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Update
Referentie

Huisartsenpraktijk Elim

Dr. Rob Mors van Huisartsenpraktijk Elim is erg blij dat hij geen omkijken 
meer heeft naar de salarisadministratie, de belastingaangiften en de winst-
verlies-rekening. “Eerlijk gezegd heb ik er bij voorkeur zo min mogelijk mee te 
maken. Door alle politieke bemoeienis van de laatste jaren is er wel een inko-
mensdip ontstaan. Ook het systeem van vergoedingen door zorgverzekeraars 
bemoeilijkt de administratie voor de praktijk.  Nu krijg ik van Van der Wiel aan 
het eind van het jaar een mooi boekje hoeveel centjes we verdiend hebben en 
wat de gevolgen zijn geweest van alle wijzigingen in het belastingstelsel. In 
2010 zijn we overgestapt naar Van der Wiel. Er is veel meer persoonlijk con-
tact mogelijk dan eerder, dit verlaagt de drempel om rechtstreeks om advies 
te vragen. Zo heeft Gert van der Wiel me geholpen tijdens onze verhuizing 
toen onze huisbank, waar we al tientallen jaren zaken mee deden, niet bereid 
was om een lagere rente te bieden. Mede 
door zijn advies hebben we nu een nieuwe 
huisbank gevonden.”
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Van der Wiel is actief sponsor van 
SC Heerenveen (voetbal) en Lasaulec 
Aris (basketbal). Beide clubs spelen 
nog de volgende thuiswedstrijden:

SC Heerenveen

Woensdag 11 april 
 SC Heerenveen – Ajax 
Zaterdag 21 april 
 SC Heerenveen – Vitesse 
Zondag 6 mei 
 SC Heerenveen – Feyenoord 

Lasaulec Aris 

Maandag 9 april 
 Lasaulec Aris – Rotterdam 
Dinsdag 24 april 
 Lasaulec Aris – 1e ronde playoffs 
Donderdag 26 april 
 Lasaulec Aris – 1e ronde playoffs 

Friese Ballonfeesten 25 t/m 29 juli 2012

Agenda

Gedeeltelijke aanwending gereserveer-
de opbrengst
Uitgangspunt is dat u voor de gehele 
opbrengst een HIR vormt. Wanneer u 
het voornemen heeft om slechts een 
deel van de opbrengst te herinves-
teren, kunt u voor dat deel een HIR 
vormen. Het restant van de opbrengst 
is dan belast. Als de hele opbrengst 
wordt gereserveerd, kan op enig 
moment het voornemen bestaan dat 
nog slechts een deel wordt geherinves-
teerd. Voor dit deel blijft de HIR dan in 
stand. Het restant valt vrij.

Aanwending binnen 3 jaar
Voor de HIR geldt een 3-jaarstermijn. 
U dient de gevormde HIR dus uiterlijk 
binnen 3 jaar aan te wenden voor een 
herinvestering. Bij een aanvang of sta-
king van de onderneming kan het zijn 
dat een boekjaar korter of langer is dan 
12 maanden. Volgens het ministerie 
gaat de 3-jaarstermijn op voor 3 boek-
jaren. Het is daarbij niet van belang of 
een boekjaar korter of langer is dan 12 
maanden of dat het resultaat over een 
boekjaar een periode van meer dan 12 
maanden beslaat.

Keuzevrijheid afboeken HIR
Pleegt u in één boekjaar meerdere 
investeringen en ten minste één 
desinvestering (vervreemding)? Dan 
mag u voortaan zelf kiezen op welke 
(daarvoor in aanmerking komende) 
investering u de HIR afboekt. Voor 
een bedrijfsmiddel waarvoor investe-
ringsaftrek mogelijk is, gebruikt u de 
HIR dan niet. De HIR boekt u name-
lijk af op het investeringsbedrag van 
het bedrijfsmiddel waarvoor u géén 
investeringsaftrek kunt krijgen. Deze 
keuzevrijheid levert u dus een voordeel 
op. Overigens is investeringsaftrek in 
principe niet mogelijk bij gebruik van 
een HIR. 

