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Populaire sport padel biedt volop kansen voor succesvol
ondernemerschap
‘Als ondernemer ben ik nog in de opstartfase, ik heb jarenlang als leidinggevende in de
zoetwaren-industrie gewerkt en speelde naast mijn werk op een steeds professioneler niveau
padel. Op een gegeven moment ben ik op onderzoek uitgegaan om te kijken of ik van mijn
hobby mijn werk kon maken. Ik volgde de opleiding tot padeltrainer, en train daarnaast ook
wekelijks met de bondscoach Pjotr van Dalfsen.’ Aan het woord is Rutger Haven, oprichter
en eigenaar van Padel Friesland, een bedrijf dat zich per juli van dit jaar richt op het verhuren
van padelbanen, het geven van padeltrainingen, clinics en teamuitjes.

Over de sport
Padel is een unieke racketsport waarbij de puntentelling
overeenkomt met die van tennis. Je speelt padel op een
padelbaan van 10x20 meter, met daaromheen wanden van glas
en hekwerk. Deze wanden mogen ook gebruikt worden tijdens
het spel. Padel speel je als dubbel, 2 tegen 2, met in het midden
een net. Padel is relatief makkelijk om te leren en je speelt al
snel leuke rally’s. ‘Het is de snelst groeiende sport in Nederland,
en ná voetbal, de nummer twee sport in Spanje. Het is daar in
de jaren ‘80 al begonnen. Het is een sport voor jong en oud,
daar zie je dat mensen van ruim boven de 60 jaar deze sport
nog prima kunnen beoefenen. Het is minder inspannend dan
bijvoorbeeld squash en de baan is kleiner dan een tennisbaan,
waardoor je in minder stappen al bij de bal bent’, aldus Rutger.

Geplaatst voor de wereldkampioenschappen
‘De twee padelbanen liggen op het tennispark van Ten Woude
vlakbij het voetbalstadion in Heerenveen, bij uitstek dé sportstad
van Friesland. Ik krijg nu al veel positieve reacties. Deze sport
is geen hype maar een trend: overal in Nederland schieten de
padelbanen als paddenstoelen uit de grond. Niet zo gek ook,
padel is een verfrissend nieuwe sport en heeft iets weg van
badminton, tafeltennis, tennis, judo, schaken, squash en allerlei
teamsporten: tijdens het spelen maakt je lichaam veel endorfine
aan. Dit maakt padel een unieke en verslavend leuke sport. Het
Nederlands team heeft zich in 2018 voor het eerst geplaatst voor
het WK Padel in Paraguay, en zelf heb ik meegedaan aan de
Nederlandse kampioenschappen in Enschede, juni 2018 en in
Amsterdam juni 2019.’

Hoe de samenwerking begon
‘Van der Wiel heeft een mooi authentiek pand in onze
winkelstraat, ik liep daar al vaak langs. Gert van der Wiel kende
ik al langer, hij is behoorlijk actief in het verenigingsleven en
toen ik voor mezelf ging beginnen en besefte dat ik op financieel
gebied wel wat hulp kon gebruiken, was de keuze voor Van
der Wiel accountancy snel gemaakt’, aldus Rutger. ‘Ze gaan
de jaarrekening, aangiften inkomstenbelasting, financiële
administratie en aangifte omzetbelasting voor me verzorgen.
Maar ook tot nu toe hebben ze me al met raad en daad terzijde
gestaan. Zodra ik wat invul in het boekhoudpakket, kunnen zij

dat zien en indien gewenst live met me mee kijken. Dat werkt
erg prettig en het geeft me de zekerheid die ik als startende
ondernemer nodig heb.’

