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Update
Referentie

Farm Service

Farm Service levert al sinds 1981 melkinstallaties en aanverwante artikelen aan 
veehouders in Nederland en sinds een aantal jaren ook in het Midden Oosten, 
legt Tjepko Bakker uit. “De laatste 15 jaar is in landen als Dubai en Oman een 
grotere behoefte aan verse melk ontstaan. Voorheen werd er veel melkpoeder 
gebruikt en waren de veehouderijen veel kleinschaliger opgezet. Sinds delen 
van het Midden Oosten zich meer en meer gericht hebben op het Westen, zijn 
diverse internationale ondernemingen in dit gat gesprongen.” 
 Het is wel wat anders dan een Nederlandse veehouderij, vertelt Bak-
ker. “Niet alleen zitten ze middenin de woestijn, maar ze werken ook meer op 
de Amerikaanse manier: 24 uur per dag melken. Onze grootste buitenlandse 
klant heeft zo’n 5000 koeien en de kleinste 1000. Terwijl we in Nederland ook 
aan veehouders leveren die maar 30 koeien hebben.” 
 Voor de financiele administratie maakt het weinig uit, aldus Bakker. 
“We hebben de salarisadministratie en de jaarrekeningen ondergebracht bij 
Van der Wiel. Ik heb het idee dat ik nu dichterbij de accountant sta. Voordat ik 
bij Van der Wiel kwam, voelde ik me nog wel eens een nummer. Ik hoef hier 
niet te vragen of ze willen meedenken. Uit zichzelf ko-
men ze vaak al met adviezen: zou je het niet zo doen? 
En ik krijg gelijk een antwoord op vragen waar ik mee 
zit. We hebben onlangs de jaarrekening besproken en 
toen kwam Gert van der Wiel zelf mee. Daardoor krijg 
ik het gevoel dat ze echt betrokken zijn bij mijn bedrijf. 
En dat is voor mij belangrijk.”

Integrale belastingplicht kan voor culturele 
ondernemer voordelig uitpakken
Runt u een stichting of vereniging die 
geldt als culturele instelling (oftewel: 
een ANBI die zich voor meer dan 90% 
richt op cultuur)? Dan kunt u vanaf 
1 januari 2012 kiezen voor één integrale 
(vennootschaps)belastingplicht. Dat 
kan financieel zeer voordelig uitpakken. 
U mag verliezen uit het niet-commer-
ciële onderdeel dan namelijk salderen 
met overschotten uit commerciële 
activiteiten. 
Voorbeeld:  een culturele instelling 
exploiteert een museum. De niet-com-
merciële inkomsten van het museum 
(o.a. entreegelden) zijn ontoereikend. 
Om de kosten toch te kunnen dekken 
verwerft de stichting inkomsten via een 
museumwinkel en een restaurant. De 

exploitatietekorten bedragen dat jaar 
€ 30.000,-. De overschotten uit de mu-
seumwinkel en het restaurant bedragen 
dat jaar samen € 60.000,-. Zonder inte-
grale belastingplicht wordt de stichting 
belast over € 60.000,-. 
Met de keuze voor integrale belasting-
plicht kunnen de negatieve resultaten 
van het museumdeel worden gesal-
deerd met de winsten van de winkel en 
het restaurant. In totaal bedraagt de 
fiscale winst van de stichting dan nog 
maar € 30.000,-.

Let op!
De optie voor integrale belasting-
plicht geldt voor een periode van 
minimaal 10 jaar. 

Van der Wiel is actief sponsor van 
SC Heerenveen (voetbal) en 
Lasaulec Aris (basketbal). Beide clubs 
spelen dit jaar nog de volgende thuis-
wedstrijden:

SC Heerenveen

Zaterdag 15 oktober 
 SC Heerenveen – De Graafschap 
Zaterdag 29 oktober 
 SC Heerenveen – ADO Den Haag 
Zaterdag 19 november 
 SC Heerenveen – RKC Waalwijk 
Zondag 4 december 
 SC Heerenveen – AZ 
Zondag 18 december 
 SC Heerenveen – PSV

Lasaulec Aris 

Dinsdag 18 oktober 
 Lasaulec Aris – Nijmegen (beker) 
Zaterdag 22 oktober 
 Lasaulec Aris – Weert 
Zaterdag 5 november 
 Lasaulec Aris – Groningen 
Dinsdag 15 november 
 Lasaulec Aris – Den Bosch 
Zaterdag 26 november 
 Lasaulec Aris – Rotterdam 
Zaterdag 3 december 
 Lasaulec Aris – Weert 
Zaterdag 10 december 
 Lasaulec Aris – Nijmegen 

Agenda

Minder belastingen 
Het kabinet streeft ernaar om het 
belastingstelsel eenvoudiger, solider en 
fraudebestendiger te maken. Daarom 
worden zeven kleinere belastingen af-
geschaft. Voordeel voor u als onderne-
mer: minder administratieve lasten.  