Ruim tweederde van de samenwonende partners die mee-
werken aan het bedrijf van de andere partner krijgen daar 
niet voor betaald. Dat blijkt uit onderzoek. Na de relatie 
blijven deze partners met lege handen achter. Kunt u uw 
partner onbetaald aan het werk zetten? 

U geeft uw partner geen vergoeding 
Als uw partner onbetaald meewerkt, kunt u na afloop van 
het jaar een bedrag aftrekken van uw winst, de meewerkaf-
trek. U moet dan wel voldoen aan het urencriterium. Het be-
drag van de meewerkaftrek is afhankelijk van de hoogte van 
de winst en van het aantal uren dat uw partner meewerkt. U 
dient het aantal meegewerkte uren van uw partner aanne-
melijk te maken. Hierbij kunt u het beste gebruik maken van 
een urenadministratie. 

Let op! 
Het bedrag van de meewerkaftrek is voor uw partner 
geen inkomen. Uw partner hoeft daarover dus geen 
belasting te betalen!

U geeft uw partner een arbeidsbeloning
Geeft u uw partner een vergoeding voor werkzaamheden van 
minimaal € 5.000? Dan kunt u deze beloning van uw winst 
aftrekken. Geeft u uw partner een arbeidsvergoeding van min-
der dan € 5.000? Dan heeft u recht op meewerkaftrek. 

Let op! 
De arbeidsbeloning is voor uw partner inkomen, als die 
beloning minimaal € 5.000 is. Uw partner betaalt daar-
over inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. 

U sluit een arbeidsovereenkomst met uw partner
U kunt met uw partner een arbeidsovereenkomst sluiten. 
Uw partner is dan bij u in dienstbetrekking. Daarvoor gelden 
de volgende voorwaarden: 
•  Uw partner werkt onder dezelfde arbeidsvoorwaarden 

als uw andere werknemers.
• Uw partner ontvangt loon.
Het loon van uw partner wordt betrokken in de loonheffing.

Beleid herinvesteringsreserve verduidelijkt
De herinvesteringsreserve (HIR) biedt u een fiscaalvriendelijk instrument om belas-
tingheffing over de met een bedrijfsmiddel behaalde boekwinst uit te stellen. Het 
ministerie van Financiën heeft in een nieuw verzamelbesluit haar beleidsstandpun-
ten over de HIR geactualiseerd. Waar kunt u als ondernemer aan denken?

Aantrekkelijke beloningsopties voor meewerkende partner

Vanaf 1 juli 2011 is het mogelijk om 
voor het privégebruik van de auto van 
de zaak, een forfait toe te passen voor 
de over het privégebruik verschuldigde 
btw.

Het privégebruik van de auto van de 
zaak door u of uw personeel waar een 
te lage of geen vergoeding tegenover 
staat, vormt een belaste dienst als voor 
de auto recht op aftrek is ontstaan. 
Gevolg is een btw-correctie op basis 
van werkelijke kilometerverhoudingen, 
die blijkt uit een bijgehouden kilomete-
radministratie. Omdat deze gegevens 
soms niet uit de administratie blijken, 
kunt u onder voorwaarden de verschul-
digde btw per auto vaststellen via een 
forfaitaire berekening.

Wat houdt het forfait in?
Het forfait houdt in dat de btw die is 
verschuldigd voor het privégebruik 
van de auto wordt vastgesteld op 2,7% 
van de catalogusprijs, inclusief btw en 
bpm, van de auto. U kunt dit forfait 
alleen toepassen als uit de administra-

tie niet blijkt in hoeverre de auto voor 
privédoeleinden is gebruikt en welke 
kosten daaraan zijn toe te rekenen. 

Maakt u gebruik van het forfait?
Dan dient u de volgende voorwaarden 
in acht te nemen:
•  U brengt btw op gemaakte auto-

kosten in aftrek. 
•  U moet eenmaal per jaar en wel in 

het laatste belastingtijdvak van het 
kalenderjaar btw aangeven voor het 
privégebruik auto. De verschuldigde 
btw bedraagt dan 2,7% van de cata-
logusprijs van de betreffende auto. 
Dit percentage wordt naar tijdsge-
lang berekend (het aantal dagen dat 
de auto mede voor privédoeleinden 
ter beschikking staat).

