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Investeringsaftrek zeer zuinige auto’s
Voor personenauto's bestond
voor 2010 geen recht op investeringsaftrek. Sinds 2010 heeft u
recht op investeringsaftrek voor
zeer zuinige auto's.
Het gaat hier om auto's met een CO2uitstoot van niet meer dan 95 gram
per kilometer (diesel), 110 gram per
kilometer (benzine) en niet meer dan
50 gram per kilometer (elektrisch).
Tevens komen elektrisch aangedreven
auto's in aanmerking voor de milieuinvesteringsaftrek (MIA) als de
CO2-uitstoot per kilometer lager is
dan 50 gram. Voor een zeer zuinige
personenauto geldt, volgens de milieulijst van het agentschap, eveneens de
milieu-investeringsaftrek bij een CO2uitstoot van niet meer dan 88 gram
per kilometer (diesel) en niet meer
dan 95 gram per kilometer (benzine).
De aftrek bedraagt respectievelijk 36%
(voor elektrisch aangedreven auto’s)
en 13,5% (voor zeer zuinige auto's) van
het geïnvesteerde bedrag.
Mocht u overwegen een zeer zuinig
voertuig voor uw onderneming aan te
schaffen, dan kan dit u een aanzienlijk voordeel opleveren. U
heeft dan, als u aan
de eisen voldoet,
recht op investeringsaftrek, milieu-investeringsaftrek en een
lagere bijtelling
privégebruik
auto! (0%, 7%

of 14%). Bovendien bestaat er recht op
vervroegd afschrijven (Vamil) voor de
elektrisch aangedreven voertuigen met
een CO2-uitstoot van minder dan 50
gram per kilometer. Tevens bent u nu
geen motorrijtuigenbelasting verschuldigd en geen BPM. In de toekomst
zullen de regels omtrent elektrische
auto's, naar verwachting, steeds meer
worden aangescherpt, dan wel aangepast.
Indien uw investering in 2013 in totaal
niet meer bedraagt dan € 50.000 inclusief de aanschaf van de auto ad
€ 40.000, dan heeft u voor een elektrische auto met een uitstoot lager dan

50 gram, recht op de volgende aftrekken in 2013:
-

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 28% € 11.200
Milieu-investeringsaftrek 36%
€ 14.400
Optie willekeurige afschrijving
milieu-investering maximaal
75% € 30.000*

*bij de willekeurige afschrijving
dient u rekening te houden met
een lagere afschrijving in latere
jaren en bij een vroege verkoop of
inruil een eventuele boekwinst!

Let op!
Wilt u gebruik maken van de MIA/Vamil dan dient u dit binnen drie
maanden na de investering aan te (laten) vragen. Tevens adviseren
wij u vooraf bij uw mogelijke aanschaf goed na te gaan of er recht op
deze voordelen bestaat en/of de voorwaarden niet zijn aangescherpt.
Nadeel is dat deze voertuigen in de aanschaf duurder zijn.
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Over op IBAN

Bent u er klaar voor?

Gert van der Wiel

Wat mij opvalt in deze tijd is dat er
veel gesproken en geschreven wordt
over het ontbreken van vertrouwen.
Consumentenvertrouwen is ver te
zoeken, het vertrouwen in de woningmarkt is er niet, etc. Men roept: het
vertrouwen moet weer terugkomen.
Dat is ook terecht want zonder vertrouwen blijft iedereen angstvallig en
argwanend om zich heen kijken en zal
niet snel tot actie komen.
Dat er iets moet gebeuren is duidelijk,
maar of de oplossing nu te vinden is
in de meer of minder betuttelende
regelbedenkerij vraag ik mij af. Voor
elk wissewasje wordt weer een regel
bedacht, waardoor men naar mijn
mening een verstikkende werking legt
op de creativiteit en ondernemersgeest
van de mens. Het lijkt erop dat men
bij voorbaat denkt dat de mensen van
nature al niet te vertrouwen zijn.
Ik las laatst een aansprekende tekst:
"Minder regels en bemoeienis vanuit
de staat. Geef het land weer terug aan
de burgers!".
Natuurlijk moet de samenleving leefbaar blijven, maar wanneer je elkaar
vertrouwt wil je er ook wat van maken,
zonder er een chaos van te maken.
Is er iemand die zich niet aan de
afspraken houdt dan kan deze persoon
hierop aangesproken worden. Verandert diegene niet, dan ligt deze ook
uit de gemeenschap. De verstikkende
regels zijn dan niet meer nodig, want
je komt voor elkaar op. Bij voldoende
vertrouwen in elkaar kunnen er ook
mooie resultaten worden behaald. Dat
resultaat mag men dan ook samen
vieren.

