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Beste relatie,

2012 is een jaar vol tegenstellingen. Positieve en negatieve berichten volgen elkaar in 
rap tempo op. Het Centraal Planbureau voorspelt dat de Nederlandse economie dit jaar 
met 0,5% krimpt. Aan de andere kant verwacht bijna driekwart van de ondernemers in 
het midden- en kleinbedrijf dit jaar groei. Dit blijkt uit de MKB marktmonitor 2011/2012 
van onderzoeksbureau TNO, waarvoor bijna 4000 ondernemers zijn ondervraagd. 
Ondanks de eurocrisis is ondernemend Nederland positiever dan voorgaande jaren. In 
2010 verwachtte 68 procent groei en in 2009 was dat 62 procent. Nu ligt het percentage 
op 73 procent!

U vindt in deze nieuwsbrief ook positieve ontwikkelingen terug. Zo kunt u nu optimaal 
profiteren van de Research & Development Aftrek en is een rittenregistratie niet altijd 
meer nodig voor een bestelauto. Anderzijds ontvangen wij in 2012 minder kinder-
opvangtoeslag en gaat de eigenwoningbezitter er niet op vooruit. In deze editie leest u 
hier meer over. 

Een ander positief geluid komt uit het interview met Wiepke van de Lageweg. Hij is 
oprichter en mede-eigenaar van het Friese familiebedrijf VDL Stud. Samen met zijn drie 
zonen runt hij vanuit Friesland een internationaal paardenbedrijf. Hij vertelt over het suc-
ces van het Nederlandse paard in de wereld. Ondanks de tegenvallende economie laten 
zij hun groeidoelstelling allerminst varen. Ze kijken steeds vaker over de grenzen naar 
landen als Rusland en China. Volgens Wiepke zijn Nederlanders dan ook echte pioniers!

Veel leesplezier toegewenst.
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RDA in vogelvlucht
Verrichten u of uw werknemers S&O-
werk, dan bent u al bekend met de Wet 
Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk 
(WBSO). De WBSO verlaagt de arbeidskosten 
van speur- en ontwikkelingswerk. De RDA 
verlaagt de overige kosten. De RDA is een 
extra aftrekpost op de winst en bedraagt 
40% van de kosten en uitgaven die direct 
toerekenbaar zijn aan S&O-werk. Zowel 
bedrijven in de vennootschapsbelasting 
als ondernemers in de inkomstenbelasting 
kunnen gebruikmaken van de RDA.

Welke kosten en uitgaven komen in 
aanmerking?
Zoals gezegd, moeten de kosten en 
uitgaven direct toerekenbaar zijn aan 
het S&O-werk. Bij uitgaven gaat het om 
betaalde, nieuwe en niet eerder gebruikte 
bedrijfsmiddelen. Is een uitgave slechts 
gedeeltelijk direct toerekenbaar aan S&O-
werk, dan komt ook alleen dat deel voor de 
RDA in aanmerking. De kosten en uitgaven 
komen alleen voor aftrek in aanmerking als 
u de verplichtingen hiervoor na 1 januari 
2012 bent aangegaan. 

Bepaalde kosten en uitgaven zijn uitgeslo-
ten van de RDA, zoals afschrijvingskosten, 
financieringskosten en kosten van inhuur 

van arbeid. Ook uitgaven voor investeringen 
die in aanmerking komen voor de energie- 
of milieu-investeringsaftrek zijn uitgesloten.

Let op

Uitgaven boven de € 1 mln. 
komen per jaar voor een 

vijfde deel in aanmerking. 

Aanvragen vanaf 1 mei 2012
De RDA wordt – net als de WBSO – 
uitgevoerd door Agentschap NL. Om 
hiervan te kunnen profiteren, heeft u een 
RDA-beschikking nodig. Deze vraagt u 
tegelijk aan met uw aanvraag voor een 
S&O-verklaring. Omdat de RDA een nieuwe 
regeling is, kunt u deze pas aanvragen na 
1 mei 2012. Voor de kosten en uitgaven 
tussen 1 januari 2012 en 1 mei 2012 kunt 
u met terugwerkende kracht een RDA-
beschikking aanvragen.

Administratie- en mededelingsplicht
Het RDA-bedrag dat op de beschikking is 
vermeld, kunt u als aftrekpost opvoeren in 
de aangifte inkomsten- of vennootschaps-
belasting. Dit bedrag is gebaseerd op een 
door u gemaakte schatting van de kosten 
en uitgaven. Als het aantal S&O-uren per 

kalendermaand minder dan 150 is, wordt 
het RDA-bedrag berekend door het aantal 
S&O-uren te vermenigvuldigen met € 15. 

Binnen drie maanden na afloop van het 
jaar moet u het aantal daadwerkelijk 
gerealiseerde S&O-uren melden. In uw 
administratie houdt u het aantal S&O-uren 
bij. Is het RDA-bedrag gebaseerd op de 
geschatte kosten en uitgaven, dan moet u 
ook de daadwerkelijk gerealiseerde kosten 
en uitgaven in uw mededeling vermelden. 
In uw administratie houdt u dan ook de 
werkelijke kosten en uitgaven per S&O-
project bij. 

