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Zaken Doen    oktober 2019 
Het tweemaandelijkse nieuwsblad van uw onafhankelijke IIB-bedrijfsadviseur 

 

Anders verkoop je toch gewoon de boot! 
De meesten van ons zullen zich deze reclame nog 
wel herinneren. Het ging in dit geval om een 
ondernemer die zich zorgen maakte of een afnemer 
al betaald had. Waarop zijn echtgenote met de 
nuchtere opmerking kwam “anders verkoop je toch 
gewoon de boot”. Nu hoop ik niet dat ze daarmee 
het onderstaande exemplaar voor ogen had, want 
dan begrijp ik de zorgen van de ondernemer des te 
meer.  
 

Ook nu zijn de voorspellingen voor de nabije 
toekomst niet echt gunstig. We moeten rekening 
houden met een afvlakkende economie. De 
gevolgen van een mogelijke Brexit versterken dit 
alleen maar. Hierdoor zullen ook het aantal 
faillissementen mogelijk gaan toenemen. Dit 
vertaalt zich ook in een toenemende aandacht van 
bedrijven voor kredietverzekeringen.  
 

De voor- en nadelen van een kredietverzekering 
Wat zijn de voordelen: 

 Rust en zekerheid en je hoeft geen slecht 
betalende relaties meer na te bellen 

 
 

 
 

 Geeft extra financiële ruimte vanwege 
verlaging van het debiteurenrisico 

 

Een kredietverzekering kent ook nadelen: 
 Je betaalt een premie die gemiddeld ligt 

tussen de 0,075% en 0,35% van de omzet 
 Je moet voldoen aan een aantal 

voorwaarden. De belangrijkste daarbij is 
uiteraard dat je de debiteurenadministratie 
goed op orde moet hebben.  

 

! Een kredietverzekering is bedoeld voor bedrijven 

die goederen leveren aan andere bedrijven, B2B 
dus. Zeker voor organisaties die veel zaken doen 
met het buitenland is het niet onverstandig om je 
eens te verdiepen in deze materie. EK 
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De leasefiets komt eraan! 
Vanaf 1 januari 2020 is het mogelijk om gebruik te 
maken van een zogenaamde “fiets van de zaak”. 
Dit zal velen niet ontgaan zijn, want de aanbieders 
van fietsen doen er op dit moment al alles aan om 
dit te promoten. Wat is het geval. Als je vanaf 1 
januari gebruik wilt maken van een leasefiets, dan 
betaal je daarvoor 7% bijtelling. Dit betekent dat 
medewerkers voor een gering maandbedrag 
hiervan gebruik kunnen maken zonder dat daaraan 
extra voorwaarden zijn verbonden. Zeker nu veel 
mensen voor een e-bike kiezen kan het 
aantrekkelijk zijn om gebruik te maken van een 
leasefiets. Niet iedereen heeft namelijk een bedrag 
van € 2.000,- op de plank liggen om zich een e-
bike aan te kunnen schaffen. De maandelijkse 
werknemersbijdrage zal in de meeste gevallen ruim 
onder de € 10,- blijven. Bijkomend voordeel is dat 
er geen verplichtingen zijn om minimaal een aantal  
dagen per week van de fiets gebruik te maken voor 
het woon-werkverkeer.  

! Wat echter ontbreekt in de wervende teksten van 

de markt is dat de reiskostenvergoeding komt te 
vervallen. Stel dat je 10 kilometer van je werk 
woont en je krijgt een reiskostenvergoeding op 
basis van € 0,19 per kilometer, dan levert dit 
maandelijks € 71,- op. Tel daar de fiscale netto 
bijtelling bij op en dan zit je al gauw op een bedrag 
van € 80,- per maand. Bij een e-bike van € 2.000,- 

ben je dan na 25 maanden duurder uit dan 
wanneer je deze zelf hebt gekocht.  

! CONCLUSIE: De leasefiets is met name 

aantrekkelijk voor mensen die nu geen of slechts 
een beperkte reiskostenvergoeding ontvangen. Op 
de website van de Fietsersbond kun je zelf 
berekenen of gebruikmaking van de regeling al of 
niet voordelig is.  

! Overigens bedraagt het leasebedrag voor de 

werkgever al snel een slordige € 75,- per maand. 
Dus niet alle werkgevers zullen er happig op zijn 
om dit bedrag maandelijks af te tikken. EvdS 
 

  

Column: Een nadenkertje! 
De redactie van Zaken Doen en de onafhankelijke IIB-adviseurs van Nederland besteden per editie aandacht 
aan een bepaald onderwerp of vraagstuk; speciaal bedoeld om verder over na te denken. 

 

Veranderen mensen wel of niet? 
Persoonlijk heb ik daarover sterke twijfels; ik heb 
niet bepaald de indruk dat wij mensen echt 
veranderen. Laat ons bijvoorbeeld maar eens kijken 
naar het aantal echtscheidingen dat plaatsvindt 

vanwege de omstandigheid dat een van de partners 
of allebei erin volharden dat ‘de andere partij’ diens 
karakter of stijl dient te veranderen! 

 

We zijn wie en wat we zijn 
Op basis van onderzoek lijkt het erop dat het 
nemen van beslissingen genetisch is bepaald.  
Zo heeft o.a. een Deens onderzoek dat baby’s 
gedurende 20 jaar vanaf de geboorte heeft gevolgd 
tot de conclusie geleid dat hun ‘managementstijl’ 
alleen is te veranderen wanneer ze nog baby zijn.  

 Baby’s glimlachen niet, zij houden je 
geconcentreerd in de gaten en gaan huilen 
wanneer je volhoudt te dichtbij te komen; 

 een baby kijkt zelfs niet naar jou, een baby 
kijkt naar alles wat om zich heen gebeurt, 
op en neer springend van het ene 
aantrekkingspunt naar het andere; 

 een baby is dan pas ervoor klaar om te 
bewegen in de richting van jouw handen en 
je rustig toe te lachen. 