De komende periode gaan we over op IBAN als rekeningnummer. Zowel bedrijven als consumenten. Ook
gaan we gebruik maken van nieuwe, Europese standaarden voor betaalmiddelen, zoals overschrijvingen en incasso’s. Dit betekent dat organisaties hun administratie,
software en bedrijfsvoering hierop moeten aanpassen.
Zonder maatregelen is er straks geen betalingsverkeer
meer mogelijk. De huidige rekeningnummers en betaalmiddelen zijn namelijk na 1 februari 2014 niet meer
te gebruiken. Europa is op weg naar een gezamenlijke
betaalmarkt, SEPA (Single Euro Payments Area), waar
we straks overal op dezelfde manier betalen. Rekeningnummers, overschrijvingen en
incasso’s zijn dan zowel voor binnenlandse als grensoverschrijdende eurobetalingen te
gebruiken. Het is belangrijk dat bedrijven, overheden, verenigingen en alle andere organisaties tijdig actie ondernemen om op tijd gereed te zijn voor deze overgang.
De impact van de aanpassingen verschilt per organisatie: de benodigde tijd kan variëren
van enkele maanden tot maar liefst anderhalf jaar. Wilt u snel inzichtelijk krijgen met hoeveel werk en tijd úw organisatie rekening moet houden? Doe dan de IBAN Impact-Check
op www.overopiban.nl.

Verhoging AOW-leeftijd: werkzaamheden in uitvoering
Het stapsgewijs verhogen van de AOW heeft veel gevolgen. Niet alleen wordt u geacht langer door te werken, het gevolg is ook dat allerlei wetten en overeenkomsten moeten worden
aangepast.
Wetgeving
De overheid is al gevorderd in het aanpassen van de wetten. Onder meer zijn de fiscale
aftrek-en opbouwmogelijkheden voor pensioen en lijfrente aangepast. Deze zullen vanaf
01-01-2014 zijn afgestemd op een pensioenleeftijd van 67 jaar. Staatssecretaris Klijnsma
meende dat ze voor het omzetten van opgebouwde pensioenrechten op leeftijd 65 naar
pensioenrechten op leeftijd 67 geen wijziging van de Pensioenwet nodig had. Pensioenjuristen van naam en faam zijn hierover echter stellig een andere mening toegedaan. Daarover
is het laatste woord dus nog niet gesproken.
Individuele gevolgen
Naast wetten moeten ook private overeenkomsten worden aangepast. Dat is een zaak van
u, ons en andere partijen. Denkt u hierbij onder andere aan aanpassing van arbeidsovereenkomsten, pensioen-/lijfrenteverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en,
voor de DGA, pensioenopbouw in eigen
beheer.
Uw persoonlijke situatie
Hoe deze veranderingen op een voor u
verstandige wijze kunnen plaatsvinden?
Dat is natuurlijk de vraag. Een goed advies zal vaak noodzakelijk zijn. Daarvoor
kunt u uiteraard bij ons terecht.
Wim Schreuder
Registerpensioenadviseur

Betrouwbaar
Referentie

Ramkema Assurantie- en Makelaarsbedrijf
Van Hoogen Assurantiën
Henk Ramkema: “Wij hebben twee kantoren, een assurantiekantoor en makelaarsbedrijf in Leek en een assurantiekantoor en makelaarsbedrijf in Oosterwolde en zijn al enkele jaren klant bij Van der Wiel. Wij kenden Gert van der Wiel al
langer en ons contact met hem was altijd perfect. Van der Wiel staat voor persoonlijk contact en een scherpe prijsstelling. Daarnaast is het als kleinere en flexibele organisatie erg geschikt voor het middensegment in onze markt. En dat
past prima. Wij kunnen ze blind vertrouwen en dat is in de huidige tijden een groot goed.
Wij werken met 7-8 man en Van der Wiel ondersteunt en ontzorgt ons op financieel en administratief gebied. Zo doen
ze o.a. onze salarisadministratie en verzorgen ze de jaarcijfers. Alles wordt turnkey voor ons geregeld, een gerust
gevoel.
Het “feel good” niveau moet aanwezig zijn, je moet samen als het ware ten strijde trekken. Wij kunnen dat goed met
Van der Wiel. Er is altijd tijd voor overleg en advies. Wat wij het meest waarderen aan Van der Wiel? Geen gekte, ze
staan met de voeten in de klei. En daar houden wij ook van”.
RAMKEMA ASSURANTIEEN MAKELAARSBEDRIJF

Bekwaam

Oosterwolde
Bareldsburglaan 1
Tel. 0516-514941
www.ramkema.nl

Invoering winstbox 2015
Naar alle waarschijnlijkheid wordt per 1 januari 2015 een winstbox ingevoerd. Deze box wordt toegevoegd aan de al drie
bestaande boxen. Inhoudelijk is hierover nog niet veel bekend. Voor zover nu bekend, komen de volgende ondernemersfaciliteiten te vervallen: zelfstandigenaftrek, fiscale oudedagsreserve, meewerkaftrek, startersaftrekken, speur- en ontwikkelingsaftrek. Wel wordt het belastingtarief mogelijk op één tarief vastgesteld
en wel op 28%. Hoe het gaat komen met verliesverrekening met overig inkomen is niet bekend. Eén
en ander zal de komende tijd moeten blijken.