Let op

Schat niet te laag. In dat 
geval wordt namelijk 

uitgegaan van het in de 
RDA-beschikking opgenomen 

bedrag. Als de daadwerke-
lijke kosten en uitgaven 

achteraf hoger zijn, wordt 
de RDA dus niet naar boven 

bijgesteld.

Profiteer optimaal van de nieuwe RDA!
Voor ondernemers die speur- en ontwikkelingswerk (S&O-werk) verrichten, is er 
vanaf dit jaar een nieuwe fiscale aftrekpost: de Research & Development Aftrek 
(RDA). Wanneer komt u in aanmerking voor deze aftrek? 
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Werkelijk privégebruik
Gaat u niet uit van de forfaitaire bereke-
ningsmethode, dan moet u vanaf 1 juli 19% 
btw betalen over het werkelijke privé-
gebruik. U berekent de verschuldigde btw 
op de volgende manier: totale autokosten 
(exclusief btw) x (privékilometers/totaal 
kilometers) x 19% btw.
Stel dat de totale autokosten € 7.500 
bedragen. In 2012 rijdt u met de auto 2.000 
privékilometers en in totaal (zowel zakelijk 
als privé) 8.000 kilometer. De verschuldigde 
btw over het privégebruik bedraagt: € 7.500 
x (2.000/8.000) x 19% = € 356. Dit bedrag 
geeft u in de laatste btw-aangifte van het 
jaar aan. 
Om het aantal privékilometers te kunnen 
bepalen, heeft u een kilometeradministratie 
nodig. 

Let op

Vanaf 1 juli 2011 is 
woon-werkverkeer voor de 

btw privégebruik!

Woon-werkverkeer
Met woon-werkverkeer wordt bedoeld 
het heen en weer reizen van de woon- of 
verblijfplaats naar een vaste werkplaats. Is 
deze plaats niet opgenomen in de arbeids-
overeenkomst, dan gelden – voor zowel de 
btw-ondernemer als de werknemer – alle 
reizen van de woon- of verblijfplaats naar 
een bedrijfsadres van de onderneming als 
woon-werkverkeer. Reizen naar andere 
plaatsen, bijvoorbeeld het adres van de 
klant, vallen niet onder het begrip woon-
werkverkeer.

Nu kan het zijn dat het privégebruik van 
uzelf of uw werknemers zich beperkt tot het 
woon-werkverkeer. Een kilometeradmini-
stratie is dan niet nodig. U mag het aantal 
privékilometers op één van de volgende 
twee manieren vaststellen:

• U rekent de afstand woon-werk uit 
en vermenigvuldigt dit met het aantal 
malen dat die afstand wordt gereden op 
jaarbasis.

• U rekent de afstand woon-werk uit en 
vermenigvuldigt dit met 214 werkdagen 

op jaarbasis. Dit aantal past u naar 
evenredigheid toe als er minder dan vijf 
dagen per week wordt gewerkt.

Auto aangeschaft zonder btw-aftrek
Het kan zijn dat u als ondernemer bij 
de aanschaf van een auto geen btw in 
aftrek heeft kunnen brengen (bijvoorbeeld 
omdat de auto is aangeschaft onder de 
margeregeling of omdat de auto privé is 
aangeschaft, maar u gebruikt hem zakelijk). 
Als u de auto voor belaste btw-handelingen 
gebruikt, mag u de btw die betrekking heeft 
op het gebruik en het onderhoud van de 
auto (zoals benzinekosten) volledig aftrek-
ken. In de laatste btw-aangifte van het jaar 
moet u dan een btw-bedrag voldoen dat 
gelijk is aan 1,5% van de catalogusprijs 
(inclusief btw en bpm).

Bezwaar maken
De nieuwe btw-regels voor de (zakelijke) 
auto kunnen voor u ongunstig uitpakken. 
Het kan verstandig zijn om bezwaar te 
maken tegen de laatste btw-aangifte van 
het jaar. Neem hiervoor contact op met uw 
adviseur.

Update btw-regels voor de 
(zakelijke) auto

Met ingang van 1 juli 2011 zijn de btw-regels voor het privégebruik van de zakelijke 
auto drastisch veranderd (zie onze vorige nieuwsbrief). De verschuldigde btw over 
het privégebruik mag u voortaan forfaitair berekenen door uit te gaan van 2,7% van 
de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) van de auto. Maar er is meer veranderd: u 
mag ook uitgaan van het werkelijke privégebruik, het begrip woon-werkverkeer is 
verduidelijkt en er is een nieuwe regeling voor als u de auto heeft aangeschaft 
zonder recht op aftrek van btw.