Let op! 
Nu het forfait pas met ingang van 
1 juli 2011 van kracht is, mag u 
over het jaar 2011 het forfait naar 
tijdsgelang toepassen!

Forfaitaire berekening voor privégebruik auto!



Vanaf 2020 wordt de AOW flexi-
bel en kan de AOW-gerechtigde de 
ingangsleeftijd maximaal twee jaar ver-
vroegen (tot minimaal 65) of vijf jaar 
uitstellen. Bovendien kan hij de AOW 
stapsgewijs, in maximaal drie stappen, 
laten ingaan. Vervroeging betekent een 
korting van 6,5% van de netto AOW 
per vervroegingsjaar. Uitstellen levert 
per jaar 6,5% verhoging van de bruto 
AOW op.

Daarnaast gaan in 2014 onder meer de 
volgende wijzigingen in:
Tot 2028 wordt de AOW extra ver-

hoogd met 0,6% per jaar.
Pensioenen die na 01-01-
2014 worden opgebouwd 
gaan in op 67. 
Het toevoegingspercentage 
voor de fiscale oudedagsre-
serve daalt van 12% naar 11,2%.
Het premiegrondslagpercentage voor 
de lijfrente-aftrekberekening daalt van 
17% naar 15,8%. 
De  punten 2 t/m 4 worden periodiek 
aangepast aan de levensverwachting. 
De gevolgen? Een grotere complexiteit 
door de keuzemogelijkheden. Het pen-
sioen wordt een potpourri van stukjes 

uit verleden en toekomst met verschil-
lende ingangsdata (van 65 of eerder tot 
67). Bovendien kan worden gesteld dat 
vooral de pensioenopbouw (lijfrente) 
voor de IB-ondernemer wordt beperkt.

Wim Schreuder 
Registerpensioenadviseur

Column

Inkomsten en uitgaven 
op elkaar afstemmen!?

In de huidige tijd wordt veel gesproken 
over bezuinigen. Wat is de betekenis 
van bezuinigen eigenlijk? Volgens Van 
Dale Woordenboek is de betekenis van 
bezuinigen: door zuinig te zijn uitspa-
ren. En dat is wat er gebeuren moet. 
Zoals het bij mij gaat is het altijd zo 
geweest dat er niet meer uitgegeven 
kan worden dan er binnenkomt. Komt 
er minder binnen, dan zal ik in mijn 
eigen uitgavenpatroon verandering 
moeten brengen. Aan de inkomsten-
kant is dat altijd lastiger. 
Hoewel… er zijn branches waar dit wel 
schijnt te kunnen! In deze branches 
wordt met veel gemak de inkomsten-
kant verhoogd ten koste van perso-
nen en bedrijven die dit niet kunnen 
weigeren op straffe van sancties. Het 
begint te lijken op geoorloofde diefstal. 
Met veel gemak worden de tekorten 
bij een ander neergelegd. Eigenlijk kan 
ik stellen: maak je een fout, ach dat 
geeft niet, want een ander betaalt het 
wel. U en ik doen er alles aan om met 
efficiency de kosten zo laag mogelijk 
te houden om met de inkomsten die 
wij hebben onze uitgaven te voldoen. 
Van uw en mijn bezuinigingen wordt 
dankbaar gebruik gemaakt door die 
anderen.

Er zijn genoeg voorbeelden. U en ik 
leggen in voor een redelijke pensioen-
voorziening. Wij vertrouwen erop dat 
wat beloofd wordt ook waargemaakt 
wordt. Niets is minder waar. De kosten 
van de organisatie rijzen de pan uit en 
dat wordt dan maar ten laste van ons 
gespaarde pensioenpotje gebracht. 
Ach, wat geeft dat. Pensioenpotjes 
genoeg, daar kunnen wij wel wat uitha-
len! Waarom bespaart de organisatie 
waar uw en mijn spaarpotje staat niet 
op hun eigen uitgaven? Dan kan men 
van ons spaarpotje afblijven!
Datzelfde geldt voor onze overheid. 
Waarom niet met beide benen op de 
grond landen en beoordelen wat er 
voor overtollige uitgaven plaatsvinden 
en waar efficiencyslagen gemaakt kun-
nen worden. Dit kan naar mijn mening 
een groot deel van de lastenverzwaring 
bij burgers en bedrijven voorkomen.