 

Om welke belastingen gaat het? 

Per 1 januari 2012 zijn de afvalstoffen-
belasting en de grondwaterbelasting 
verleden tijd. Vanaf 1 januari 2013 
verdwijnen ook het Eurovignet, de 
verpakkingenbelasting, de belasting 
op pruim- en snuiftabak, de belasting 
op leidingwater en de belasting op 
alcoholvrije dranken.

Verlaging dotatie 
FOR 
Als ondernemer mag u jaarlijks een 
deel van de winst reserveren voor uw 
oudedagsvoorziening. Dat gereser-
veerde deel heet de fiscale oudedags-
reserve. Deze reservering zorgt voor 
uitstel van belastingheffing over dat 
deel van de winst. Dit levert u op de 
korte termijn een voordeel op. Voor dit 
jaar kan de ondernemer nog 12% van 
de winst tot een maximum van 
€ 11.882,- aan de fiscale oudedagsre-
serve toevoegen. Vanaf volgend jaar is 
dit maximaal € 9.382,-.

Let op!  
Maakt u gebruik van de FOR? 
Benut nog dit jaar het maximum 
door de winst behaald in 2011 te 
reserveren voor de FOR. 

 
De spaarloonregeling en de levensloopregeling worden per 
2012 afgeschaft. In plaats hiervan komt in 2013 de regeling 
voor vitaliteitssparen. 
Onder de vitaliteitsspaarregeling hebben personen met 
arbeidsinkomen (werknemers, IB-ondernemers en resul-
taatsgenieters) de mogelijkheid om fiscaal gefaciliteerd te 
sparen. Ook kunnen zij het gespaarde vermogen naar eigen 
inzicht opnemen. De stortingen zijn fiscaal aftrekbaar in 
box 1. Er wordt pas belasting geheven bij de opname van 
het tegoed. 

Het opgebouwde tegoed is vrijgesteld van belastingheffing 
in box 3. Het fiscale voordeel is het grootst bij opname van 
het tegoed in een periode van inkomensachteruitgang.

Let op!  
Het maximaal fiscaal vriendelijk op te bouwen vermo-
gen bedraagt in totaal € 20.000,- (bruto). De jaarlijkse, 
aftrekbare maximuminleg bedraagt € 5.000,-. Tot en 

met 61 jaar is er geen beperking voor het op te nemen be-
drag. Vanaf het jaar dat een deelnemer 62 jaar oud is, mag 
hij jaarlijks maximaal € 10.000,- opnemen.

Miljoenennota 
2012

En opeens lag de Miljoenennota – getiteld ‘Koersvast in onzekere tijden’ – ‘ge-
woon’ op straat … Maar wat kunt u als ondernemer nu concreet verwachten?  
Deze uitgave bevat de hoogtepunten uit de Miljoenennota 2012 en het Fiscaal 
pakket 2012. Ook treft u diverse tips aan ter verbetering van uw economische 
positie.

Vitaliteitspakket 
komt eraan! 

Tip!



Maar wat nu als de aandelen en het 
vermogensbestanddeel bij echtschei-
ding worden toebedeeld aan u als dga? 
Bij uw ex-echtgenoot leidt dit dan tot 
beëindiging van de terbeschikkingstel-
ling en een mogelijke fiscale afreke-
ning. Om dit te voorkomen, wordt nu 
expliciet in de wet een doorschuiffaci-
liteit bij echtscheiding opgenomen. U 
kunt dan zonder fiscale afrekening de 
terbeschikkingstelling van het ver-
mogensbestanddeel voortzetten. Als 
voortzetter treedt u fiscaal in de plaats 
van uw ex-echtgenoot. U neemt in dat 
geval de fiscale boekwaarde en even-
tueel de fiscale reserves en voorzienin-
gen over. 

U en uw ex-echtgenoot hebben de mo-
gelijkheid om alsnog fiscaal af te reke-
nen. U moet dan wel een gezamenlijk 
verzoek hiertoe indienen. Schakel hier-
bij niet alleen een advocaat, maar ook 
uw accountant/belastingadviseur in.