Rittenregistratie voor bestelauto 
niet altijd meer nodig

Gebruikt uw werknemer de bestelauto van de zaak uitsluitend zakelijk, dan kunt u 
samen met uw werknemer vanaf dit jaar een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik 
bestelauto’ indienen bij de Belastingdienst. De werknemer mag dan met de bestel-
auto geen enkele privékilometer (dus nul) rijden. Het grote voordeel van de verklaring 
is dat u geen rekening hoeft te houden met een bijtelling over het privégebruik en 
dat uw werknemer in beginsel geen rittenregistratie hoeft bij te houden.

Samen ondertekenen
Het formulier ‘Verklaring uitsluitend zakelijk 
gebruik bestelauto’ is te downloaden van 
de site van de Belastingdienst (www.
belastingdienst.nl). Nadat uw werknemer 
het formulier heeft ingevuld en onder-
tekend, moet ook u als werkgever het 
formulier ondertekenen. Vervolgens stuurt 
u het formulier naar de Belastingdienst/
Centrale invoer, Antwoordnummer 21450, 
6400 SM Heerlen. U en de werknemer 
krijgen hiervan een ontvangstbevestiging 
van de Belastingdienst. 

Meldingsplicht
De verklaring is voor onbepaalde tijd geldig, 
maar zowel u als uw werknemer heeft een 
meldingsplicht nog voordat er iets verandert 
in het zakelijk gebruik. Bijvoorbeeld als 
uw werknemer toch van plan is om de 
bestelauto privé te gaan gebruiken. De 
verklaring moet worden ingetrokken als:
• de werknemer de bestelauto niet meer 

tot zijn beschikking heeft;
• de werknemer van plan is om privé met 

de bestelauto te gaan rijden;
• de werknemer een rittenregistratie gaat 

bijhouden en maximaal 500 km per jaar 
privé met de bestelauto wil gaan rijden;

• de verklaring onterecht is ingediend.

Intrekken kan met het formulier ‘Intrekking 
verklaring uitsluitend zakelijk gebruik 
bestelauto’. Dit formulier is eveneens te 
downloaden van de site van de Belasting-
dienst. 

Let op

Het niet nakomen van 
de meldingsplicht is een 
overtreding waarvoor de 
werknemer, maar ook u, 

een boete kan krijgen van 
maximaal € 4.920. Ook als u 
vermoedt dat uw werknemer 
een verklaring had moeten 

intrekken, maar dit niet heeft 
gedaan, moet u dit meedelen 
aan de Belastingdienst. Wie 
zich niet aan de spelregels 
houdt, riskeert een forse 

boete.

Controle 
Met de ‘Verklaring uitsluitend zakelijk 
gebruik bestelauto’ vervalt de rittenregistra-
tie. Maar hoe controleert de Belastingdienst 
dan of de gebruiker van een bestelauto zich 
houdt aan de verklaring? De Belastingdienst 
heeft de beschikking over vaste en mobiele 
camera’s langs de weg. Wanneer een 
bestelauto, waarvoor een verklaring is 
afgegeven, wordt gefotografeerd, checkt 
de dienst of er sprake is van mogelijke 
privéritten. Indicaties hierbij zijn onder meer 
tijdstip, locatie of de aanwezigheid van een 
paardentrailer of caravan.

Tot slot
Het kabinet heeft nog meer plannen 
rondom de zakelijke rijder. Zo wil het 
ministerie van Financiën vanaf 1 januari 
2013 gaan bijhouden hoeveel privéritten er 
worden gereden met een bestelauto door 
het plaatsen van een speciaal registratie-
kastje. Dit vervangt dan de rittenregistratie. 
Het is de bedoeling dat automobilisten met 
privékilometers naar rato een bijtelling gaan 
betalen. 

54 Omnyacc Nieuwsbrief    Omnyacc Nieuwsbrief  



Eigen woning onder vuur
Voor u als eigenwoningbezitter zijn het geen prettige tijden. De huizenmarkt zit al 
een tijdje in het slop en  de voordelen via de inkomstenbelasting staan onder druk. 
Ook de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting loopt in 2012 af. 

Eigenwoningforfait
Om te beginnen, gaat u dit jaar meer 
belasting betalen over het bezit van een 
eigen woning (eigenwoningforfait) wanneer 
daar nog een schuld tegenover staat. In 
2011 bedroeg deze nog 0,55% over de 
WOZ-waarde tussen de € 75.000 en  
€ 1.020.000 (2012: € 1.040.000) van uw 
huis, dit jaar is dat percentage verhoogd 
naar 0,6%. Bovendien wordt voor een huis 
met een WOZ-waarde boven de € 1.040.000 
een vast bedrag van € 6.240 (2011: € 5.610), 
vermeerderd met 1,30% (2011: 1,05%) 
van de waarde boven de € 1.040.000 in 
aanmerking genomen. 

Tarief overdrachtsbelasting weer omhoog
Bij het kopen van een woning gaat het 
tarief van de overdrachtsbelasting op 1 juli 
2012 weer omhoog van 2% naar 6%. De 
overheid heeft het tarief tijdelijk verlaagd 
voor woningen verkregen op en na 15 juni 
2011 maar daar komt dus binnenkort, zoals 
het nu lijkt, een einde aan. Heeft u nog 
plannen om een nieuwe woning te kopen, 
wacht dan niet te lang. 