Tips voor andere ondernemers
‘Ik dacht in eerste instantie dat ik wel zonder ondernemingsplan
zou kunnen, maar niets bleek minder waar. Je komt immers
toch veel dingen tegen die je zonder gedegen plan te schrijven
zomaar zou kunnen vergeten. Ik doel dan bijvoorbeeld op
een SWOT-analyse waarin de kansen en bedreigingen en de
sterkten en de zwakten van zowel de markt als je onderneming
beschreven worden. Wanneer je, net als ik super-enthousiast
bent, dan wil je deze stap misschien overslaan simpelweg omdat
je door wilt. Ik raad iedereen aan om even pas op de plaats te
maken en een plan te schrijven zodat je basis stevig is. Ik kijk
enorm uit naar de officiële opening, die begin september gepland
staat. Ook dat is een bewuste keuze, want dat geeft me de hele
zomer de tijd om mooie zomeraanbiedingen te doen, zodat mijn
bedrijf bekendheid krijgt.’
Ben je ook benieuwd hoe het verder gaat met Padel Friesland?
Kijk op padelfriesland.com of op facebook.com/padel.friesland.3
& instagram.com/padelfriesland.
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Prinsjesdag 2019
Op Prinsjesdag is zoals te doen gebruikelijk naast de
Miljoenennota het jaarlijkse Belastingplan gepresenteerd.
Het pakket Belastingplan 2020 bestaat uit zes wetsvoorstellen.
Naast het eigenlijke Belastingplan zijn dat:
■ het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen (OFM) 2020;
■ het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord;
■ het wetsvoorstel Wet bronbelasting 2021;
■ het wetsvoorstel Wet afschaffing fiscale aftrek
scholingsuitgaven; en
■ het wetsvoorstel Wet implementatie richtlijn harmonisatie en
vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten.
Het Belastingplan 2020 bevat de maatregelen die per 1 januari
2020 budgettair effect hebben. Het wetsvoorstel OFM 2020
bevat maatregelen die geen budgettaire gevolgen hebben.
Veel van de daarin opgenomen maatregelen zijn een reactie
op jurisprudentie, gericht op de bestrijding van misbruik of een
gevolg van Europese regelgeving.
Let op! Het gaat om voorstellen, die nog door de Tweede en
Eerste Kamer behandeld moeten worden voordat ze in werking
treden. Het is dus goed mogelijk dat er nog wijzigingen worden
aangebracht in de voorstellen zoals ze er nu liggen.

Belastingplan: inkomstenbelasting
Tarieven

Overgangsrecht oude saldolijfrenten

De al geplande invoering van het tweeschijvenstelsel wordt versneld doorgevoerd, namelijk per 1 januari 2020 in plaats van per
1 januari 2021. Het laagste tarief bedraagt in 2020 37,35% en
het toptarief 49,5%. De afbouw van het maximale aftrektarief
gaat gewoon door. De aftrek van diverse grondslagverminderende
posten in de hoogste inkomensschijf is beperkt tot 46% in 2020.

Bij de invoering van de Wet IB 2001 is overgangsrecht
opgenomen voor bestaande lijfrenten. Voor lijfrenten waarvan
de premies geheel of gedeeltelijk niet aftrekbaar waren (saldolijfrenten) eindigt dit overgangsrecht met ingang van 1 januari
2021. Bij het einde van het overgangsrecht moet belasting
worden betaald in box 1 over de waarde van de lijfrente minus
de betaalde premie (het saldo), waarna de lijfrente overgaat naar
box 3. Voorgesteld wordt nu de beëiindiging van het overgangsrecht te beperken tot die oude saldolijfrenten waarmee belastingheffing langdurig kan worden uitgesteld.

Voor AOW-gerechtigden bedraagt het laagste tarief 19,2%.

Heffingskortingen
De algemene heffingskorting bedraagt maximaal € 2.711 en
maximaal € 1.413 voor AOW-gerechtigden. De afbouw boven
een inkomen van € 20.711 bedraagt 5,672% en 2,956% voor
AOW-gerechtigden.
De arbeidskorting bedraagt in 2020 maximaal € 3.595. Voor
werkende AOW-gerechtigden is dit € 2.147. De afbouw bedraagt
6% vanaf een inkomen van € 34.989. Voor AOW-gerechtigden
bedraagt de afbouw 3,125%

Zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek voor ondernemers gaat met ingang van
2020 geleidelijk omlaag. Dat gebeurt in acht stappen van € 250
en één stap van € 280. De zelfstandigenaftrek daalt van € 7.280
in 2019 naar € 5.000 in 2028.
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Belastingplan: inkomstenbelasting (vervolg)
regeling in een brief aan de Tweede Kamer beschreven.
Vanwege de onderlinge samenhang wordt de aftrek van
scholingsuitgaven afgeschaft op het moment waarop de
Subsidieregeling STAP-budget in werking treedt.
Het overgangsrecht voor scholingsuitgaven tot en met het
studiejaar 2014/2015, die niet tot aftrek hebben geleid omdat
recht bestond op een prestatiebeurs, blijft voorlopig in stand.
Op grond van dit overgangsrecht bestaat alsnog recht op aftrek
als de prestatiebeurs definitief niet wordt omgezet in een gift.
Voorgesteld wordt dit overgangsrecht per 1 januari 2031 te laten
vervallen.