Let op! 
De doorschuiffaciliteit bij echt-
scheiding kent een antimisbruik-
bepaling. Het is mogelijk dat de 
ex-echtgenoot die de helft van het 

vermogensbestanddeel overdraagt, 
vóór de boedelverdeling een ter be-
schikking gestelde schuldvordering op 
de bv van de gewezen echtgenoot, 

afwaardeert ten laste van het ‘resultaat 
uit een werkzaamheid’. Zonder aanvul-
lende bepaling, zou de voortzettende 
dga de verkregen vordering bijvoor-
beeld kunnen omzetten in aandelen 
van zijn eigen bv. Zodoende zou hij 
een eventuele fiscale waardestijging 
van de vordering onbelast kunnen 
innen. Dit wordt via de antimisbruikbe-
paling voorkomen.

Column

Nederland BV 

Als ik de Miljoenennota door-
neem, dan zie ik vooral de ver-
wachte grote bezuinigingen. De 
gevolgen blijven niet uit, bijvoor-
beeld voor de zorgpremies. Deze 
bezuinigingen doen iedereen pijn, 
maar zijn onontkoombaar. Maar 
op fiscaal gebied verandert er 
weinig. Dat had ik ook niet ver-
wacht. Er is vanuit de politiek al 
een heleboel gestructureerd. De 
fiscale wetgeving staat en er is een 
solide pakket maatregelen rond 
fiscaliteit. 
 
Ik vind het goed dat de overheid 
de bezuinigingen in eigen huis 
begint. Nederland BV moet gesa-
neerd en gereorganiseerd worden. 
En een efficiëntere en gezondere 
overheid begint met een eerste 
stap door met minder ambtenaren 
en minder regels te werken. De 
regering moet financieel schoon 
schip maken en snoeien in het 
woud van regelgeving. Sturen en 
niet regelen. 
 
We hebben allemaal onze verant-
woordelijkheden: politici, bedrij-
ven en burgers. De komende jaren 
moeten we allemaal kritisch naar 
het huishoudboekje en de porte-
monnee kijken. Daarbij zijn we 
ook afhankelijk van de omstandig-
heden. Natuurlijk horen we bij de 
beste vier landen, maar wat heb 
je daaraan als anderen omvallen? 
Ook het beste jongetje van de klas 
moet bloeden tijdens deze Euro-
crisis. Daarom pleit ik ook voor 
een onafhankelijke budgetcoach 
voor Europa. Dan weet ik zeker 
dat we hier sterker uit kunnen 
komen als land.  

Gert van der Wiel

Werknemers die na hun ontslag hun pensioenregeling vrijwillig willen voortzetten, 
krijgen dit momenteel voor een periode van maximaal 3 jaar na ontslag gefacili-
teerd. Het kabinet is bereid de termijn van deze fiscale faciliteit met ingang van 
2012 uit te breiden van 3 naar 10 jaar na ontslag. De vrijwillige premies zijn hiermee 
voor nog 10 jaar aftrekbaar. De faciliteit is nu in lijn met de Pensioenwet. 
Deze wet biedt een ex-werknemer de 
mogelijkheid om de pensioenregeling na 
ontslag te continueren. De uitbreiding 
biedt werknemer en werkgever meer 
financiële mogelijkheden bij ontslag.

Uitbreiding vrijwillige voortzetting 
pensioenregeling

Doorschuiffaciliteit bij 
echtscheiding voor de dga

Bent u een directeur-grootaandeelhouder (dga) die in algemene gemeenschap 
van goederen is gehuwd? En heeft u een vermogensbestanddeel (bijvoorbeeld 
een geldlening of een bedrijfspand) ter beschikking gesteld aan uw bv? Dan 
wordt dit vermogensbestanddeel sinds 1 januari 2011 voor de terbeschikkings-
regeling voor 50% aan u als dga toegerekend en voor 50% aan uw echtgenoot. 
De (positieve en negatieve) voordelen behaald met dit vermogensbestanddeel 
worden als ‘resultaat uit een werkzaamheid’ bij u en uw echtgenoot ieder voor de 
helft belast.  

Lysbeth van der Schaaf
Salarisadministrateur

“Ik werk als salarisadministrateur voor 
klanten uit het MKB, dat is heel breed 
en divers. Hoewel je elke maand dezelf-
de klanten voorbij ziet komen, is toch 
geen dag hetzelfde. Zij leveren mij mu-
taties aan en ik verzorg de loonstroken 
en de salarisadministratie. Daarnaast 
probeer ik vragen te beantwoorden die 
samenhangen met arbeidsrecht. Dat 
kan gaan over het opstellen van con-
tracten tot vragen over de mogelijkhe-
den en gevolgen als ze een medewerker 
willen ontslaan. Ook kunnen er ondui-

delijkheden zijn rond de loonstrookjes 
natuurlijk. Je weet nooit wat de werkdag 
zal brengen. Het mooie bij Van der Wiel 
is dat de sfeer open en gemoedelijk 
is. Je krijgt de ruimte om je eigen weg 
te zoeken. Je kunt klanten er, op een 
zakelijke manier uiteraard, op aanspre-
ken als mutaties minder netjes worden 
aangeleverd. Aan de andere kant, als je 
begrip toont voor de klant, dan leer je 
ook wel hoe je de wazige mutaties moet 
interpreteren en verwerken.” 

