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Wachten op grote veranderingen.

Ondernemersuitgave
2016-1
Interessante informatie:

2015 heeft voor de meesten van u dan eindelijk het herstel gebracht. Voor een enkeling
was het echter te laat en een aantal kan de
weg terug niet vinden door vaak gewijzigde
marktomstandigheden (V&D?). Wij merkten
en merken dagelijks dat in ieder geval het optimisme onder ondernemers en vooral ook
particulieren er weer was en is. De cijfers dalen niet meer, al gaan ze bij de meesten maar
langzaam omhoog. Het gevoel is echter veel
beter. Met een glimlach aan het werk doet het
nu eenmaal beter dan chagrijnig zijn. We
merkten het ook aan de toegenomen activiteiten onder onze klanten. Het
was voor ons een druk jaar
door de nieuwe initiatieven,
maar helaas ook komen al die
nieuwe zaken soms niet van
de grond. Financiering is nog
wel vaak een probleem en
niet in de laatste plaats omdat
de historie gewoon beroerd is. Dat is geweest
zegt de ondernemer, maar degene die de financiering moet leveren ziet die daling nog
wel even doorgaan en herstel te laat komen.
Er zijn intussen natuurlijk meer mogelijkheden
dan alleen de bankfinanciering. Intussen hebben ook wij ervaring met Crowdfunding, Informel Investors etc., naast allemaal stimuleringsregelingen van de overheid, zowel landelijk (Economische zaken heeft nogal wat potjes die veelal weer via banken en Qredits bijvoorbeeld beschikbaar komen), als provinciaal
(de provincie Friesland heeft de Impuls regeling) en gemeentelijk. Bij de laatste hebben
we het dan vaak over de BBZ (Bijzondere Bij-

standsregeling Zelfstandigen). Dit is feitelijk
het laatste redmiddel als ondernemer. Gelukkig heeft niet iedereen externe financiering
nodig, want zowel in het voortraject (het aantal adviseurs op dit gebied groeit nog dagelijks) als daarna zijn de kosten vaak niet laag.
Het kan alleen bij de rente al gemakkelijk oplopen tot 8% en zelfs 11% is niet ongewoon en
dat in deze tijd, waar we bij een grote (en jawel) bankfinanciering zelfs een negatief percentage zagen staan. Oké door de rente die
de bank zichzelf toe had bedacht was het
toch nog 1,5%, maar de rente is momenteel in
normale situaties vrijwel geen issue
meer. Dat brengt ons bij het probleem
pensioen, want daar lopen we steeds tegenaan bij onze andere sterk toegenomen activiteit: financiële planning. Door
de lage rente rendeert het opgebouwde
vermogen onvoldoende en kunnen de
oudedagsvoorzieningen niet in lengte van
dagen in de behoefte voorzien. Dit speelt nog
meer bij die ondernemers die dit geld in een
BV hebben ondergebracht. Onze overheid
komt maar niet met een oplossing maar juist
de huidige wetgeving zorgt voor grote problemen die intussen ook veel geld kosten. Vandaar ook de titel: wachten op grote veranderingen, want onze overheid laat het op ons
gebied aardig zitten en schuift veel zaken
door, zoals dit gedoe met pensioen, maar ook
de problematiek rondom de zelfstandigheid
(VAR, zie later), ondernemersaftrekken, de
auto en zijn bijtellingen, aftrekbaarheid van
het huis, vereenvoudiging belastingstelsel,
etc. Alles wat moeilijk is wordt doorgeschoven.

De belangrijkste wijzigingen in 2016.
De pensioengerechtigde leeftijd is per 1 januari 2016 65 jaar en zes maanden. De toename is
elk jaar drie maanden en met ingang van 2019
wordt dit vier maanden om dan in 2021 op 67
jaar uit te komen. In dat jaar kunnen mensen geboren in 1954 hun AOW verwachten;
De VAR zou vervangen worden door de BGL
(Beschikking Geen Loonheffing). Dit is afgesteld.
We krijgen nu overeenkomsten via de wet DBa
(Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie), maar
geheel 2016 is nog een overgangsjaar. De VAR
van 2014 is ook nog geldig tot 1 april 2016. U
hoort er in 2016 meer over van ons;
De G-rekening blijft en is nu intussen de enige
methode geworden om aansprakelijkheid bij
onderaanneming te voorkomen. De vervangende

regeling om rechtstreeks te storten bij de
Belastingdienst (WKA depot) is afgeblazen;
Bij de DGA die gaat emigreren, maar zijn BV
niet opheft, werd een conserverende aanslag
opgelegd voor de waardeaangroei van het
aandelenkapitaal (box II). Als er niets werd
opgenomen uit de BV verviel deze aanslag na
tien jaar. Deze opheffing is doorgehaald. Dit
lijkt in strijd met Europese wetgeving;
Met ingang van 2016 treden weer delen van
de WAS (Wet Aanpak Schijnconstructies) in
werking. U bent als opdrachtgever medeverantwoordelijk voor de loonverplichting van bij
u geplaatste werknemers (uitzendkracht/
onderaanneming). Vraag loonslips op en ons
om goede raad.