Gert van der Wiel

Per 1 januari 2012 maakt de regeling Re-
search & Development Aftrek (RDA) het 
nog aantrekkelijker voor u om speur- en 
ontwikkelingswerk (S&O) uit te voeren. 
De loonkosten van S&O worden al 
gefaciliteerd via de afdrachtverminde-
ring speur- en ontwikkelingswerk. De 
RDA is gericht op het faciliteren van de 
niet-loonkosten en investeringen die 
betrekking hebben op S&O. De RDA 
wordt als extra aftrekpost in aanmerking 
genomen bij de fiscale winstbepaling. 
Deze regeling geldt zowel in de inkom-
stenbelasting als in de vennootschaps-
belasting. 

De aanvraag voor de RDA loopt via 
Agentschap NL. U ontvangt van 
Agentschap NL een beschikking die de 
hoogte van de RDA weergeeft. Deze 

beschikking is gebaseerd op de door u 
aangegeven schatting van de kosten en 
investeringen over een bepaald jaar of 
een periode binnen dat jaar. U heeft een 
correctiemogelijkheid als blijkt dat uw 
kosten en investeringen meer dan een 
bepaalde marge blijken af te wijken van 
uw eerdere aangegeven schatting. 

Hoe verwerkt u de RDA in uw aangifte?
U neemt de RDA over van de door 
Agentschap NL afgegeven beschikking 
in uw winstaangifte voor de inkomsten-
belasting/vennootschapsbelasting. De 
Belastingdienst controleert vervolgens 
of de hoogte van de door u in de aan-
gifte ingevulde RDA overeenkomt met 
het bedrag op de door Agentschap NL 
afgegeven beschikking.

Belastingvoordeel innovatieve ondernemers

Aanpassing AOW-wetgeving

De Tweede Kamer heeft onlangs een wet aangenomen, waarin de 
AOW-ingangsdatum wordt gekoppeld aan de levensverwachting. 
In 2020 wordt de AOW-leeftijd 66 jaar, in 2025 waarschijnlijk 67 jaar. 
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Michel de Jong is bij Van der Wiel 
onder andere verantwoordelijk voor het 
samenstellen van financiële verslagen 
en het opstellen van belastingaangiften. 
Samen met een collega richt hij zich op 
de categorie vrije beroepen: huisartsen, 
tandartsen en andere zorgspecialisten. 
“De vrije beroepen zitten heel anders 
in elkaar dan traditionele bedrijven. 
Normaliter draait een bedrijf op 
werknemers en het draaiende houden 
van de productie. In dit geval zijn de 
specialisten eigenlijk afhankelijk van wie 
er binnen komt lopen. Een patiënt heeft 
ergens last van en zoekt een oplossing. 
Op administratief gebied zijn vergoe-
dingen en politieke bemoeienissen een 
hot item. De bezuinigingen die vanuit 
de politiek worden opgelegd, zien we 
hier direct terug in de cijfers van onze 
klanten. 

Maar ook binnen deze klantengroep 
zitten verschillen: een specialist in het 
ziekenhuis krijgt inkomsten vanuit de 
maatschap en heeft qua kosten minder 
om rekening mee te houden. Terwijl 
een huisarts weer hogere kosten heeft 
qua personeel en pand. De persoonlijke 
aanpak geeft bij Van der Wiel de door-
slag. We houden er rekening mee dat 
onze klanten elke dag druk zijn met hun 
werk. We komen op verzoek vaak 
’s avonds bij hen thuis. Dat geeft een 
persoonlijke band. En uiteindelijk 
resulteert dat in een tevreden gevoel, 
bij de klant en bij jezelf.”

Vanaf 1 januari 2013 wil het ministe-
rie van Financiën met speciale in-
bouwkastjes gaan bijhouden hoeveel 
privéritten er worden gereden met 
bestelauto’s.

De fiscus start in 2012 met een proef 
waarbij speciale kastjes in bestelauto’s 
worden geplaatst. Deze kastjes moeten 
het privégebruik van de bestelauto 
gaan bijhouden. 