Let op

Het lagere tarief geldt niet 
voor bedrijfspanden. 

Taxatieverslag gemeenten
Vanaf dit jaar hanteren de gemeentes het 
taxatieverslag nieuwe stijl, waarmee een 
betere acceptatie van de WOZ-waarde 
wordt verwacht. Het nieuwe verslag bevat 
extra toelichtende informatie, zodat u als 
huizenbezitter beter inzicht krijgt in de 
opbouw van de taxatie.

Regels tijdelijke verhuur soepeler
De overheid gaat de regels voor tijdelijke 
verhuur onder de Leegstandwet versoepelen. 
Voor u als huiseigenaar wordt het dan mak-
kelijker om uw te koop staande oude woning 
tijdelijk te verhuren. Onnodig ingewikkelde 
procedures worden eenvoudiger of verdwij-
nen. Datum van invoering is nog onbekend.

Minder kinderopvangtoeslag in 2012
Er wordt drastisch bezuinigd op de kinderopvangtoeslag. De toeslag is met ingang 
van dit jaar verlaagd en voortaan gekoppeld aan het aantal gewerkte uren. Voor u 
als ouders betekent dit dat u voor kinderopvang minder terugkrijgt van de overheid 
en meer zelf moet gaan betalen. 

Meer zelf betalen
Hoeveel lager de kinderopvangtoeslag dit 
jaar is, hangt af van uw (gezamenlijke) 
toetsingsinkomen. Hoe hoger dit inkomen, 
hoe meer u als ouders zelf betaalt. Op 
www.toeslagen.nl kunt u een proefbereke-
ning maken. 

Welke uren tellen mee
U kunt voortaan alleen nog een toeslag 
krijgen voor de gewerkte uren. Daarbij 
wordt uitgegaan van de ouder die het minst 
aantal uren per jaar werkt. Om te bepalen 
welke uren meetellen, maakt het verschil of 
u als minst werkende ouder in loondienst 
werkt of als zelfstandig ondernemer.
Als u in loondienst werkt, tellen als 
gewerkte uren mee de uren die u op 
jaarbasis krijgt uitbetaald. Het maakt niet 
uit of u tijdelijk minder uren werkt door 
bijvoorbeeld ziekte, bijscholing of ouder-

schapsverlof. U kunt dan nog steeds uitgaan 
van de uren uit uw arbeidsovereenkomst.
Bent u zelfstandig ondernemer, dan tellen 
alle uren die u besteedt aan uw bedrijf mee 
als gewerkte uren. Dit zijn dus niet alleen de 
reguliere uren die u bijvoorbeeld besteedt 
aan uw klanten, aan offertes of aan uw 
bedrijfsadministratie, ook de uren voor 
eventuele cursussen of trainingen die u 
volgt voor uw bedrijf tellen mee. Houd met 
twee zaken rekening:
1. Voer een urenadministratie waarmee u 

de gewerkte uren kunt verantwoorden.
2. Reistijd voor woon-werkverkeer valt niet 

onder gewerkte uren, maar ziekte wel.

Maximaal aantal uren per maand
Hoe berekent u nu het aantal uren waar-
voor u maximaal kinderopvangtoeslag kunt 
krijgen? Stel u werkt als minst werkende 
ouder 24 uur per week. U werkt dan 1248 

uur per jaar (52 weken x 24 uur). Per maand 
is dit 104 uur (1248 gedeeld door 12). 

• Bij dagopvang is de berekening nu als 
volgt: vermenigvuldig 104 met 140%.  
U heeft recht op 146 uur kinderopvang-
toeslag voor uw kind.

• Bij buitenschoolse opvang rekent u het 
volgende: vermenigvuldig 104 met 70%. 
U heeft recht op 73 uur kinderopvang-
toeslag voor uw kind.

Let op

U kunt per kind voor maxi-
maal 230 uur kinderopvang-
toeslag per maand krijgen. 
Dit geldt voor alle opvang-

soorten samen.

Einde spaarloon- en levensloop-
regeling. Ken uw rechten!

De spaarloonregeling en de levensloopregeling zijn allebei met ingang van dit jaar 
gestopt. Mensen die nu nog willen instappen, zijn definitief te laat. Maar hoe zit dat 
als u een bestaande deelnemer bent? Voor u is er een overgangsregeling, maar dan 
wel een met voorwaarden.

Eind 2011 ontstond er een ware run op 
beide regelingen. Massaal werden op de 
valreep nog spaarloon- en levensloopreke-
ningen geopend. En dat was niet alleen om 
een belastingvoordeel te kunnen behalen, 
maar ook om in 2012 en daarna gebruik te 
kunnen maken van de overgangsregeling.