 
En verder behandelt een in alternatieve 
geneeskunst gespecialiseerde Franse dokter 
mensen in overeenstemming met hun 

‘managementstijl’, die volgens hem wordt 
aangedreven door verschillende lichaamsklieren.  
We worden geboren met verschillende 
activiteitenniveaus in elke klier en die veranderen 
niet ingrijpend en dus wordt ook onze 
persoonlijkheid niet of nauwelijks veranderd. 
Die lichaamsklieren zorgen voor: 

 de aanmaak van adrenaline 
(stresshormonen) 

 de controle van diverse andere 
hormoonklieren in het lichaam (door de 
halsklier, ter grootte van een erwt, direct 
achter de neusbrug) 

 de schildklierhormonen (belangrijk voor de 
stofwisseling en het functioneren van het 
lichaam) 

 de aanmaak van dopamine in de hersenen 
(afscheidingsproduct dat zorgt voor een 
gelukkig, euforisch of over het algemeen 
prettig gevoel) met opslag in de halsklier. 

 

https://www.fietsersbond.nl/nieuws/kosten-leasefiets/
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PAEI-model / PBOI-model voor ondernemingen 
Door Dr. Ichak Adizes is in dit verband een model 
gevormd om de levenscyclus van organisaties en de 
erbij behorende managementstijlen te duiden. 
Ondernemingen hebben tijdens hun levenscyclus 
immers normaliter behoefte aan verschillende 
managementstijlen. 
 
In dit PAEI-model wordt onderscheid gemaakt in 4 
rollen t.w. 

 Producer (de Producent of onderhandelaar 
bij extern veranderen) 

 Administrator (de Beheerder voor het intern 
beheersen van de processen) 

 Entrepreneur (de Ondernemer als initiator 
en ontwerper van correctie) 

 Integrator (de Integrator als 
conflictoplosser bij intern veranderen) 

 

Yes we can ? 
We zijn in staat om te verbeteren. En we kunnen 
leren. Bovendien kunnen we daarnaast tevens  
communiceren en samenwerken om beter met 
mensen te kunnen opschieten die anders zijn dan  
 

wij zelf. Echter wij kunnen niet het wezen 
veranderen van wie we zijn! 
 

Leermoment: wat staat ons te doen ? 
De vraag is wat we het best kunnen ondernemen 
met een persoon die weigert om te leren en/of te 
verbeteren.  
 
Feitelijk zijn deze personen ´de slechte appels´ 
binnen een relatie / verwantschap.  
Ook zij verdienen echter een kans om te leren en te 
groeien. Als zij dat weigeren, of niet tot de beoogde 
verandering in staat zijn, dan resteert geen andere 
oplossing: een scheiding van wegen is dan 
onvermijdelijk! 
 
Van belang is dat je als werkgever en manager 
kiest voor degenen die ‘WINNAARS’ zijn. 
Aan hen moet je ‘het gereedschap’ geven dat nodig 
is om te kunnen winnen. Omdat zij groeien, groeit 
ook de onderneming. 
 
Persoonlijke stilstand leidt tot collectieve 

stagnatie ! 

Uw IIB- geaccrediteerde adviseur/ondernemer staat u als ‘luisterend oor’ graag ter beschikking. En hij/zij kan 
verder samen met u een juiste koers bepalen. Bovendien kan hij/zij buiten zijn/haar eigen competenties nog 
beschikken over ervaren deskundigen vanuit zijn/haar netwerk. Doe er uw voordeel mee.   TW 
 

Succesvol Strategisch Gedreven Ondernemen 
Voor veel kleine en middelgrote (MKB) 
ondernemingen roept naast de financiële kant van 

een onderneming ook de marktbenadering vaak 
veel vraagtekens op.  

 

Benieuwd naar de mogelijkheden voor de onderneming? 
Hierbij laten we het belang zien van nuttige 
informatie om te komen tot succesvol 

ondernemerschap. Op de volgende wijze wordt het 
beste uit de onderneming gehaald. 

 

https://www.toolshero.nl/management-modellen/paei-model-van-ichak-adizes/
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Zorg dat de strategische volgorde klopt 
Zoals in deze figuur wordt getoond, moeten 
ondernemingen hun strategie opbouwen in de 

volgorde van het nut, de prijs, de kosten en de 
acceptatie door kopers 

 

Uitgangspunt is het “hulpprogramma” voor kopers 
Vraag je daarbij af hoe onderscheidend of 
uitzonderlijk je aanbod (product/dienst) is. 
Daarnaast is het van belang om te weten of er een 
dringende noodzaak is om van het aanbod gebruik 
te maken. 

Als dit niet het geval is, dan resten er slechts twee 
mogelijkheden: 

 parkeer het idee  

 of denk erover na totdat er een bevestigend 

antwoord is gevonden 

De tweede stap 
Stel vast of de strategie juist is. Een onderneming 
vertrouwt niet alleen op zijn  prijsaanbod om vraag 
te creëren. De kernvraag is: Is het  aanbod zodanig 
“aan geprijsd” om prospects te verleiden en zijn zij 

er van overtuigd om het aanbod te betalen? Als dit 
niet het geval is dan is het product / service niet 
onderscheidend en zal de koop niet plaats vinden. 

 

De inkomstenkant van het onderneming model 
 

Het derde element zijn de kosten  
 Kan het aanbod tegen de beoogde kosten 

geproduceerd worden en toch een gezonde 

winstmarge opleveren?  

 Kan er geprofiteerd worden van de 

strategische prijs - de prijs die gemakkelijk 

toegankelijk is voor de doel groep kopers?  

 

Laat de kosten niet de prijs bepalen en verlaag het 
nut niet omdat hoge kosten uw vermogen om te 
profiteren tegen de strategische prijs dan gaan 
blokkeren.  
Wanneer de streefkosten niet kunnen worden 
gehaald zijn er twee opties:: 

 afzien van het idee omdat de nieuwe 

strategie niet winstgevend is 

 het onderneming model innoveren zodat de 

streefkosten wel worden behaald 

Het is dus de combinatie van uitzonderlijk nut, 
strategische prijzen en “target costing” waarmee 
ondernemingen  waarde-innovatie kunnen 
realiseren;  

 

De laatste stap is het aanpakken van adoptiehindernissen  
Wat zijn de adoptiehindernissen bij het uitrollen van 
de nieuwe strategie en zijn deze goed van tevoren 
onderzocht en aangepakt? De formulering van de 
nieuwe strategie is alleen compleet als in het begin 
alle adoptiehindernissen onderzocht worden 
teneinde de strategie succesvol te realiseren.  
 