Variabele bijtelling
Nu is het zo dat u voor uw privérit-
ten een bijtelling kan verwachten van 
maximaal 25%. Hierbij maakt het niet 
uit of u de bestelauto heel veel privé 
gebruikt of dat u net over de grens 
van 500 privékilometers komt. In de 
nieuwe plannen krijgt u te maken met 
een variabele bijtelling. Dit wil zeggen 

dat u gaat betalen overeenkomstig het 
privégebruik. Het kabinet wil hierbij 
drie of vier tariefgroepen introduceren.

Minder administratieve rompslomp
Het kastje brengt wel een voordeel met 
zich mee. Met de invoering van het 
kastje kan de omstreden rittenregistra-
tie mogelijk worden gestopt. Die levert 
momenteel veel administratieve romp-
slomp op en vormt ook extra werk voor 
de Belastingdienst. 

Let op! 
Rijdt u veel privé met uw bestelau-
to? Houdt u er dan rekening mee 
dat u met deze nieuwe aanpak 

boven de huidige bijtelling uit kan 
komen!

Michel de Jong
Belastingadviseur, samenstelpraktijk, 
specialisme medische sector

Verhoging gebruikelijk 
loon dga in 2012

Werkt u voor een bv waarin u een aan-
merkelijk belang bezit? Dan wordt voor 
u als dga in 2012 het gebruikelijk loon 
verhoogd met € 1.000 naar € 42.000. 
U kunt uitgaan van een lager salaris 
wanneer u kunt aantonen dat gelet op 
de financieel-economische positie van 
de bv een lager salaris gebruikelijk is, 
bijvoorbeeld vanwege structurele verlie-
zen. Daar staat tegenover dat wanneer 
de financieel-economische positie een 
hoger loon dan het normbedrag van 
€ 42.000 rechtvaardigt, dan in begin-
sel uitgegaan dient te worden van het 
hogere gebruikelijk loon. Hierbij mag 
het overeengekomen loon niet meer 
dan 30% afwijken van het loon dat in 
het maatschappelijke verkeer gebruike-
lijk is. Let u er daarbij op dat het loon 
van uw best betaalde werknemer door 
de fiscus veelal als graadmeter voor uw 
minimale dga-loon wordt gezien. 

Kastje gaat privékilometers 
bestelauto’s registreren!
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kosten en investeringen meer dan een 
bepaalde marge blijken af te wijken van 
uw eerdere aangegeven schatting. 

Hoe verwerkt u de RDA in uw aangifte?
U neemt de RDA over van de door 
Agentschap NL afgegeven beschikking 
in uw winstaangifte voor de inkomsten-
belasting/vennootschapsbelasting. De 
Belastingdienst controleert vervolgens 
of de hoogte van de door u in de aan-
gifte ingevulde RDA overeenkomt met 
het bedrag op de door Agentschap NL 
afgegeven beschikking.

Belastingvoordeel innovatieve ondernemers

Aanpassing AOW-wetgeving

De Tweede Kamer heeft onlangs een wet aangenomen, waarin de 
AOW-ingangsdatum wordt gekoppeld aan de levensverwachting. 
In 2020 wordt de AOW-leeftijd 66 jaar, in 2025 waarschijnlijk 67 jaar. 
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Michel de Jong is bij Van der Wiel 
onder andere verantwoordelijk voor het 
samenstellen van financiële verslagen 
en het opstellen van belastingaangiften. 
Samen met een collega richt hij zich op 
de categorie vrije beroepen: huisartsen, 
tandartsen en andere zorgspecialisten. 
“De vrije beroepen zitten heel anders 
in elkaar dan traditionele bedrijven. 
Normaliter draait een bedrijf op 
werknemers en het draaiende houden 
van de productie. In dit geval zijn de 
specialisten eigenlijk afhankelijk van wie 
er binnen komt lopen. Een patiënt heeft 
ergens last van en zoekt een oplossing. 
Op administratief gebied zijn vergoe-
dingen en politieke bemoeienissen een 
hot item. De bezuinigingen die vanuit 
de politiek worden opgelegd, zien we 
hier direct terug in de cijfers van onze 
klanten. 

