregelen 6e 
Actieprogramma
In het 6e Actieprogramma Nitraat-
richtlijn zijn diverse maatregelen opge-
nomen over o.a. de teelt van gewassen 
en op welke wijze u de teelt moet uit-
voeren. Minister Schouten heeft recent 
aangekondigd dat een aantal maatre-
gelen uit het 6e Actieprogramma voor 
het jaar 2021 gewijzigd doorgevoerd 
gaan worden. Hieronder leest u per 
onderwerp wat aangepast wordt. 

Nog niet definitief
De maatregelen die hieronder worden 
beschreven zijn nog niet helemaal 
definitief. De kans dat dit vanaf 2021 
doorgaat is echter wel groot.

Latere aanwending drijfmest 
op maisland
Heeft u maisteelt op zand- en/of löss-
grond? Dan mag u in 2021 drijfmest en 
vloeibaar zuiveringsslib pas vanaf 1 april 
uitrijden, in plaats van vanaf 16 februari. 
U mag vaste mest wel vanaf 1 februari 
uitrijden zoals u gewend bent. 

31 januari melden
U moet uiterlijk 31 januari al uw 
percelen zand- en/of lössgrond waarop 
u het komende jaar mais wilt gaan 
telen melden bij RVO. Dit geldt ook als 
u van plan bent om alleen vaste mest te 
gebruiken.

Rijenbemesting niet verplicht
Met de invoering van bovenstaande 
regel gaat de eerder aangekondigde 
verplichting tot rijenbemesting in mais 
op zand- en lössgrond niet door.

Vanggewas aardappelen 
vervallen
Teelt u aardappelen op zand- en/of 
lössgrond? Dan hoeft u toch geen 
verplicht vanggewas te gaan telen na 
de oogst van aardappelen op zuidelijke 
zand- en lössgronden. Ook deze eerder 
aangekondigde regel gaat niet door. In 
plaats van het telen van een verplicht 
vanggewas moet u rekening houden 
met een korting op de stikstof-
gebruiksnorm van 65 kg stikstof per ha. 
Deze korting geldt alleen wanneer u de 
aardappelen teelt na grasland-
vernietiging op zand- en lössgronden. 
Deze regel gaat echter voor alle zand- 
en lössgronden gelden en niet alleen 
voor de zuidelijke zand- en lössgronden.

Ruggenteelt op klei- en 
lössgronden: drempel of 
greppel
Teelt u gewassen in ruggen op klei- en 
of/lössgronden? In het 6e Actie-
programma is opgenomen dat u drem-
pels moet toepassen om afspoeling 
naar het oppervlaktewater tegen te 
gaan. Nieuw is dat u de drempels tijde-
lijk mag verwijderen en dat u de afspoe-
ling ook tegen mag gaan door middel 
van het aanleggen van greppels. 

Aanleg drempels
Maakt u gebruik van drempels dan moet 
u tussen de ruggen meerdere drempels 
leggen. U moet deze maximaal 2 meter 
uit elkaar leggen en de drempels moe-
ten minimaal 5 centimeter hoog zijn. De 
drempels moeten de gehele teeltperio-
de aanwezig zijn. U mag ze enkel tijdelijk 
doorbreken bij een dreiging van extre-

me weersomstandigheden. U moet de 
drempels op een later moment weer 
herstellen. 

Aanleg greppels
In plaats van de aanleg van drempels 
mag u ook kiezen voor de aanleg van 
een greppel. Kiest u voor een greppel 
dan moet u er voor zorgen dat deze 
evenwijdig ligt aan de watergang. De 
greppel moet minimaal 50 cm breed en 
30 cm diep zijn en u moet deze minimaal 
1 meter van de watergang af leggen.

Aanpassingen maatregelen 6e 
Actieprogramma

Teelt u mais of aardappelen op zand en/of lössgrond? Of heeft u een rug-
genteelt op klei- en/of lössgronden? Er gaat vanaf 2021 e.e.a. veranderen. 
Lees hier waar u rekening mee moet gaan houden. 

Per 1 juli subsidie particulier 
bij aanschaf elektrische auto?
Vanaf 1 juli dit jaar kunnen particulie-
ren subsidie krijgen bij aanschaf van 
een nieuwe en gebruikte elektrische 
auto. De subsidie voor een nieuwe 
elektrische auto wordt € 4.000. Voor 
een gebruikte is de hoogte van de sub-
sidie € 2.000, zo luidt aldus een wets-
voorstel. De regeling staat nog niet 
definitief vast. De regeling zal naar 
verwachting in mei of juni 2020 wor-
den vastgesteld. De subsidie geldt 
alleen voor elektrische auto’s met een 
oorspronkelijke cataloguswaarde tus-
sen € 12.000 en € 45.000 en een actie-
radius van minstens 120 kilometer. 
Voorwaarde is ook dat de auto enkele 
jaren bij een Nederlandse eigenaar 
blijft. Daarom moet een deel van de 
subsidie worden terugbetaald als de 
auto binnen drie jaar weer verkocht 
wordt. Wie een auto leaset, krijgt de 
subsidie maandelijks uitbetaald. Bij 
beëindiging van het leasecontract bin-
nen vier jaar, stopt ook de subsidie.
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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.