 Adoptiehindernissen omvatten bijvoorbeeld 

potentiële weerstand tegen het idee door 

retailers of partners. (van cruciaal belang is 

om adoptiehindernissen vooraf goed  aan te 

pakken). 

 Naast op bestaande klanten te concentreren 

dient er ook naar de nog niet-klanten 

gekeken te worden.  

Bovendien dient er voortgebouwd te worden op 
krachtige overeenkomsten c.q. verschillen in wat 
kopers waarderen. Dat stelt ondernemingen in staat 
om verder in de markt te gaan kijken. 

 

 
 
 

In de eerstvolgende Zaken Doen tref je het vervolg op dit artikel waarbij we 
ingaan op hoe je niet-klanten kunt omzetten naar klanten. 
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ZD-EXTRA   Prinsjesdag 2019 
 

Bijlage bij Zaken Doen oktober 2019 

 
In deze ZD-EXTRA over Prinsjesdag treft u in hoofdlijnen de weergave aan van de door het kabinet m.b.t. 
2019/2020 aangekondigde plannen en maatregelen. 
 

 

 
 
 

“Ook de miljoenennota 2020 blijft in de schaduw staan van de BREXIT    

  en de onderhandelingen met de Britten!” 
 

Vorig jaar werd door het kabinet al het voorbehoud gemaakt dat - indien de BREXIT verkeerd uitpakt - het voor 
Europa en dus ook voor Nederland inhoudt dat dan alle beloftes niets of (veel) minder waard zijn!!! De actuele 
situatie biedt nog altijd geen zekerheid. In de loop van de maand oktober komt er wellicht meer duidelijkheid. 
 

Maar ook is er sprake van ‘internationale handelsspanningen’.  
Aangezien onze Nederlandse economie zo open is, zijn wij extra vatbaar voor schommelingen van buitenaf. 
Bovendien speelt de onzekerheid over het al dan niet moeten korten op pensioenen [ vanwege de dalende 

dekkingsgraad ] en het zoeken naar oplossingen m.b.t. het ‘stikstofdossier’ een belangrijke rol. 
 

Het verwachte groeicijfer voor 2020 is door het Centraal Planbureau (CPB) daarom ten opzichte van maart 
2019 al omlaag geschroefd naar 1,5 procent. Die economische groei is bovendien vooral ook gestoeld op de 
verwachte toename van bestedingen door zowel consumenten als de overheid. Het is dan ook goed om te lezen 
dat volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek de salarissen eindelijk wat harder beginnen te stijgen dan de 
prijzen.  
Het kabinet zegt zich terdege te realiseren dat de scepsis in het land groot is. Daarom heeft zij het voorlopig 
wel gehad met de promotie van de zogenoemde ‘koopkrachtplaatjes’.  
Immers de teneur in het land is: eerst zien, dan geloven! 
 
 

                               
 
 

Generatietoets voor elke nieuwe wet 
Een Kamermeerderheid heeft zich afgetekend voor het invoeren van een onafhankelijke toets van de mogelijke 
impact van nieuwe wetten, waarbij dient te worden gecheckt of deze gevolgen hebben voor diverse generaties.  
[ zie het manifest van het jongerenverbond ‘Coalitie –Y    https://coalitie-y.nl/onderteken-het-manifest/ ] 
 

Op die manier moet worden voorkomen dat jongeren de dupe worden van een ‘stapeling van maatregelingen’.  
Bij het bespreken van en het onderhandelen over nieuw beleid, politieke en sociale akkoorden zou voortaan van 
buitenaf meegekeken moeten worden. [ taak voor het Centraal Planbureau, het Sociaal Cultureel Planbureau en/of de 

Raad van State ? ] 
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Toekomstfonds 
Het kabinet heeft serieuze plannen voor het opzetten en faciliteren van een ‘Toekomstfonds’. 
Algemene doelstelling: versterken van de innovatieve kracht van Nederland door het beschikbaar stellen van 
financiering voor innovatief en snelgroeiend MKB en voor fundamenteel en toegepast onderzoek en het 
behouden van vermogen voor toekomstige generaties. 
 

Hoeveel de miljardeninjectie precies zal bedragen is nog onderwerp van discussie, al wordt uitgegaan van 
‘tientallen miljarden’. Het fonds mag alleen gebruikt worden voor investeringen die bijdragen aan de ‘structuur 
van de economie’. Concreet wordt hierbij gedacht aan infrastructurele projecten en investeringen in onderwijs 
en wetenschap. Ook de woningmarkt wordt als optie genoemd. Het is echter niet de bedoeling dat er extra geld 
wordt uitgetrokken voor ‘lopende zaken’ zoals de gezondheidszorg. De investeringen moeten wel renderen! 

 

Miljoenennota in perspectief 
De staatsschuld zal in 2020 - als gevolg van de genomen en nog te nemen maatregelen en rekening houdend 
met het verder aantrekken van de economie - naar verwachting van het kabinet verder afnemen en dalen naar 
ca. € 328 miljard euro [ referentie   was 370 miljard euro in 2015 ]. 
Voor 2020 wordt rekening gehouden met een begrotingsoverschot van € 3,4 miljard. Naar verwachting van het 
kabinet gaat het begrotingstekort van 1,2% van het Bruto Binnenlands Product [BBP] in 2017 naar een 
overschot van 0,6% in 2021. De staatsschuld duikt in 2019 onder de Europese schuldnorm van 60% BBP en 
komt naar verwachting in 2021 uit op 54% BBP. 
 