Overgangsrecht spaarloonregeling
Deelname aan de spaarloonregeling is nu 
definitief gesloten. Heeft u een tegoed op 
de spaarloonrekening staan, dan mag u 
dit belastingvrij opnemen. U hoeft geen 
rekening meer te houden met allerlei 
deblokkeringsregels. Het opgebouwde 
tegoed mag u ook laten staan op de 
spaarloonrekening. Zo kunt u gebruik blijven 
maken van de bijbehorende vrijstelling in 
box 3. Elk jaar valt in ieder geval een deel 
van het opgebouwde spaartegoed vrij. Op 
dat deel is dan uiteraard de box 3-vrijstelling 
niet meer van toepassing. Uiteindelijk eindigt 
de hele vrijstelling op 31 december 2015.

Overgangsrecht levensloopregeling
De levensloopregeling mag dan gesloten 
zijn voor nieuwe deelnemers, als bestaande 
deelnemer kunt u onder voorwaarden 
gewoon door blijven gaan.

Let op

Het bedrag van € 3.000 is 
inclusief de waarde van het 
rendement over 2011 dat in 
2012 wordt bijgeschreven.

Bedraagt het saldo op uw levensloop-
rekening op 31 december 2011 minimaal  
€ 3.000, dan kunt u gebruik blijven maken 
van de levensloopregeling totdat u de AOW-
gerechtigde leeftijd bereikt of met pensioen 
gaat. Wel bouwt u bij een nieuwe inleg 
niet langer meer de levensloopverlofkorting 
op. Deze korting in de inkomstenbelasting 
houdt in dat u voor ieder jaar dat u heeft 

gespaard op een levenslooprekening, recht 
heeft op een belastingkorting van maximaal 
€ 205. U ontvangt de korting bij een 
opname uit het levenslooptegoed. 

In 2013 mag u het hele levenslooptegoed 
zonder belastingheffing storten in een 
nieuwe spaarregeling: vitaliteitssparen. 
Vanaf 2014 mag u maar maximaal € 20.000 
van uw levenslooptegoed belastingvrij stor-
ten in vitaliteitssparen. Over het meerdere 
betaalt u belasting. 

Was het saldo op de levenslooprekening op 
31 december 2011 minder dan € 3.000, dan 
kunt u in 2012 en 2013 niet meer bijstorten. 
Wel mag u het tegoed nog opnemen voor 
verlof. U mag het tegoed in 2013 ook 
zonder belastingheffing storten in vitaliteits-
sparen. Als u het tegoed in 2013 niet omzet 
in vitaliteitssparen, wordt dit tegoed op  
31 december 2013 belast als loon.

Omnyacc Nieuwsbrief    76 Omnyacc Nieuwsbrief  



Tips

Nuchter, hardwerkend en bescheiden zijn de eigenschappen van de oprichter van 
dit stukje Hollands trots. Jarenlang werken met de beste paarden en doortastend 
handelen heeft ervoor gezorgd dat Van de Lageweg nu een begrip in binnen- en 
buitenland is. Het zaad van de VDL hengsten is over de hele wereld gewild bij 
paardenfokkers.

Nederlandse VDL paard
Het gouden goed van het

Wiepke van de Lageweg (66) is oprichter en 

mede-eigenaar van het Friese familiebedrijf 

VDL Stud. Samen met zijn drie zonen Wiebe 

Yde, Janko en Sipko runt hij vanuit Bears een 

internationaal paardenbedrijf sinds 1972. 

Het bedrijf met 20 medewerkers bestaat uit 

een hengstenhouderij, fokkerij en sportstal. 

Samen met fokkers, ruiters en handelaren 

streven zij naar het allerbeste. In 2009 

verdienden zij de titel ‘KWPN Fokker van 

het jaar 2009’ (Koninklijk Warmbloedpaard 

Nederland). Het uitgangspunt van dit bedrijf 

is dan ook “Kwaliteit wint de Strijd”.

1.
Vijf jaar voordeel bij 

aanschaf zuinige auto
Overweegt u de aanschaf van een nieuwe 

(lease)auto van de zaak en denkt u hierbij aan een 
zuinige of zéér zuinige auto, wees dan snel. De CO2-

grenzen voor zuinige en zéér zuinige auto’s worden de 
komende jaren aangescherpt. Als u de auto vóór 1 juli 2012 

aanschaft, kunt u – zolang de auto niet van eigenaar en 
gebruiker wisselt – blijven profiteren van de lagere bijtelling 

van 14% of 20% die hoort bij de huidige CO2-grenzen. 

Als u de auto op of na 1 juli 2012 aanschaft, houdt u 
het lagere bijtellingspercentage vijf jaar. Aan het 
einde van die periode wordt beoordeeld of uw 

auto nog steeds in aanmerking komt 
voor een lager bijtellingsper-

centage.