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 
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Website: www.wea.nl

Redactie:
WEA Groep, Shyla Jopse
Piet Heinstraat 59 - 4461 GL 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
UITGEEST: Tel.: 0251 36 19 60
E-mail: info@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@weagouda.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
VLISSINGEN: Tel.: 0118 41 69 61
E-mail: info@weazeeland.nl

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

Maatschap WEA Rivierenland
ZALTBOMMEL: Tel.: 0418 57 95 43
E-mail: info@wearivierenland.nl

Aardbeving

Twee weken voor de aardbeving zat mijn 
jongste dochter nog op de vulkaan van 
Lombok. Tijdens de aardbeving zat zij in 
een bioscoop op Bali, maar de schok was 
ook daar goed te voelen. Haar enige scha-
de was dat ze het eind van de film niet 
gezien heeft. Op het nieuws zag ze dat haar 
aardige Lombokse reisleider huis en haard 
had verloren. Nu is zij vast van plan iets 
doen om hem er weer bovenop te helpen. 
Onze overheid zou een voorbeeld aan mijn 
dochter kunnen nemen, al zeg ik het zelf. 
Dat Marjon dagelijks zelf een kleine aard-
beving was toen ze nog thuis puberde, laat 
ik hier verder onvermeld.

In Groningen schiet het allemaal nog niet 
op met de vergoeding van de aardbevings-
schade. Zij moeten het daar vooral doen 
met de hulp van een komiek in plaats van 
een minister. Freek de Jonge laat Groningen 
niet zakken, maar er gaat nog geen procent 
van de aardgasbaten naar het herstel van 
huizen. Er gaat niets boven Groningen, 
behalve dan de schaamte van de natie. Er is 
al veel over gezegd. Ook fiscaal.

In de fiscale vakpers komen er af en toe 
berichten voorbij over de fiscale aspecten 
van een aardbeving. Meestal gaat het over 
de WOZ-waarde van een getroffen woning 
of over schenkingen aan getroffen gebie-
den, niets schokkends. Doch zelden bereikt 
een aardbeving de Tweede Kamer. Dat laat-
ste is nu toch gebeurd. Er zijn tot twee keer 
toe Kamervragen gesteld over de fiscale 
behandeling van vergoedingen voor aard-
bevingsschade, ofwel een pleidooi voor 
een volledige belastingvrijstelling. Nu zult 
u misschien denken: “Ach, die arme 
Groningers, mats ze een beetje, want ze 
hebben het al zo zwaar.” Daar kan ik inko-
men. Maar deze vragen horen niet thuis in 
de Kamer, maar bij de Belastingtelefoon. 

Een beginnend stagiaire van de 
Belastingtelefoon kan u zonder raadple-
ging van vakliteratuur vertellen dat een 
vergoeding voor schade aan de eigen 
woning altijd belastingvrij is. Daarmee is 
negentig procent van de Groningse fiscale 
slachtoffers al geholpen. Dan rest die tien 
procent Grunnegers die de ontvangen ver-
goeding op 1 januari nog op de bankreke-
ning heeft staan en, net als de rest van 
sparend Nederland, getroffen kan worden 
door de vermogensrendementsheffing van 
ongeveer één procent. Van die tien procent 
heeft een kwart vervolgens de pech een 
paar tientjes zorgtoeslag te verliezen. Op 
de Schaal van Richter nauwelijks voelbaar 
in de portemonnee. Een enkeling verliest 
zijn volledige toeslag door overschrijding 
van de vermogensgrens. Die persoon, zegt 
onze staatsecretaris van Financiën, legt zijn 
claim maar bij de NAM, niet bij de 
Belastingdienst. En hij heeft gelijk ook! 
Leuk hoor zo’n Kamerlid dat voor de bühne 
graag scoort bij zijn kiezers. Maar ik vraag 
toch ook niet aan de Koning of hij mijn rij-
bewijs wil verlengen. Daar hebben we 
instanties voor!

Het probleem met het publiekelijk fiscaal 
matsen van een zielige minderheid is dat 
een iets minder zielige gaat zeggen: “En ik 
dan?” Ik kan u verzekeren dat belastingad-
viseurs graag gebruik maken van vermeen-
de overheidsdiscriminatie om er wat uit te 
slepen voor hun cliënten. 

En dat leidt weer tot een tsunami aan 
bezwaarprocedures…  
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