Van de totale uitgavenbegroting gaat nog altijd ruim meer dan de helft [ nu 55,6% tegen 54,7% voor 2019 ] naar  
2 sectoren t.w. de Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt [ nu 28,4% tegen 27,7% voor 2019 ] en naar de Zorg [ nu 

27,2% tegen 27,0% voor 2019 ]. Zoals eerdere jaren ook al het geval was, zijn de uitgaven voor deze 2 sectoren 
nog steeds voornamelijk gebaseerd op de ‘klassieke verzorgingsstaat uit de tweede helft van de twintigste 
eeuw’.  
 

Belangrijkste nieuws m.b.t. de Zorgverzekering voor 2020: 

 Het verplicht eigen risico blijft gelijk  € 385. 

 Geen eigen risico meer voor medicijnen bij stoppen-met-roken programma’s. 

 Nieuwe vergoeding voor ouderen en verstandelijk gehandicapten om zo lang mogelijk thuis te kunnen 

blijven wonen. 

 Het kabinet verwacht dat de zorgpremie stijgt [ naar verwachting met € 3 per maand ]. [ Noot: 

zorgverzekeraar DSW heeft inmiddels bekend gemaakt dat de zorgpremie in het komend jaar bij haar 

met 6 euro per maand zal stijgen! ] 

 Op Prinsjesdag is bekendgemaakt dat de maximale zorgtoeslag voor 1 persoon op € 1.256 uitkomt in 

2020 en voor een gezin op € 2.399. Dit is fors hoger dan de zorgtoeslag in 2019. Voor 1-persoons-

huishoudens is dit een stijging van € 67,- en voor gezinnen zelfs een stijging van € 95,-. 

Koopkracht in 2020 
“We hebben de koopkracht niet aan een touwtje”, aldus minister van financiën Wopke Hoekstra. “Vorig jaar is 
genoemd dat 96% van de mensen in koopkracht erop vooruit zou gaan, echter dat is niet beloofd!” 
Maar het is voor 2020 wel de bedoeling van het kabinet dat werkende Nederlanders [ mensen met een baan ] 
zo’n 2,4 procent erbij krijgen. Wie werkt, betaalt minder belasting en profiteert van een hogere arbeidskorting. 
Het bruto modaal jaarinkomen [ het inkomen dat in Nederland het meest voorkomt ] gaat volgens het kabinet in 
2020 op ca. 36.500 euro uitkomen, terwijl het minimumloon ca. 20.000 euro zal gaan bedragen. 
 

Onderstaande informatie is slechts een greep uit de diverse (voorlopige) maatregelen die u en ons te wachten 
staan. Zie dus ook het hele Belastingplan via de link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan 

 

Maatregelen Internationaal 
Grensoverschrijdende activiteiten belast in het buitenland 
‘Vaste inrichting’: voor de invulling van het begrip in de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting en de 
loonbelasting wordt aansluiting gezocht bij de definitie in het van toepassing zijnde belastingverdrag [ of anders: 

OESO-modelverdrag ]. Er wordt over een vaste inrichting gesproken als een onderneming activiteiten uitoefent 
buiten het land van vestiging en deze buitenlandse activiteiten een zekere mate van duurzaamheid hebben en 
van enige betekenis zijn. Het heffingsrecht over de winsten die met deze activiteiten worden behaald, verschuift 
dan van het land van vestiging naar het land waar de activiteiten worden uitgeoefend.  
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In het algemeen is een vaste inrichting aanwezig als een onderneming in een ander land dan het 
vestigingsland, de beschikking heeft over een fysieke constructie [ bijvoorbeeld een gebouw of kantoor ] welke 
wordt gebruikt om ondernemingsactiviteiten uit te oefenen. 
 

Ook het uitvoeren van bouw-, constructie-, of installatiewerkzaamheden kan leiden tot een vaste inrichting.  
Een vaste inrichting kan ook aanwezig zijn als een onderneming een vaste vertegenwoordiger heeft in het 
betreffende andere land.  
[ De achtergrond is het tegengaan van mogelijkheden om de kwalificatie als vaste inrichting kunstmatig te omzeilen. ] 
 

Invoering bronbelasting op rente en royalty’s 
Per 1 januari 2021 wordt een bronbelasting ingevoerd op rente en royalty’s die worden betaald door een 
Nederlandse vennootschap aan een gelieerde vennootschap in een laagbelastend land of in misbruiksituaties. 
Hiermee moet worden voorkomen dat Nederland nog langer wordt gebruikt als toegangspoort naar 
laagbelastende landen en om het risico van belastingontwijking door het verschuiven van de (Nederlandse) 
belastinggrondslag naar laagbelastende rechtsmachten / landen te verkleinen. 
 

Teruggaaf of vrijstelling van buitenlandse bronbelasting 
Als er rente, royalty's of dividend uit een ander land ontvangen wordt, is bij de uitbetaling vaak bronbelasting 
ingehouden. Als Nederland een verdrag heeft met het land waarvan de inkomsten afkomstig zijn, dan bestaat 
er misschien recht op (gedeeltelijke) vrijstelling of teruggaaf van de in te houden,  
of ingehouden belasting. Dit hangt af van de afspraken die daarover in het belastingverdrag zijn gemaakt.  
Als hierop recht bestaat, dan moet een verzoek om vrijstelling of teruggaaf bij de belastingdienst van het 
betreffende verdragsland worden ingediend. 

 

Maatregelen ONDERNEMINGEN 

Vennootschapsbelasting 2020 
De eerder aangenomen verlaging van het hoge vpb-tarief voor winsten vanaf € 200.000 wordt een jaar 
uitgesteld naar 2021. Bovendien wordt het hoge vpb-tarief structureel met 1,2%-punt minder verlaagd. 
Hierdoor bedraagt het hoge vpb-tarief 25% in 2020 en 21,7% in 2021. 
De eerder aangenomen verlaging van het lage Vpb-tarief voor winsten tot en met € 200.000 wordt niet 
aangepast. Het lage vpb-tarief bedraagt 16,5% in 2020 en 15% in 2021. 
 