Maar ook binnen deze klantengroep 
zitten verschillen: een specialist in het 
ziekenhuis krijgt inkomsten vanuit de 
maatschap en heeft qua kosten minder 
om rekening mee te houden. Terwijl 
een huisarts weer hogere kosten heeft 
qua personeel en pand. De persoonlijke 
aanpak geeft bij Van der Wiel de door-
slag. We houden er rekening mee dat 
onze klanten elke dag druk zijn met hun 
werk. We komen op verzoek vaak 
’s avonds bij hen thuis. Dat geeft een 
persoonlijke band. En uiteindelijk 
resulteert dat in een tevreden gevoel, 
bij de klant en bij jezelf.”

Vanaf 1 januari 2013 wil het ministe-
rie van Financiën met speciale in-
bouwkastjes gaan bijhouden hoeveel 
privéritten er worden gereden met 
bestelauto’s.

De fiscus start in 2012 met een proef 
waarbij speciale kastjes in bestelauto’s 
worden geplaatst. Deze kastjes moeten 
het privégebruik van de bestelauto 
gaan bijhouden. 

Variabele bijtelling
Nu is het zo dat u voor uw privérit-
ten een bijtelling kan verwachten van 
maximaal 25%. Hierbij maakt het niet 
uit of u de bestelauto heel veel privé 
gebruikt of dat u net over de grens 
van 500 privékilometers komt. In de 
nieuwe plannen krijgt u te maken met 
een variabele bijtelling. Dit wil zeggen 

dat u gaat betalen overeenkomstig het 
privégebruik. Het kabinet wil hierbij 
drie of vier tariefgroepen introduceren.

Minder administratieve rompslomp
Het kastje brengt wel een voordeel met 
zich mee. Met de invoering van het 
kastje kan de omstreden rittenregistra-
tie mogelijk worden gestopt. Die levert 
momenteel veel administratieve romp-
slomp op en vormt ook extra werk voor 
de Belastingdienst. 

Let op! 
Rijdt u veel privé met uw bestelau-
to? Houdt u er dan rekening mee 
dat u met deze nieuwe aanpak 

boven de huidige bijtelling uit kan 
komen!

Michel de Jong
Belastingadviseur, samenstelpraktijk, 
specialisme medische sector

Verhoging gebruikelijk 
loon dga in 2012

Werkt u voor een bv waarin u een aan-
merkelijk belang bezit? Dan wordt voor 
u als dga in 2012 het gebruikelijk loon 
verhoogd met € 1.000 naar € 42.000. 
U kunt uitgaan van een lager salaris 
wanneer u kunt aantonen dat gelet op 
de financieel-economische positie van 
de bv een lager salaris gebruikelijk is, 
bijvoorbeeld vanwege structurele verlie-
zen. Daar staat tegenover dat wanneer 
de financieel-economische positie een 
hoger loon dan het normbedrag van 
€ 42.000 rechtvaardigt, dan in begin-
sel uitgegaan dient te worden van het 
hogere gebruikelijk loon. Hierbij mag 
het overeengekomen loon niet meer 
dan 30% afwijken van het loon dat in 
het maatschappelijke verkeer gebruike-
lijk is. Let u er daarbij op dat het loon 
van uw best betaalde werknemer door 
de fiscus veelal als graadmeter voor uw 
minimale dga-loon wordt gezien. 

Kastje gaat privékilometers 
bestelauto’s registreren!



Van der Wiel
Accountancy | Belasting | Advies Update

Nieuwsbrief | Jaargang 2,  april 2012

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van 
Van der Wiel en verschijnt drie maal 
per jaar.