Verkenning 
winstbox als 
winstinstrument
Het kabinet wil de mogelijkheden 
onderzoeken om de bestaande 
fiscale faciliteiten voor de IB-
ondernemer om te vormen tot 
een ‘winstbox’. De ‘winstbox’ zal 
gericht zijn op het bevorderen van 
winstgevend ondernemerschap. 
Binnen de ‘winstbox’ kunnen de 
huidige ondernemersfaciliteiten 
dan opgaan in een lager (vast) 
winsttarief voor de IB-ondernemer.

Wijziging btw-
correctie auto van 
de zaak 
In het Belastingplan 2012 is opge-
nomen dat de btw-correctie voor 
privégebruik gesteld wordt op 2,7% 
van de catalogusprijs (incl. btw en 
bpm). De btw-correctie is hiermee niet 
meer gekoppeld aan de bijtelling in de 
loonbelasting of inkomstenbelasting. 
Deze wijziging is inmiddels ook via een 
recent besluit vastgelegd.

Zelfstandigenaftrek 
wordt vaste basis-
aftrek 
De zelfstandigenaftrek wordt met 
ingang van 1 januari 2012 omgevormd 
tot één vast bedrag van € 7.280,-. De 
aftrek neemt niet langer af bij oplopen-
de winst. Indexering van de basisaf-
trek blijft achterwege. Het kabinet wil 
hiermee het maken van winst belonen 
en doorgroei stimuleren. 

Afhankelijk van de hoogte van uw 
fiscale winst over 2011 kunt u mogelijk 
nog dit jaar profiteren van de maximale 
zelfstandigenaftrek van € 9.484,-. 
Hoe? Door kosten naar voren te halen, 
bijvoorbeeld door het vervroegen van 
geplande investeringen. Zo optimali-
seert u uw winst en profiteert u dit jaar 
nog van de hogere zelfstandigenaftrek. 

Tip!

Tip!
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Van der Wiel. Ik heb het idee dat ik nu dichterbij de accountant sta. Voordat ik 
bij Van der Wiel kwam, voelde ik me nog wel eens een nummer. Ik hoef hier 
niet te vragen of ze willen meedenken. Uit zichzelf ko-
men ze vaak al met adviezen: zou je het niet zo doen? 
En ik krijg gelijk een antwoord op vragen waar ik mee 
zit. We hebben onlangs de jaarrekening besproken en 
toen kwam Gert van der Wiel zelf mee. Daardoor krijg 
ik het gevoel dat ze echt betrokken zijn bij mijn bedrijf. 
En dat is voor mij belangrijk.”

Integrale belastingplicht kan voor culturele 
ondernemer voordelig uitpakken
Runt u een stichting of vereniging die 
geldt als culturele instelling (oftewel: 
een ANBI die zich voor meer dan 90% 
richt op cultuur)? Dan kunt u vanaf 
1 januari 2012 kiezen voor één integrale 
(vennootschaps)belastingplicht. Dat 
kan financieel zeer voordelig uitpakken. 
U mag verliezen uit het niet-commer-
ciële onderdeel dan namelijk salderen 
met overschotten uit commerciële 
activiteiten. 
Voorbeeld:  een culturele instelling 
exploiteert een museum. De niet-com-
merciële inkomsten van het museum 
(o.a. entreegelden) zijn ontoereikend. 
Om de kosten toch te kunnen dekken 
verwerft de stichting inkomsten via een 
museumwinkel en een restaurant. De 

exploitatietekorten bedragen dat jaar 
€ 30.000,-. De overschotten uit de mu-
seumwinkel en het restaurant bedragen 
dat jaar samen € 60.000,-. Zonder inte-
grale belastingplicht wordt de stichting 
belast over € 60.000,-. 
Met de keuze voor integrale belasting-
plicht kunnen de negatieve resultaten 
van het museumdeel worden gesal-
deerd met de winsten van de winkel en 
het restaurant. In totaal bedraagt de 
fiscale winst van de stichting dan nog 
maar € 30.000,-.