Versoepeling belastingrente vennootschapsbelasting 
Er wordt niet langer belastingrente in rekening gebracht, als de aangifte vennootschapsbelasting wordt 
ingediend voor de eerste dag van de zesde maand na het tijdvak waarover de belasting wordt geheven (bij een 
boekjaar gelijk aan een kalenderjaar is dit dus 1 juni na afloop van het boekjaar) en de belastingaanslag wordt 
vastgesteld overeenkomstig de ingediende aangifte. 
 

Vervallen betalingskorting vennootschapsbelasting 
Vennootschappen die een aanslag, die in termijnen mag worden betaald, in één keer vooruitbetalen, krijgen nu 
nog een betalingskorting. Het voornemen bestaat om deze betalingskorting voor de vennootschapsbelasting per 
2021 te gaan afschaffen. Een wetsvoorstel is niet opgenomen in het belastingpakket. Nadere details zijn dus 
nog niet bekend. 
 

Geleidelijke verlaging zelfstandigenaftrek 
De zelfstandigenaftrek in de inkomstenbelasting wordt vanaf 2020 tot en met 2027 jaarlijks verlaagd met  
€ 250,--. In 2028 bedraagt de verlaging € 280,--, waardoor de zelfstandigenaftrek uiteindelijk uitkomt op  
€ 5.000,-- in 2028. 
 

Tabel: maximumbedrag zelfstandigenaftrek 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

 €  
7.280  

 €  
7.030  

 €  
6.780  

 €  
6.530  

 €  
6.280  

 €  
6.030  

 €  
5.780  

 €  
5.530  

 €  
5.280  

 €  
5.000  

Noot: het maximale aftrektarief wordt eveneens de komende jaren beperkt (belastingplan 2019)   
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Inkomstenbelasting 2020 
Persoonlijk inkomen als loon of winst uit onderneming is belast in de inkomstenbelasting.  
Het kabinet maakt haast met het invoeren van het tweeschijvenstelsel [ ‘sociale vlaktaks’ ] in de 
inkomstenbelasting. Dat moet nu al in 2020 ingaan; in plaats van een jaar later. Alles om ‘werken lonender  
te maken’. Tegelijk met de versnelde invoering van het tweeschijvenstelsel voor de inkomstenbelasting gaan de 
arbeidskorting en de algemene heffingskorting extra omhoog. Hiermee gaan Nederlanders over het 
algemeen meer overhouden van iedere euro die binnenkomt. 
 
Overzicht m.b.t. heffingsstelsel: 
   meer dan   maar niet hoger dan  2019  

 1e schijf     -    € 20.711  36,65%  

 2e schijf € 20.711   € 68.507  38,10%  

 3e schijf  € 68.507          -     51,75% 

   meer dan   maar niet hoger dan  2020       2021 
 1e schijf     -    € 68.507  37,35%     37,10% 

 2e schijf € 68.507                    -   49,50%     49,50%  

        *) Voor AOW-gerechtenden gelden lagere tarieven ( zie rijksoverheid.nl ) 

  

Heffingskortingen 2019 
Heffingskortingen zijn een korting op de inkomstenbelasting. Welke u kunt toepassen, is afhankelijk van uw 
persoonlijke situatie en inkomen.  
De wijzigingen in de heffingskortingen in 2020 ten opzichte van het jaar 2019 zijn in onderstaande tabel 
weergegeven. Verder is alvast een indicatie voor 2021*) weergegeven. 

Heffingskortingen Stand 2019  Stand 2020   *) indicatie 2021 

Maximum algemene heffingskorting 
(onder AOW-leeftijd)  

€ 2.477 € 2.711 € 2.477 

Maximum algemene heffingskorting 
(boven AOW-leeftijd)  

€ 1.268 € 1.413  

Afbouwpercentage algemene 
heffingskorting  

5,147% 5,672% 5,888% 

Minimale algemene heffingskorting  € 0 € 0 € 0 

arbeidskorting  € 3.399 € 3.819 € 4.143 

Afbouwpercentage arbeidskorting  - 6,00% - 6,00% - 6,00% 

Minimale arbeidskorting  € 0 € 0 € 0 

Maximum inkomensafhankelijke 
combinatiekorting  

€ 2.835 € 2.881 € 2.913 

Jonggehandicaptenkorting  € 737 € 749 € 758 

Ouderenkorting € 1.596 € 1.622  € 1.640 

Ouderenkorting afbouwpercentage  15% 15% 15% 

Alleenstaande ouderenkorting  € 429 € 436 € 441 
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Maatregelen voor de WERKGEVER 

Versoepeling aanvraag afdrachtvermindering S&O 
Het aantal momenten waarop een S&O-verklaring [ m.b.t. subsidieregeling speur- en ontwikkelingswerk ] kan 
worden aangevraagd, wordt uitgebreid van drie naar vier keer per jaar. Daarnaast wordt het uiterste moment 
waarop de aanvraag kan worden ingediend gesteld op de dag voorafgaand aan de periode waarop de aanvraag 
betrekking heeft, in plaats van een maand voorafgaand aan die periode. Voor aanvragen die betrekking hebben 
op een periode die ingaat op 1 januari, wordt de uiterste datum van indiening gesteld op 20 december. 
 

Vier aanpassingen werkkostenregeling (WKR) 
De WKR wordt op de volgende vier onderdelen aangepast : 
I. Vergroten vrije ruimte (gericht op mkb) 
     Binnen de werkkostenregeling (wkr) mogen werkgevers 1,2% van de totale fiscale loonsom van de organisatie, de    
     zogenoemde vrije ruimte, besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan de werknemers. Het percentage  
     wordt verhoogd naar 1,7% voor de eerste € 400.000 van het totale fiscale loon. Dit betekent bij een loonsom van  

€    400.000 dat werkgevers in de nieuwe situatie € 6.800 onbelast beschikbaar kunnen stellen in plaats van € 4.800 nu. 
Voor het bedrag boven € 400.000 blijft het percentage van 1,2% gelden. 