Van der Wiel
Accountancy | Belasting | Advies

Bezoekadres: 

Badweg 2 

8934 AA Leeuwarden

Postadres: 

Postbus 1263 

8900 CG Leeuwarden

T: (058) 284 82 84 

F: (058) 280 07 50 

E: info@van-der-wiel.nl

Update
Referentie

Huisartsenpraktijk Elim

Dr. Rob Mors van Huisartsenpraktijk Elim is erg blij dat hij geen omkijken 
meer heeft naar de salarisadministratie, de belastingaangiften en de winst-
verlies-rekening. “Eerlijk gezegd heb ik er bij voorkeur zo min mogelijk mee te 
maken. Door alle politieke bemoeienis van de laatste jaren is er wel een inko-
mensdip ontstaan. Ook het systeem van vergoedingen door zorgverzekeraars 
bemoeilijkt de administratie voor de praktijk.  Nu krijg ik van Van der Wiel aan 
het eind van het jaar een mooi boekje hoeveel centjes we verdiend hebben en 
wat de gevolgen zijn geweest van alle wijzigingen in het belastingstelsel. In 
2010 zijn we overgestapt naar Van der Wiel. Er is veel meer persoonlijk con-
tact mogelijk dan eerder, dit verlaagt de drempel om rechtstreeks om advies 
te vragen. Zo heeft Gert van der Wiel me geholpen tijdens onze verhuizing 
toen onze huisbank, waar we al tientallen jaren zaken mee deden, niet bereid 
was om een lagere rente te bieden. Mede 
door zijn advies hebben we nu een nieuwe 
huisbank gevonden.”
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Van der Wiel is actief sponsor van 
SC Heerenveen (voetbal) en Lasaulec 
Aris (basketbal). Beide clubs spelen 
nog de volgende thuiswedstrijden:

SC Heerenveen

Woensdag 11 april 
 SC Heerenveen – Ajax 
Zaterdag 21 april 
 SC Heerenveen – Vitesse 
Zondag 6 mei 
 SC Heerenveen – Feyenoord 

Lasaulec Aris 

Maandag 9 april 
 Lasaulec Aris – Rotterdam 
Dinsdag 24 april 
 Lasaulec Aris – 1e ronde playoffs 
Donderdag 26 april 
 Lasaulec Aris – 1e ronde playoffs 

Friese Ballonfeesten 25 t/m 29 juli 2012

Agenda

Gedeeltelijke aanwending gereserveer-
de opbrengst
Uitgangspunt is dat u voor de gehele 
opbrengst een HIR vormt. Wanneer u 
het voornemen heeft om slechts een 
deel van de opbrengst te herinves-
teren, kunt u voor dat deel een HIR 
vormen. Het restant van de opbrengst 
is dan belast. Als de hele opbrengst 
wordt gereserveerd, kan op enig 
moment het voornemen bestaan dat 
nog slechts een deel wordt geherinves-
teerd. Voor dit deel blijft de HIR dan in 
stand. Het restant valt vrij.

Aanwending binnen 3 jaar
Voor de HIR geldt een 3-jaarstermijn. 
U dient de gevormde HIR dus uiterlijk 
binnen 3 jaar aan te wenden voor een 
herinvestering. Bij een aanvang of sta-
king van de onderneming kan het zijn 
dat een boekjaar korter of langer is dan 
12 maanden. Volgens het ministerie 
gaat de 3-jaarstermijn op voor 3 boek-
jaren. Het is daarbij niet van belang of 
een boekjaar korter of langer is dan 12 
maanden of dat het resultaat over een 
boekjaar een periode van meer dan 12 
maanden beslaat.

Keuzevrijheid afboeken HIR
Pleegt u in één boekjaar meerdere 
investeringen en ten minste één 
desinvestering (vervreemding)? Dan 
mag u voortaan zelf kiezen op welke 
(daarvoor in aanmerking komende) 
investering u de HIR afboekt. Voor 
een bedrijfsmiddel waarvoor investe-
ringsaftrek mogelijk is, gebruikt u de 
HIR dan niet. De HIR boekt u name-
lijk af op het investeringsbedrag van 
het bedrijfsmiddel waarvoor u géén 
investeringsaftrek kunt krijgen. Deze 
keuzevrijheid levert u dus een voordeel 
op. Overigens is investeringsaftrek in 
principe niet mogelijk bij gebruik van 
een HIR. 

Ruim tweederde van de samenwonende partners die mee-
werken aan het bedrijf van de andere partner krijgen daar 
niet voor betaald. Dat blijkt uit onderzoek. Na de relatie 
blijven deze partners met lege handen achter. Kunt u uw 
partner onbetaald aan het werk zetten? 