Aftrekuitsluiting dwangsommen

Scholingsuitgaven
De fiscale aftrek van scholingsuitgaven wordt afgeschaft en
vervangen door een subsidieregeling. Het gaat om de nog in te
voeren Subsidieregeling STAP-budget (Stimulans van de
Arbeidsmarktpositie) voor natuurlijke personen met een band
met de Nederlandse arbeidsmarkt. De minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid heeft de contouren van deze

In beginsel zijn alle zakelijke uitgaven die verband houden met
de ondernemingsuitoefening aftrekbaar van de winst. Er geldt
een uitzondering voor kosten en lasten die verband houden
met boeten. Aan deze uitzondering worden bestuursrechtelijke
dwangsommen en door de officier van justitie opgelegde strafbeschikkingen toegevoegd.
Door de werkgever aan een werknemer vergoede bestuursrechtelijke dwangsommen of strafbeschikkingsbedragen kunnen
niet worden aangewezen als eindheffingsbestanddelen.
Dergelijke bedragen behoren verplicht tot het loon waarover de
werknemer belasting is verschuldigd.
De aftrekuitsluiting geldt niet voor privaatrechtelijke dwangsommen.

Belastingplan: vennootschapsbelasting
Tarieven
Het hoge tarief van de vennootschapsbelasting voor winsten
boven een bedrag van € 200.000 wordt in 2020 niet verlaagd en
blijft 25%. Met ingang van 2021 gaat het hoge tarief omlaag naar
21,7%. Dat is hoger dan het eerder aangekondigde tarief van
20,5%. Het lage tarief bedraagt in 2020 16,5% en met ingang
van 2021 15%.

scheepstonnage. Grondslag voor de heffing is een bedrag per
nettoton van de geëxploiteerde kwalificerende schepen.
Per 1 januari 2020 wordt de tonnageregeling gewijzigd. De
wijzigingen betreffen schepen in tijd- of reischarter, het vlagvereiste en andere werkzaamheden dan vervoer van zaken of
personen in het internationale verkeer over zee.

Voornemens
Het kabinet is van plan om per 2021 het effectieve tarief van de
innovatiebox te verhogen van 7 naar 9% en om de liquidatie- en
stakingsverliesregeling aan te passen. Verder is het plan om
de betalingskorting bij betaling ineens voor de vennootschapsbelasting per 2021 af te schaffen.

Tonnageregeling
De tonnageregeling biedt de mogelijkheid om de winst uit
zeescheepvaart forfaitair vast te stellen aan de hand van de
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Belastingplan: loonbelasting
Aanpassingen WKR
De werkkostenregeling (WKR) regelt de behandeling in de loonbelasting van vergoedingen en verstrekkingen die een werkgever
aan werknemers verstrekt. Het Belastingplan bevat vier
wijzigingen in de WKR.
Ten eerste wordt de vrije ruimte vergroot van 1,2 naar 1,7% van
de fiscale loonsom tot een bedrag van € 400.000. Daarboven
blijft de vrije ruimte 1,2%.
Ten tweede komt voor de vergoeding voor een verklaring omtrent
gedrag (VOG) een gerichte vrijstelling.

Bijtelling elektrische auto
De bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak
bedraagt standaard 22% van de catalogusprijs. Voor auto’s met
een nihiluitstoot geldt een korting op de bijtelling. Deze korting
blijft ook na 2020 bestaan, maar wordt wel aangepast. Het deel
van de catalogusprijs waarop de korting op de bijtelling van
toepassing is, gaat in 2020 omlaag naar € 45.000 en in 2021
naar € 40.000. Daarna wordt dit niet meer aangepast.
De korting op de bijtelling bedraagt nu 18%-punt. Dit wordt per
1 januari 2020 14%-punt. Er geldt dan een verlaagde bijtelling
van 8% over een bedrag van maximaal € 45.000. Vanaf 1 januari
2026 geldt voor nieuwe elektrische auto’s van de zaak een
bijtelling van 22%. Voor auto’s op waterstof geldt de verlaagde
bijtelling voor de gehele catalogusprijs.