II. Vrijstelling vergoeding verklaring omtrent gedrag (VOG) 
     Een werkgever is in bepaalde gevallen wettelijk verplicht om een VOG van zijn werknemer te eisen en voor sommige  

werkzaamheden eist de werkgever onverplicht een VOG. De kosten van de VOG worden door veel werkgevers vergoed 
aan hun werknemer. De vergoeding wordt meestal ten laste van de vrije ruimte gebracht, zodat de werknemer hierover 
geen belasting is verschuldigd. De vergoeding van de kosten voor een VOG wordt toegevoegd aan de lijst met 
vrijstellingen. Deze vergoeding komt dan niet meer ten laste van de vrije ruimte. 

III. Verlenging uiterste moment aangifte eindheffing 
 De termijn voor het aangeven van de verschuldigde eindheffing in verband met overschrijding van de vrije ruimte wordt 
een maand verlengd. Het wordt mogelijk om deze eindheffing uiterlijk aan te geven met de aangifte over het tweede 
aangiftetijdvak van het volgende jaar. 

IV. Producten uit eigen bedrijf  
Bij de berekening van de toegestane korting op producten eigen bedrijf moet voortaan worden uitgegaan van de waarde 
in het economisch verkeer in plaats van de verkoopprijs aan derden. Hierover wordt vervolgens de maximale korting 
berekend. 

 

Indexering vrijwilligersregeling 
Organisaties hoeven voor personen die bij hen als vrijwilliger werkzaam zijn geen belasting en premies in te 
houden over de vergoedingen en verstrekkingen die de vrijwilliger ontvangt wanneer deze in totaal maximaal 
€ 170 per maand [ was € 150 ] en € 1.700 [ was € 1,500 ] per kalenderjaar bedragen.  
 

Lage Inkomensvoordeel (LIV) 
De tegemoetkoming Lage Inkomensvoordeel wordt versoberd. De hoge tegemoetkoming (bij 100-110% 
minimumloon) verdwijnt per 2020. De jeugd LIV wordt per 2020 gehalveerd en verdwijnt geheel per 2024. 
 

Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelatie) 
De plannen voor nieuwe regelgeving rondom zelfstandigen (o.a. Wet DBA) worden verder uitgewerkt in de 
komende periode. Deze zullen naar verwachting niet voor 2021 ingevoerd worden. Wel wordt per 2020 het 
handhavingsbeleid strenger. 

 
Maatregelen m.b.t. AUTO’s en Mobiliteit 

Verhoging bijtelling elektrische auto 
De huidige korting op de bijtelling zal na 2020 voor nieuwe elektrische auto’s van de zaak worden 
gecontinueerd. Wel zal deze korting op de bijtelling in stappen worden afgebouwd tot uiteindelijk nul vanaf 1 
januari 2026.  
In dat jaar gaat voor nieuwe elektrische auto’s van de zaak het algemene bijtellingpercentage van 22% gelden. 
Met ingang van 1 januari 2020 wordt de huidige korting van 18%-punt verlaagd tot 14%-punt, zodat het 
bijtellingpercentage 8% bedraagt.  
De zogenoemde cap, het deel van de catalogusprijs waarop de korting van thans 18%-punt van toepassing is, 
wordt verlaagd van € 50.000 naar € 45.000 in 2020 en € 40.000 in 2021. Daarna wordt dit bedrag niet meer 
aangepast. De cap geldt niet voor auto’s met een motor die kan worden gevoed met waterstof. 
De kortingen op de bijtelling en de daarin genoemde cap’s blijven van toepassing gedurende 60 maanden na de 
eerste dag van de maand volgend op die datum van eerste toelating. 
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Aanpassing BPM aan WLTP- testmethode 
De heffingsgrondslag van de BPM [belasting van personenauto's en motorrijwielen ] wordt per 1 juli 2020 aangepast 
van ‘CO2-uitstoot gemeten conform de NEDC-testmethode’ [ New European Driving Cycle ] naar ‘CO2-uitstoot 
gemeten conform de WLTP-testmethode’ [ Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure ]. De BPM-tarieftabel  
zal hierbij budgettair neutraal worden aangepast om te voorkomen dat de BPM-opbrengst wijzigt. 
 

BPM voor emissievrije auto’s 
Het nihiltarief in de BPM voor nulemissieauto’s wordt verlengd tot en met 2024. 
 

Motorrijtuigenbelasting (MRB) voor personenauto’s met lage CO2-uitstoot 
Het nihiltarief in de MRB voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van 0 gr/km wordt verlengd tot en met 
2024. Vanaf 2025 gaat een kwarttarief gelden. 
 
Het halftarief in de MRB voor personenauto’s met een CO2-uitstoot tussen de 0 en 50 gr/km wordt eveneens 
verlengd tot en met 2024. In 2025 wordt het halftarief omgezet in een driekwarttarief en per 2026 in een 
voltarief. De genoemde grens van 50 gr/km zal overigens niet worden aangepast als gevolg van voornoemde 
toepassing van de WLTP-methode. 

 

Maatregelen BTW en Overdrachtsbelasting 
Verlaagd btw-tarief voor elektronische uitgaven 
Het verlaagde btw-tarief van 9% gaat ook gelden voor elektronische uitgaven, zoals e-books, digitale kranten  
en voor langs elektronische weg geleverde audioboeken. Het verlaagde btw-tarief geldt alleen voor 
elektronische uitgaven, als deze vergelijkbaar zijn met uitgaven op fysieke dragers waarop het verlaagde btw-
tarief van toepassing zou zijn. Dit betekent dat het voor de btw-behandeling niet meer uitmaakt of bijvoorbeeld 
een boek op papier wordt geleverd of via elektronische weg wordt aangeboden. Verder wordt ook het verlenen 
van toegang tot nieuwswebsites (zoals webpagina’s van dagbladen, weekbladen en tijdschriften) onder het 
verlaagde btw-tarief gebracht. 
Voorwaarde voor toepassing van het verlaagde btw-tarief is dat de elektronische uitgaven of de nieuwswebsites 
niet uitsluitend of hoofdzakelijk mogen bestaan uit reclamemateriaal, of uit video-inhoud of beluisterbare 
muziek. 