Heffingsrente wordt belastingrente
Met ingang van het belastingjaar 2012 is de heffingsrente vervangen door belastingrente. De rente
die de belastingdienst rekent (te betalen of te vergoeden) treedt in werking op 1 juli na afloop van
het belastingjaar. De hoogte van de rente is voortaan afhankelijk van de wettelijke rente die thans 3%
bedraagt.
Voor 2012 werd de rente nog berekend tot en met de dagtekening van de aanslag.
Vanaf het belastingjaar 2012 is deze periode 6 weken na dagtekening van de aanslag. De belastingdienst zal alleen
nog rente vergoeden als zij er langer dan 13 weken over doet om een aanslag op te leggen nadat u de aangifte heeft
ingediend. Voor verzoeken tot terugbetaling geldt een termijn van 8 weken. Ook wordt er geen rente meer vergoed
na het indienen van een bezwaarschrift.
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Grootste ballonfestival
28e Friese Ballonfeesten,
internationaal kleurenspektakel!

Foto’s: Douwe Bijlsma

De Friese Ballonfeesten staan al jaren in
de top van toonaangevende zomerfestiviteiten in Nederland. Jaarlijks komen
er dan ook maar liefst meer dan 20.000
bezoekers naar Joure. Ook tijdens de
28e editie, van 24 tot en met 28 juli,
hoopt de organisatie weer zo’n grote
groep enthousiaste toeschouwers te
mogen begroeten en te laten genieten
van al het vermaak dat de Friese Ballonfeesten te bieden hebben.
Het publiek krijgt iedere avond een
prachtige show van een groot aantal
heteluchtballonnen voorgeschoteld.
Tijdens het ballonspektakel stijgen maar
liefst 35 ballonnen uit binnen- en buitenland op vanuit Joure, ook wel “Balloon
City” genoemd. De indrukwekkende
heteluchtballonnen die op de Nutsbaan
worden uitgevouwen, verwarmd en
uiteindelijk opstijgen, zijn een prachtig
gezicht!
Special shapes
Rond de helft van het aantal ballonnen bestaat uit de zogenaamde special
shapes. Jong en oud zullen genieten van
deze heel speciale heteluchtballonnen.
Ze zijn zo bijzonder vanwege hun afwijkende vorm. Heeft een normale ballon

de vorm van een ei, special shapes bestaan er in vele uiteenlopende vormen
en formaten.

ten op de maten van muziek. De avond
wordt afgesloten met een spectaculair
vuurwerk.

Groots uitpakken
Naast de heteluchtballonnen, die
vanzelfsprekend de hoofdrol vervullen,
bestaat het programma van de Friese
Ballonfeesten uit een divers randgebeuren. Daarmee is er ook voor en na het
opstijgen van de ballonnen veel te doen
op het terrein aan de Harddraversweg.
Zo zijn er optredens van spetterende
bands in de feesttent, is er een kermis,
staan er springkussens om de baan en
kan het publiek in een ballon rondkijken.

Op zondag kan de liefhebber van oude
tijden z'n hart ophalen tijdens de Oldtimerdag. De baan wordt dan omgetoverd
tot een heus openluchtmuseum, waar
voertuigen zoals auto’s en motoren, uit
diverse periodes van onze geschiedenis
centraal staan. Ook zijn er tractoren,
stationaire motoren en machines te
bezichtigen.

Op zaterdag kunnen kinderen tijdens
de Kinderdag zich super vermaken met
allerlei coole klim-/klauterattracties,
luchtkussens en zijn er meet & greets
met bekende kinderhelden. Op vrijdag
is er muziek van de Maelox Coverband,
zaterdags zorgt Exposure voor het
feest en op zondag komt de muzikale
noot van de DayFM Drive-in Show. Op
zaterdagavond is er een super romantische Candlelightingshow. Maar liefst
acht ballonnen zullen de Nutsbaan als
reuze schemerlampen sfeervol verlich-

Zelf ballonvaren en actuele informatie
Zelf een ballonvaart maken tijdens het grootste ballonevenement van Nederland? Informeer dan op telefoonnummer 06 - 49 18 75 43 (na 17.00 uur). Kijk op www.ballonfeesten.
nl voor de online kaartverkoop en de actuele informatie over de Friese Ballonfeesten.

Een bezoek aan de 28e Friese Ballonfeesten zult u niet snel vergeten!
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van
Van der Wiel en verschijnt drie maal
per jaar.
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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