De derde wijziging betreft het verlengen van het uiterste moment
voor aangifte en afdracht van de eindheffing. Bij het overschrijden
van de vrije ruimte is de werkgever een eindheffing verschuldigd.
Deze moet nu uiterlijk met de aangifte over het eerste aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar worden aangegeven.
Voorgesteld wordt om de termijn te verlengen tot de aangifte
over het tweede aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar.
De vierde wijziging betreft de waarde van producten uit eigen
bedrijf. De waarde van producten uit eigen bedrijf, die aan
werknemers worden verstrekt, wordt in sommige gevallen
bepaald op het door de werkgever aan derden in rekening te
brengen bedrag. Voor branche-eigen producten die worden
verstrekt aan werknemers bestaat een kortingsregeling. Die
bestaat uit een gerichte vrijstelling van 20% van de waarde in
het economische verkeer. Voorgesteld wordt om de waarde van
de producten uit eigen bedrijf steeds te stellen op de waarde in
het economische verkeer.

Indexeren van vrijwilligersregeling
Vrijwilligers kunnen belastingvrij vergoedingen en verstrekkingen
ontvangen tot een bedrag van € 170 per maand en van € 1.700
per kalenderjaar. Met ingang van 1 januari 2020 worden deze
bedragen jaarlijks geïndexeerd. Het maximumbedrag per
kalenderjaar zal worden afgerond op een veelvoud van € 100.

S&O-afdrachtvermindering
Voorgesteld wordt het aantal momenten waarop een
S&O-verklaring kan worden aangevraagd uit te breiden van
drie naar vier per jaar. Verder wordt voorgesteld om het uiterste
moment van indienen van een aanvraag te stellen op de dag
voorafgaand aan de periode waarop de aanvraag betrekking
heeft in plaats van ten minste een maand voorafgaand aan die
periode. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor aanvragen
die betrekking hebben op de periode die ingaat op 1 januari van
een kalenderjaar. Daarvoor geldt als uiterste indieningsdatum
20 december van het voorafgaande kalenderjaar.
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Belastingplan: bronbelasting
Om te voorkomen dat Nederland nog langer wordt gebruikt
voor belastingontwijking stelt het kabinet de invoering per 2021
voor van een conditionele bronbelasting op rente- en royaltybetalingen. Deze bronbelasting zal van toepassing zijn bij
een rente- of royaltybetaling door een in Nederland gevestigd
lichaam aan een in een laagbelastende jurisdictie gevestigd
gelieerd lichaam en in misbruiksituaties.
Er komt in de regeling geen uitzondering voor bedrijven met
reële aanwezigheid in Nederland. De regeling geldt dus niet
alleen voor brievenbusfirma’s. Er komt ook geen uitzondering
voor gevallen waarin de rente- of royaltybetaling onder een
bestaande of een toekomstige aftrekbeperking in de
vennootschapsbelasting valt.
Er is sprake van gelieerdheid als de ontvanger een kwalificerend
belang heeft in de betaler of andersom. Ook is sprake van
gelieerdheid als een derde een kwalificerend belang heeft in
zowel de ontvanger als de betaler. Onder laagbelastende
jurisdictie wordt verstaan een bij ministeriële regeling
aangewezen jurisdictie die lichamen niet of naar een tarief van
minder dan 9% onderwerpt aan een belasting naar de winst of
die is opgenomen op de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden.
De bronbelasting zal worden geheven door inhouding door het
betalende lichaam. Het voordeelgerechtigde lichaam is de
belastingplichtige. De inhoudingsplichtige moet binnen een
maand na afloop van het kalenderjaar aangifte doen en de ingehouden belasting afdragen. Het tarief van de bronbelasting is
gelijk aan het hoogste tarief in de vennootschapsbelasting.
Per 2021 is dit tarief 21,7%.
In de Invorderingswet 1990 wordt een nieuwe aansprakelijkheidsbepaling opgenomen voor de bronbelasting.

Belastingplan: omzetbelasting
Intracommunautaire transacties
De btw-regels voor grensoverschrijdende of intracommunautaire
transacties worden aangepast in verband met de Richtlijn
harmonisatie en vereenvoudiging intracommunautair handelsverkeer. Het gaat om:
■ de btw-regelgeving over de voorraad die een ondernemer
aanhoudt in een andere lidstaat op afroep van een hem
bekende afnemer;
■ een regeling voor zogenoemde ketentransacties waarmee
wordt bepaald welke van de leveringen in die keten als de
intracommunautaire levering geldt;

■ het bewijs van het intracommunautaire vervoer van
goederen naar andere lidstaten; en
■ de status van het btw-identificatienummer.