 

‘Btw quick fixes’ ter vereenvoudiging van het internationale handelsverkeer 
De btw-regelgeving omtrent grensoverschrijdende handel binnen de EU zal worden geharmoniseerd en 
vereenvoudigd. Het gaat hierbij om de volgende vier wijzigingen. 
I. Voorraad op afroep 
 Een ondernemer kan goederen van de ene naar de andere EU-lidstaat verplaatsen om deze goederen in dat land op 
 voorraad te hebben. Tot op heden moest de ondernemer zich hiervoor in die andere lidstaat voor de btw meestal 
 registreren en btw-aangiften indienen voor de overbrenging van de voorraad naar die lidstaat. Met de invoering van 
 de nieuwe regeling is dat onder voorwaarden niet meer nodig. 

     De nieuwe regeling heeft tot gevolg dat de leverancier zich niet hoeft te registreren en geen btw-aangifte hoeft te 
 doen in de EU-lidstaat van de afnemer. De belangrijkste voorwaarde is dat voorafgaand aan de overbrenging 
 vaststaat wie de afnemer is van de goederen.  

     Zodra de afnemer de goederen uit de voorraad neemt, is het voor de btw-heffing een intracommunautaire levering. [  
 export vanuit Nederland naar andere EU-landen ]. 

II. Ketentransacties 
     Een ketentransactie is een opeenvolgende levering tussen meerdere ondernemers van dezelfde goederen, waarbij 
 één intracommunautair goederentransport van de ene naar de andere EU-lidstaat plaatsvindt. In de praktijk blijkt 
 het lastig vast te stellen in welke schakel van een ketentransactie de intracommunautaire levering plaatsvindt. Door 
 of in opdracht van welke partij wordt het vervoer van de goederen naar een andere lidstaat geregeld? Dit leidde 
 vaak tot dubbele heffing of niet heffing van btw in de diverse EU-lidstaten. De btw-regeling voor dergelijke 
 ketentransacties wordt geharmoniseerd. De nieuwe regels bepalen aan welke partij in de keten het 
 intracommunautaire vervoer moet worden toegerekend. Hiermee wordt beoogd om onduidelijkheden over het 
 intracommunautaire vervoer van de goederen weg te nemen en de heffing van btw over de levering van de 
 goederen in diverse EU-lidstaten eenduidig te laten verlopen. 

III. Bewijs van intracommunautair goederenvervoer en toepassing van het btw-nultarief 
Een van de voorwaarden voor de toepassing van het btw-nultarief op intracommunautaire leveringen is dat de 
goederen vanuit de ene naar de andere lidstaat worden verzonden of vervoerd. De wijze van toetsing of dit vervoer 
heeft plaatsgevonden, verschilt per lidstaat. Daarom wordt dit geharmoniseerd door middel van (weerlegbare) 
bewijsvermoedens die nader zijn vermeld in een Europese uitvoeringsverordening. Bij twee niet-tegenstrijdige 
bewijsstukken wordt geacht dat goederen vanuit de lidstaat van levering zijn verzonden of vervoerd naar een andere 
lidstaat. Met deze praktische regeling wordt beoogd om de moeilijkheden en onzekerheden weg te nemen voor 
bedrijven, maar ook waarborgen te bieden voor belastingdiensten. 
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IV. Btw-identificatienummer bij toepassing nultarief 
Het vermelden van een juist btw-identificatienummer en het indienen van een juiste opgaaf ICP worden opgenomen 
als materiële vereisten voor de toepassing van het nultarief op intracommunautaire leveringen. Indien hieraan niet is 
voldaan, vervalt het recht op toepassing van het nultarief. Wordt geen geldig btw-identificatienummer op de factuur 
vermeld en is geen sprake van een juiste opgaaf ICP, dan is het nultarief op deze levering niet van toepassing. 

 

Verhoging tarief overdrachtsbelasting voor niet-woningen 
Het tarief van de overdrachtsbelasting voor niet-woningen wordt met ingang van 1 januari 2021 verhoogd met 
1%-punt. Het tarief gaat hierdoor van 6% naar 7%. Voor woningen blijft het verlaagde tarief van 2% van 
toepassing. De verwachting is dat het aantal vragen en procedures over het onderscheid tussen woningen en  
niet-woningen hierdoor zal toenemen. 

 

Maatregelen t.a.v. de EIGEN WONING en Particulieren 
Doordat de hypotheekrenteaftrek vanaf 2020 versneld verlaagd gaat worden in vier stappen van 3% per jaar 
(in 2023 echter 2,95%) krijgen veel belastingplichtigen met een eigen woning de komende jaren minder 
belasting terug dan waarvan in eerste instantie is uitgegaan.  
 
De opbrengst van deze versnelling is volledig ingezet om het percentage van het eigenwoningforfait te 
verlagen. Voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.090.000 [ was in 2019 € 1.080.000 ] 
gaat het percentage voor het eigenwoningforfait dat nu nog op 0,65% staat in 2020 naar 0,60%. 
[ in 2021 en 2022 naar 0,50% en tenslotte in 2023 naar 0,45%. Let op!: het eigenwoningforfait als percentage van de 
waarde van de woning daalt, maar dat wil nog niet zeggen dat minder belasting betaald gaat worden. De kans is namelijk 

reëel dat de WOZ-waarde in 2020 een stuk hoger uitpakt dan in 2019 ! ] 
 

Bij een WOZ-waarde van   maar niet meer dan  eigen woningforfait 
de eigen woning van       op jaarbasis 
 

-    € 12.500   0,00%     
 € 12.500   € 25.000   0,25% 
 € 25.000   € 50.000   0,35% 
 € 50.000   € 75.000   0,40% 
 € 75.000   € 1.090.000   0,60% 
     hogere waarde   € 6.540 vermeerderd met 2,35% v.d. 
                      waarde eigen woning voor zover 
          deze uitgaat boven € 1.090.000 

 

‘Oneerlijke’ belasting op spaargeld omlaag vanaf 2022 
Het kabinet heeft bekendgemaakt dat mensen met uitsluitend spaargeld op hun rekening daarover vanaf 2022 
veel minder of - afhankelijk van het bedrag ervan  - geen vermogensbelasting meer behoeven te betalen. 
 