6.
Verplichte notariële akte bij 

schenking aan kinderen vervallen
Wanneer u geld schenkt aan uw kind en het 

kind gebruikt dit geld voor de eigen woning, dan 
kan er onder voorwaarden gebruik worden gemaakt 

van een eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling van 
maximaal € 50.300. Tot 1 januari 2012 moest van deze 

schenking een verplichte notariële akte worden opgemaakt. 
Deze verplichting is komen te vervallen. In de praktijk is namelijk 

gebleken dat de aangifte schenkbelasting voldoende is als 
signaal en controlemiddel voor de Belastingdienst. De overige 
voorwaarden voor de verhoogde vrijstelling blijven wel van 

toepassing. Zo moeten u en uw kind schriftelijk kunnen 
aantonen dat u de schenking daadwerkelijk heeft 

betaald en uw kind het geld ook echt gebruikt 
heeft voor de eigen woning of de aflos-

sing van de eigenwoningschuld.

4.
Gebruikelijk loon voor de 

dga omhoog
De dga en zijn bv moeten zakelijk met elkaar 

omgaan. Dit is een van de redenen waarom in de 
loonbelasting de gebruikelijkloonregeling is opgeno-

men. Deze komt erop neer dat u vanuit uw bv een loon 
hoort te krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de 

duur van uw arbeid. In 2012 bedraagt het gebruikelijk loon 
minimaal € 42.000 (2011: € 41.000). Het loon mag niet lager 
zijn dan dat van de meest verdienende andere werknemer. 

Bent u van mening dat uw loon lager of juist hoger 
moet zijn, neem dan contact op met uw adviseur. De 

bewijslast voor een lager loon rust op u, terwijl 
de bewijslast voor een hoger gebruikelijk 

loon op de belastinginspecteur 
rust.

3.
Innovatiefonds MKB+ 

voor vernieuwende ondernemers
De ontwikkeling van nieuwe producten, 

diensten en processen is duur. Heeft u een 
innovatief idee, maar beschikt uw bedrijf niet 

over de benodigde financiële middelen, dan is er 
speciaal voor het midden- en kleinbedrijf vanaf dit 
jaar het innovatiefonds MKB+. Via dit fonds wordt 
een innovatiekrediet verstrekt, oftewel een lening 
aan bedrijven voor innovatieve projecten. Als uw 

project mislukt, wordt het krediet omgezet in 
een subsidie. Slaagt het project, dan moet 

de lening inclusief opgebouwde rente 
binnen tien jaar worden 

terugbetaald.

5.
Toch overgangsregeling voor 

belastingbesparing met ouderlijke 
woning

Met ingang van 1 januari 2010 is de Successiewet 
vernieuwd en dat heeft onder andere een einde gemaakt 

aan de vruchtgebruikconstructie. Hiermee konden ouders op 
een voordelige manier hun huis, bij leven, overdragen aan hun 
kinderen. Kinderen hoefden namelijk niet af te rekenen over de 

waardestijging van het huis vanaf het moment van overdracht tot 
aan het overlijden van (een van) de ouders. Vanaf 2010 moet er wel 

worden afgerekend over de gehele waardestijging tot overlijden. Omdat 
dit leidt tot schrijnende gevallen, komt de overheid alsnog met een 

overgangsregeling.
Door de overgangsregeling hoeft de waardestijging van de woning 

tussen het moment van overdracht en 1 januari 2010 niet 
te worden meegenomen in de heffing van erfbelasting. 

De woningwaarde wordt wel vermeerderd met de 
waardestijging vanaf 1 januari 2010 tot aan 

de overlijdensdatum van de langstle-
vende ouder.

2.
Meldingen milieu- en 

energie-investeringen voortaan 
digitaal

Investeert u in een bedrijfsmiddel waarvoor u 
recht heeft op energie-investeringsaftrek (EIA) of 

milieu-investeringsaftrek (MIA) en willekeurige afschrijving 
milieu-investeringen (Vamil), dan moet u dit bedrijfsmiddel tijdig 

aanmelden. Als u in januari 2012 of later investeert, kunt u alleen 
nog een digitale aanmelding doen bij het eLoket van Agentschap NL 
(www.agentschapnl.nl). Meld uw investering binnen drie maanden 
aan, anders heeft u geen recht op de aftrek en/of de willekeurige 

afschrijving.

Let op
Investeringen waarvoor u de opdracht al in 2011 heeft 

gegeven, moeten nog op de oude manier, dus met 
het papieren meldingsformulier, worden 

aangemeld bij Bureau IRWA van de 
Belastingdienst.
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Bubalu in actie.

“Net als ik zijn mijn vrouw Jannie en de 
zonen vol van het bedrijf. Iedereen werkt 
mee en heeft zijn eigen taak. Dat werkt 
voor ons goed. Ruzie hebben we dan ook 
nooit ook al zijn we heel verschillend. We 
weten dat we elkaar nodig hebben om dit 
bedrijf succesvol te runnen!”