Laag tarief
Voor de levering of het uitlenen van fysieke boeken, dag- en
weekbladen en andere periodieke uitgaven geldt het verlaagde
btw-tarief. Met ingang van 1 januari 2020 geldt het verlaagde
tarief ook voor digitale uitgaven. Het verlaagde btw-tarief geldt
met ingang van 1 januari 2020 ook voor het verlenen van
toegang tot nieuwswebsites.
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Belastingplan: autobelastingen
Bpm
Het nihiltarief in de bpm voor emissievrije auto’s wordt verlengd
tot en met 2024. Vanaf 2025 geldt voor personenauto’s met een
CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer de vaste voet van € 360
(prijzen 2019).

Dieseltoeslag
Benzineauto’s met compressieontsteking worden uitgezonderd
van de zogenaamde dieseltoeslag in de bpm, omdat deze auto’s
niet profiteren van het lagere accijnstarief van diesel.

Mrb
Het nihiltarief in de mrb voor een personenauto met een CO2uitstoot van 0 gram per kilometer wordt verlengd tot en met
2024. In 2025 wordt dat een kwarttarief. Vanaf 2026 geldt het
reguliere tarief.

In de mrb geldt een halftarief voor een personenauto met een
CO2-uitstoot van meer dan 0 maar niet meer dan 50 gram per
kilometer. Dit halftarief in de mrb wordt verlengd tot en met 2024.
In 2025 wordt dit halftarief omgezet in een driekwarttarief. Per
2026 vervalt het driekwarttarief en geldt het volledige tarief.
De huidige correctiefactor voor de massa van een PHEV (plug-in
hybride) wordt verlengd tot en met 2025. Deze correctiefactor
bestaat vanwege het hogere gewicht door de in het voertuig
aanwezige batterij.
Voor bestelauto’s van ondernemers geldt voor de mrb een
verlaagd tarief. In het Klimaatakkoord is overeengekomen deze
tarieven geleidelijk te laten oplopen met gemiddeld € 24 per jaar
vanaf 2021 tot en met 2024. In 2025 wordt het tarief verlaagd
met gemiddeld € 24 (op jaarbasis). Deze verhogingen en verlaging worden bewerkstelligd door de tarieven procentueel te
verhogen dan wel te verlagen. De tariefaanpassingen moeten
jaarlijks worden geïndexeerd.

Belastingplan: milieubelastingen
Afvalstoffenbelasting
Om dubbele belastingheffing te voorkomen wordt geregeld dat
het verwijderen van verbrandingsresten van afval in de eigen
inrichting buiten de heffing van afvalstoffenbelasting valt.
Dit geldt slechts voor zover de verbrandingsresten zijn ontstaan
door het verbranden van afval waarover afvalstoffenbelasting
is geheven. In andere situaties blijft de verwijdering van
verbrandingsresten binnen de inrichting waarin deze zijn
ontstaan een belastbaar feit.
Uit het buitenland afkomstige afvalstoffen, die hier worden
verbrand, worden voortaan in de heffing van afvalstoffenbelasting betrokken. Ongeveer 25% van de afvalstoffen die in
Nederland worden verbrand komt uit het buitenland.

Verschuiving energiebelasting van elektriciteit
naar aardgas
De belastingvermindering op de energiebelasting wordt met
€ 55 verhoogd. De energiebelasting in de eerste schijf op
aardgas wordt in 2020 verhoogd met 4 cent per m3. In de zes
jaren na 2020 wordt dit tarief jaarlijks verder verhoogd met
telkens 1 cent per m3. Ook het tarief voor de glastuinbouw in de
eerste schijf voor aardgas wordt verhoogd, met 0,642 cent per
m3 in 2020 en met 0,161 cent per m3 in de zes jaar daarna.
Het tarief van de energiebelasting op elektriciteit in de eerste
schijf blijft in 2020 gelijk. Vanaf 2021 daalt het tarief licht.

Hoewel bij de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden of onjuistheden.
Vanwege het brede en algemene kader van deze nieuwsbrief, is deze niet bedoeld als enige vorm van professioneel advies en derhalve niet zondermeer geschikt
voor het nemen van financiële beslissingen. Voor toepassing in individuele gevallen raden wij u aan contact met ons op te nemen.
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