Aanpassen belastingrente erfbelasting 
Voorgesteld wordt geen belastingrente over te betalen belasting over het bedrag van een erfenis in rekening te 
brengen, indien het verzoek om een voorlopige aanslag erfbelasting of de aangifte is ontvangen binnen de 
aangiftetermijn die in de betreffende situatie geldt. Aanvullende voorwaarde is dat de (voorlopige of definitieve) 
aanslag erfbelasting wordt vastgesteld overeenkomstig dat verzoek of die aangifte.  
Het tijdvak waarover belastingrente wordt berekend vangt aan op het moment waarop de in die situatie 
geldende aangiftetermijn is verstreken. 
 

Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven 
De fiscale aftrek van scholingsuitgaven wordt afgeschaft. Deze fiscale studiekostenregeling wordt vervangen 
door het STAP-budget (STimulans ArbeidsmarktPositie). Het STAP-budget is een persoonlijk ontwikkelbudget 
voor scholing en ontwikkeling. Dit kan worden gebruikt voor het volgen van een opleiding of cursus of het 
behalen van een certificaat. Doel van het STAP-budget is het ontwikkelen van mensen tijdens hun loopbaan om 
zo beter inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. De datum waarop deze maatregelen in werking moeten 
treden is nog niet bekend. In 2020 kan in ieder geval nog gebruik worden gemaakt van de fiscale aftrek van 
scholingsuitgaven. 
 

Keuzeregeling correspondentie Belastingdienst: digitaal of op papier 
Er wordt een keuzeregeling ingevoerd op grond waarvan de burger kan kiezen of hij berichten van de 
Belastingdienst elektronisch of per post toegezonden wil krijgen. Een burger zit niet vast aan een gemaakte 
keuze. Hij kan zijn keuze in beginsel zo vaak herzien als hij wenst. Daarbij is hij geen uitleg verschuldigd aan 
de Belastingdienst. De keuzeregeling heeft enkel betrekking op berichten die door de Belastingdienst aan de 
burger worden verzonden (en dus niet andersom). 
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Een uitzondering bestaat voor de burger die tevens ondernemer is. Zij hebben geen keuzemogelijkheid ten 
aanzien van de berichten die betrekking hebben op de inkomstenbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.  
Zij zijn als ondernemer reeds een aantal jaren verplicht voor deze belastingen digitaal aangifte te doen.  
De keuzeregeling geldt verder niet voor de douanewetgeving. De datum van inwerkingtreding zal nog nader 
worden vastgesteld. 

 

Algemene beschouwing 
Het viel op: dit jaar werd er tijdens Algemene Beschouwingen door de partijen meer gezocht naar 
samenwerking. 
De logische oorzaken daarvoor zijn hoogstwaarschijnlijk als volgt te duiden: 

 het kabinet is zijn meerderheid in de Eerste Kamer kwijt, waardoor het om de begrotingsplannen ‘er 

door te krijgen’ is aangewezen op steun van partijen in de oppositie; 

 het komende jaar staan er geen verkiezingen gepland, waardoor er geen absolute noodzaak is om jezelf 

te profileren. 

Maar er is nog wel wat meer aan de hand. De enorme groep kiezers uit ‘het redelijke midden’ voelt zich zowel 
door de politiek alsook in de media slechter vertegenwoordigd. Niet voor niets sprak de koning in de troonrede 
uit dat Nederland een land blijft van ‘verstandige compromissen in het brede midden’ ! 
 
Premier Rutte voegde daar nog aan toe: “Een land waar we er altijd met elkaar uitkomen”. 
Om dat te illustreren deed hij vervolgens al enkele toezeggingen: 

 toekenning van eenmalig extra geld om het lerarentekort in 2020 tegen te gaan [ overigens zonder 

daarbij  

 al een concreet bedrag te noemen ! ] 

 15 miljoen euro om de zedenpolitie meer armslag te geven 

 26 miljoen euro om gespecialiseerde jeugdzorgklinieken op te richten 

Opvallend in de troonrede was ook navolgende passage: “De dienstverlening van de overheid moet veel hoger 
op de agenda. Uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst en het UWV zijn het gezicht van de overheid. Daar 
komen mensen de overheid tegen. Zij mogen eenvoudigweg verwachten aan het overheidsloket goed te 
worden geholpen.” 
 

Door het CDA en ChristenUnie is een voorstel ingediend voor het houden van een parlementair onderzoek naar 
jarenlang slecht functionerende overheidsdiensten. Dit voorstel kan rekenen op een Kamermeerderheid. 
 
Mogelijk bent u ook van mening dat bestuurders van overheden te vaak het idee oproepen dat ‘tegengas’ van 
de oppositie niet al te serieus wordt genomen. En wellicht kunt u zich ook niet aan de indruk onttrekken dat 
menig bestuurder te weinig ECHTE aandacht aan het wel en wee van de door hem/haar ten dienste staande 
instituten besteedt. Zou mede als gevolg daarvan de polarisatie d.w.z. het versterken van tegenstellingen 
tussen bevolkingsgroepen of politieke partijen - of zelfs het veroorzaken van een conflict - worden 
aangewakkerd ? 

 
Tot slot 

Zoals eerder al vermeld, is bovenstaande informatie een greep uit de diverse (voorlopige) maatregelen die u en 
ons te wachten staan. Het is dus van belang om de ontwikkelingen hieromtrent op de voet te volgen. 
 
Hoewel de redactie van Zaken Doen de informatie in deze ZD-Extra met zorg heeft samengesteld, kunnen hieraan geen 
rechten worden ontleend. De redactie van Zaken Doen en de onafhankelijke IIB-adviseurs aanvaarden derhalve geen enkele 
aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van onjuistheden of onvolledigheid van de vermelde informatie.  
 
 
 