Van hobby naar echte business
Al van jongs af aan heeft Wiepke een zwak 
voor paarden. “In onze jeugd stonden er 
in de buurt veel paarden. Prachtig vond ik 
ze. Rijden deed ik daarentegen eigenlijk 
niet. Ik had daar geen geduld voor.” In 1972 
kocht hij een drachtige merrie met veulen. 
Dit bleken achteraf geen toppers te zijn. 
Naar aanleiding daarvan besloot de jonge 
veehandelaar om niet met minder genoe-
gen te nemen dan de hoogste kwaliteit. Zijn 
oog viel op Nimmerdor. Aanvankelijk wilde 
Nimmerdors eigenaar niets van verkopen 
weten, maar na een huisbezoek bezweek 
hij toch voor de vasthoudendheid en het 
bod van Van de Lageweg. “Hij was twee 
jaar dat ik hem kocht. Hij werd goedge-
keurd. Toen begon het voor ons allemaal. Ik 
wilde gewoon het beste van het beste en 
dat was hij.”

Op de kaart gezet
“Ons succes is voor een groot deel aan Nim-
merdor te danken”, aldus Wiepke. De hengst 
kon goed springen, nam deel aan wereld-

bekerwedstrijden en kwalificeerde zich 
voor de Olympische Spelen in Los Angeles. 
Maar hij blonk ook echt uit als vader. Zijn 
sperma leverde nazaten met uitstekende 
springkwaliteiten en was daardoor ook 
zeer gewild bij paardenfokkers over de hele 
wereld. Tot ver na zijn dood in 2003 werden 
merries met zijn ingevroren sperma geïn-
semineerd. Eind 1999 werd hij verkozen tot 
Hengst van de Eeuw. In 1996 beleefden ze 
nog een groot succes. Met het paard Jus de 
Pomme werden twee Gouden Olympische 
medailles behaald. “Op elke tv-zender en 
in elke krant stond zijn foto, dat was heel 
erg apart. Maar vier paarden van Nederland 
gaan naar de Olympische Spelen dus het is 
heel uniek om naar de Olympische Spelen 
te gaan. Toen Jus de Pomme kort daarna 
doodging hadden wij een medaille en ver-
der niets. Ik zei dat we geluk hebben gehad 
dat dit na de het behalen van de medailles 
op de Olympische Spelen in Atlanta is 
gebeurd. Hij heeft er dan ook voor gezorgd 
dat wij de wereld over zijn gegaan. Dat is 
juist ons geluk geweest. Nimmerdor zorgde 
voor onze landelijke bekendheid en Jus de 
Pomme voor de wereldwijde bekendheid. Zij 
waren de sleutel waardoor alle deuren voor 
ons open gingen.” 

Fokker van het jaar 
In 2009 werd VDL beloond met de titel 
Fokker van het jaar. Wiepke legt uit dat 

de titel niet in 1 jaar verdiend is: “Voor 
ons was 2009 een topjaar, maar het gaat 
zeker ook om wat wij de jaren daarvoor 
hebben bereikt. Een voorbeeld: Bij fokkers 
die sperma van onze hengsten gebruiken, 
kopen we ook veulens. Ons idee is als je ze 
eraan helpt moet je ook zorgen dat ze eraf 
komen. Elkaar helpen is een wisselwerking 
en een proces van jaren. Dit is niet altijd 
de makkelijkste weg maar wij vinden wel 
de beste weg. We geloven in het lange 
termijn denken”. Wiepke vult aan: “Al vrij 
snel kun je bij een hengst bepalen of het 
goed is. Fokkers gaan soms te lang door 
met paarden die niet goed genoeg zijn 
om eraan te verdienen. Ons idee is dat je 
bij onvoldoende resultaat afscheid moet 
nemen. Het is belangrijk om resoluut te zijn. 
Dat is een groot punt voor ons geweest. Wij 
kiezen voor onze eigen weg en dat werkt.”

Nederland aan de top
De KWPN bekleedt momenteel wereldwijd 
de nummer 1 positie in de stamboek-
ranglijsten. Op grote concoursen rijdt 
gemiddeld bijna een kwart van de ruiters op 
paarden uit het Nederlandse stamboek. Een 
bijzonder knappe prestatie voor een relatief 
klein land. Wiepke legt uit hoe dit kan: “Wij 
zijn in Nederland modern ingesteld. Wij 
fokken op kenmerken die passen bij de 
huidige springparcoursen en de vraag van 
consumenten. Daarvoor kijken Nederlandse 

fokkers over de grens en vliegen de hele 
wereld over. Wij zijn echte pioniers. De 
selectie op bloed is erg belangrijk om 
een licht en energiek paard te krijgen die 
‘gemakkelijk onder het zadel’ is. Deze eigen-
schappen worden bovendien sterk bewaakt 
door de keurmeesters van de KWPN.” 