U geeft uw partner geen vergoeding 
Als uw partner onbetaald meewerkt, kunt u na afloop van 
het jaar een bedrag aftrekken van uw winst, de meewerkaf-
trek. U moet dan wel voldoen aan het urencriterium. Het be-
drag van de meewerkaftrek is afhankelijk van de hoogte van 
de winst en van het aantal uren dat uw partner meewerkt. U 
dient het aantal meegewerkte uren van uw partner aanne-
melijk te maken. Hierbij kunt u het beste gebruik maken van 
een urenadministratie. 

Let op! 
Het bedrag van de meewerkaftrek is voor uw partner 
geen inkomen. Uw partner hoeft daarover dus geen 
belasting te betalen!

U geeft uw partner een arbeidsbeloning
Geeft u uw partner een vergoeding voor werkzaamheden van 
minimaal € 5.000? Dan kunt u deze beloning van uw winst 
aftrekken. Geeft u uw partner een arbeidsvergoeding van min-
der dan € 5.000? Dan heeft u recht op meewerkaftrek. 

Let op! 
De arbeidsbeloning is voor uw partner inkomen, als die 
beloning minimaal € 5.000 is. Uw partner betaalt daar-
over inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. 

U sluit een arbeidsovereenkomst met uw partner
U kunt met uw partner een arbeidsovereenkomst sluiten. 
Uw partner is dan bij u in dienstbetrekking. Daarvoor gelden 
de volgende voorwaarden: 
•  Uw partner werkt onder dezelfde arbeidsvoorwaarden 

als uw andere werknemers.
• Uw partner ontvangt loon.
Het loon van uw partner wordt betrokken in de loonheffing.

Beleid herinvesteringsreserve verduidelijkt
De herinvesteringsreserve (HIR) biedt u een fiscaalvriendelijk instrument om belas-
tingheffing over de met een bedrijfsmiddel behaalde boekwinst uit te stellen. Het 
ministerie van Financiën heeft in een nieuw verzamelbesluit haar beleidsstandpun-
ten over de HIR geactualiseerd. Waar kunt u als ondernemer aan denken?

Aantrekkelijke beloningsopties voor meewerkende partner

Vanaf 1 juli 2011 is het mogelijk om 
voor het privégebruik van de auto van 
de zaak, een forfait toe te passen voor 
de over het privégebruik verschuldigde 
btw.

Het privégebruik van de auto van de 
zaak door u of uw personeel waar een 
te lage of geen vergoeding tegenover 
staat, vormt een belaste dienst als voor 
de auto recht op aftrek is ontstaan. 
Gevolg is een btw-correctie op basis 
van werkelijke kilometerverhoudingen, 
die blijkt uit een bijgehouden kilomete-
radministratie. Omdat deze gegevens 
soms niet uit de administratie blijken, 
kunt u onder voorwaarden de verschul-
digde btw per auto vaststellen via een 
forfaitaire berekening.

Wat houdt het forfait in?
Het forfait houdt in dat de btw die is 
verschuldigd voor het privégebruik 
van de auto wordt vastgesteld op 2,7% 
van de catalogusprijs, inclusief btw en 
bpm, van de auto. U kunt dit forfait 
alleen toepassen als uit de administra-

tie niet blijkt in hoeverre de auto voor 
privédoeleinden is gebruikt en welke 
kosten daaraan zijn toe te rekenen. 

Maakt u gebruik van het forfait?
Dan dient u de volgende voorwaarden 
in acht te nemen:
•  U brengt btw op gemaakte auto-

kosten in aftrek. 
•  U moet eenmaal per jaar en wel in 

het laatste belastingtijdvak van het 
kalenderjaar btw aangeven voor het 
privégebruik auto. De verschuldigde 
btw bedraagt dan 2,7% van de cata-
logusprijs van de betreffende auto. 
Dit percentage wordt naar tijdsge-
lang berekend (het aantal dagen dat 
de auto mede voor privédoeleinden 
ter beschikking staat).

Let op! 
Nu het forfait pas met ingang van 
1 juli 2011 van kracht is, mag u 
over het jaar 2011 het forfait naar 
tijdsgelang toepassen!

Forfaitaire berekening voor privégebruik auto!