Let op!
De optie voor integrale belasting-
plicht geldt voor een periode van 
minimaal 10 jaar. 

Van der Wiel is actief sponsor van 
SC Heerenveen (voetbal) en 
Lasaulec Aris (basketbal). Beide clubs 
spelen dit jaar nog de volgende thuis-
wedstrijden:

SC Heerenveen

Zaterdag 15 oktober 
 SC Heerenveen – De Graafschap 
Zaterdag 29 oktober 
 SC Heerenveen – ADO Den Haag 
Zaterdag 19 november 
 SC Heerenveen – RKC Waalwijk 
Zondag 4 december 
 SC Heerenveen – AZ 
Zondag 18 december 
 SC Heerenveen – PSV

Lasaulec Aris 

Dinsdag 18 oktober 
 Lasaulec Aris – Nijmegen (beker) 
Zaterdag 22 oktober 
 Lasaulec Aris – Weert 
Zaterdag 5 november 
 Lasaulec Aris – Groningen 
Dinsdag 15 november 
 Lasaulec Aris – Den Bosch 
Zaterdag 26 november 
 Lasaulec Aris – Rotterdam 
Zaterdag 3 december 
 Lasaulec Aris – Weert 
Zaterdag 10 december 
 Lasaulec Aris – Nijmegen 

Agenda

Minder belastingen 
Het kabinet streeft ernaar om het 
belastingstelsel eenvoudiger, solider en 
fraudebestendiger te maken. Daarom 
worden zeven kleinere belastingen af-
geschaft. Voordeel voor u als onderne-
mer: minder administratieve lasten.  

 

Om welke belastingen gaat het? 

Per 1 januari 2012 zijn de afvalstoffen-
belasting en de grondwaterbelasting 
verleden tijd. Vanaf 1 januari 2013 
verdwijnen ook het Eurovignet, de 
verpakkingenbelasting, de belasting 
op pruim- en snuiftabak, de belasting 
op leidingwater en de belasting op 
alcoholvrije dranken.

Verlaging dotatie 
FOR 
Als ondernemer mag u jaarlijks een 
deel van de winst reserveren voor uw 
oudedagsvoorziening. Dat gereser-
veerde deel heet de fiscale oudedags-
reserve. Deze reservering zorgt voor 
uitstel van belastingheffing over dat 
deel van de winst. Dit levert u op de 
korte termijn een voordeel op. Voor dit 
jaar kan de ondernemer nog 12% van 
de winst tot een maximum van 
€ 11.882,- aan de fiscale oudedagsre-
serve toevoegen. Vanaf volgend jaar is 
dit maximaal € 9.382,-.

Let op!  
Maakt u gebruik van de FOR? 
Benut nog dit jaar het maximum 
door de winst behaald in 2011 te 
reserveren voor de FOR. 

 
De spaarloonregeling en de levensloopregeling worden per 
2012 afgeschaft. In plaats hiervan komt in 2013 de regeling 
voor vitaliteitssparen. 
Onder de vitaliteitsspaarregeling hebben personen met 
arbeidsinkomen (werknemers, IB-ondernemers en resul-
taatsgenieters) de mogelijkheid om fiscaal gefaciliteerd te 
sparen. Ook kunnen zij het gespaarde vermogen naar eigen 
inzicht opnemen. De stortingen zijn fiscaal aftrekbaar in 
box 1. Er wordt pas belasting geheven bij de opname van 
het tegoed. 

Het opgebouwde tegoed is vrijgesteld van belastingheffing 
in box 3. Het fiscale voordeel is het grootst bij opname van 
het tegoed in een periode van inkomensachteruitgang.

Let op!  
Het maximaal fiscaal vriendelijk op te bouwen vermo-
gen bedraagt in totaal € 20.000,- (bruto). De jaarlijkse, 
aftrekbare maximuminleg bedraagt € 5.000,-. Tot en 

met 61 jaar is er geen beperking voor het op te nemen be-
drag. Vanaf het jaar dat een deelnemer 62 jaar oud is, mag 
hij jaarlijks maximaal € 10.000,- opnemen.

Miljoenennota 
2012

En opeens lag de Miljoenennota – getiteld ‘Koersvast in onzekere tijden’ – ‘ge-
woon’ op straat … Maar wat kunt u als ondernemer nu concreet verwachten?  
Deze uitgave bevat de hoogtepunten uit de Miljoenennota 2012 en het Fiscaal 
pakket 2012. Ook treft u diverse tips aan ter verbetering van uw economische 
positie.

Vitaliteitspakket 
komt eraan! 

Tip!