Blind vertrouwen in Omnyacc
Eind jaren ’80 kwamen Arjen (Hoogland, 
Omnyacc) en Wiepke in contact. Arjen 
ondersteunde een klant bij de verkoop van 
haar boerderij en grond. De koper bleek 
Wiepke te zijn. “Ik was op zoek naar land 
en mijn oog viel op deze boerderij met 
een groot stuk land. Ik had een goed plan 
gemaakt en ging er op vrijdagmiddag heen. 
Dit is altijd de beste dag van de week om 
zaken te doen. Nooit op maandag!” Arjen: 
“Tijdens de transactie speelde er fiscaal 
gezien erg veel bij VDL. Dit interesseerde 
me ontzettend en zo zijn we in contact 
gekomen.” Inmiddels is het dik twintig jaar 
dat Omnyacc zorgt voor de jaarrekening, 
salarisadministratie en wordt er uitgebreid 
fiscaal advies gegeven. Dit tot genoegen 
van beide partijen. “Je moet elkaar nodig 
hebben en de relatie moet aan weerskan-
ten goed zijn. Dit gaat allemaal hartstikke 
best.” Omnyacc heeft een herstructurering 
doorgevoerd met als doel om de onderne-
ming zowel fiscaal gezien te optimaliseren 
alsook om zekerheid voor de toekomst 

te bieden op het gebied van bijvoorbeeld 
bedrijfsopvolging. “Ik verwacht dat ze het 
allerbeste doen en dat blijkt ook zo te zijn. 
Je moet elkaar vertrouwen en ik vertrouw 
Arjen en Omnyacc blindelings. Dat moet 
ook.” 

Bescheiden blik vooruit
Een trouw team aan medewerkers zorgt 
dagelijks voor in totaal enkele honderden 
paarden, waarvan 50 goedgekeurde KWPN 
hengsten. In meer dan 50 landen worden 
paarden en sperma verkocht. Bij VDL zijn ze 
druk bezig met de toekomst. Ontwikkeling 
en kwaliteit staat voorop. Zij richten zich 
nu nog meer op het buitenland zodat ze 
kunnen blijven groeien. Met grote getallen 
pronken doen ze liever niet. “We lopen 
niet graag op te grote schoenen. Wij zijn 
graag wat meer bescheiden. Je kunt wel 
grote dingen doen, maar je moet dit wel 
aankunnen.” Ondanks de huidige crisis zijn 
ze optimistisch over de toekomst van het 
Nederlandse paard. Ze verkopen nu ook aan 
landen zoals China en Rusland. “Zolang we 
maar niet denken dat we er zijn. We moe-
ten hard werken om aan de top te blijven. 
‘Boven de staldeuren van de stoeterij staat 
dan ook in het Fries geschreven: De hân 
oan’e ploech en de blik foarút (de hand aan 
de ploeg en de blik vooruit). 

Wilt u de paarden van VDL eens aan 

het werk zien? Op zaterdag 7 april 

2012 houdt VDL een Hengstenshow. 

Hier worden 85 paarden en veulens 

gepresenteerd aan de hand en onder 

het zadel. Ook zullen er weer nako-

melingen van de hengsten geshowd 

worden, veulens en sportpaarden. 

Kijk voor meer informatie op 

www.vdlstud.com. Tot ziens in Bears!

Arjen Hoogland,

vennoot, fiscalist Omnyacc Synergie

Al vele jaren kom ik bij VDL over de vloer. 

Het is een hardwerkende, loyale familie, 

die integer en correct te werk gaat. Ik kan 

dan ook alleen maar respect opbrengen 

hoe zij het bedrijf runnen. Alle facetten 

van de fiscaliteit komen naar voren, wat 

komt door de grootte van het bedrijf en 

hun internationale karakter. Een voorbeeld 

van de problematiek die we tegenkomen 

is hoe om te gaan met de BTW als een 

hengst van VDL ter dekking staat in Italië, 

terwijl hij wel in Nederland geregistreerd 

staat. Dit is één van de vele interessante 

vraagstukken die wij voor ze oppakken. 

Zowel omzet-, vennootschaps- als inkom-

stenbelasting komen hier voor. Ik ben het 

met de familie eens als ze zeggen dat 

belasting betalen prima is, maar het liefst 

over 20 jaar. 
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Voor informatie over de in deze uitgave genoemde 
onderwerpen en over regelmatige toezending kunt 
u contact opnemen met:

Omnyacc Synergie
Balthasar Bekkerwei 90 • 8914 BE Leeuwarden
Telefoon: 058 - 820 09 00
E-mail: info@omnyacc-synergie.nl

Omnyacc Huyg & Partners
Verkeerstorenweg 1 • 1786 PN Den Helder
Telefoon: 0223 - 68 86 00
E-mail: info@omnyacc-denhelder.nl

Omnyacc Van Teylingen
Stationsplein 69 • 1703 WE Heerhugowaard
Telefoon: 072 - 572 06 26
E-mail: info@omnyacc.nl

Omnyacc Müller & Partners
Koopvaarder 4 • 1625 BZ Hoorn
Telefoon: 0229 - 27 19 94
E-mail: info@omnyacc-hoorn.nl

Omnyacc GoesDeen
Bollenmarkt 8a • 1681 PJ Zwaagdijk
Tel: 0228 - 56 10 10
E-mail: info@omnyacc-goesdeen.nl
 
Lanckhorstlaan 8 • 2101 BD Heemstede
Tel: 023 - 528 32 54
E-mail: info@omnyacc-goesdeen.nl

Postweg 5 • 1601 SX Enkhuizen
Tel.: 0228 – 32 18 83
E-mail: info@omnyacc-goesdeen.nl