Lees vooral onze eindejaarstips
en aandachtspunten
2015/2016 nog eens door. U
vindt deze op onze website op
de pagina
www.boersmaadviseurs.nl/
pagina32.html.
Met ingang van 2015 kan het
boekhoudpakket van Snelstart
ook online gezet worden. Wij
hebben dan ook direct toegang.
Naast Snelstart kunt u met ons
via E-boekhouden en AccountView (Go) ONLINE samenwerken.
Doe alleen ONLINE als u ook een
goede (lees snelle) internetverbinding heeft.
In 2016 zou u de oude boekhouding van 2005 mogen weggooien en als er geen onroerende
zaken bij betrokken zijn, zelfs
2008 en uiteraard eerder. Bedenk wel dat originele stukken
soms veel langer toch van belang zijn zoals hypotheekstukken, koopakten, overeenkomsten ed. Gooi het dus niet zomaar weg of digitaliseer het wellicht eerst nog even. Er stond
nieuwe wetgeving op stapel die
de termijn naar twaalf jaar zou
verlengen, maar deze is niet
ingevoerd, behalve in buitenlandsituaties. Bedenk ook dat
de bewaarplicht ook geldt voor
digitale gegevens inclusief bijvoorbeeld uw mail.
Wij geven regelmatig via e-mail
een nieuwsmail uit met de
meest recente wijzigingen en
aardigheden. Op onze website
www.boersmaadviseurs.nl kunt
u zich hier voor aanmelden.
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De digitale overheid.
We leven met zijn allen in een wereld die steeds meer digitaal
beschikbaar is en ook steeds meer wordt. Je hoeft tegenwoordig
de deur niet meer uit om te weten of het wel leuk weer is om
even echt te surfen in de Zee, maar dan wel op Kuta Beach op
Bali in Indonesië. Je hoeft ook niet echt te zoeken, je tikt gewoon
webcam Bali bij Google en je komt er wel. Dan vervolgens even
via een app een spotgoedkope last-minute boeken en binnen
vierentwintig uur doe je het dan daadwerkelijk. De digitale ontwikkelingen gaan wel zo snel en het zijn er zoveel, dat we lang
niet allemaal weten wat er kan en het ook nog toepassen. Nog
steeds kijken sollicitanten ons gek aan, als we zeggen dat we ze
gegoogeld hebben en wij vinden het vreemd dat ze dan niet zelf
ook even digitaal hebben gekeken. Als
ik nu ergens naar toe ga, waar ik niet
eerder ben geweest, dan kijk ik echt
wel even op “maps” en “streetview”.
En wat te denken van de TomTom in
de auto? Na een paar jaar gebruik zet
je dat ding al aan voor een ritje naar je
moeder en eenmaal daar aangekomen zet je de verwarming thuis even
uit en praat je even met een goede
kennis, die plotseling voor jouw deur
staat via de tablet. Het kan allemaal
en is al redelijk gemeengoed hier en daar. Over mijn moeder gesproken, ja ze is ook aan de tablet, zoekt al breipatronen via
google en verbaast zich dagelijks over de mogelijkheden, maar
klikt ook op facebook aan dat ze naar een jongerenfeestje gaat,
waar ze nooit naar toe zal gaan: oeps. Ach onschuldig natuurlijk
en mooi ook: ze is niet bang om iets nieuws te proberen, maar
digitale ongelukken gebeuren wel steeds meer en het zijn niet
allemaal kleine onschuldige of lachwekkende foutjes. Als je niet
meegaat dan word je echter gedwongen. Wij hebben nog steeds
een ondernemer, die dan wel een mobiele telefoon heeft, maar
geen e-mail en die telefoon is een oude NOKIA (Als u nog toestellen heeft van dat oude type, geef ze ons maar..) zonder schermpje. Hij is een ondernemer die regelmatig werkt voor de overheid
en ook nog ruim boven de tien man personeel heeft… Natuurlijk
is hij boven de 50, want juist de ouderen blijven nog achter,

maar ook een grote categorie jongeren gebruikt de digitale wereld
maar heel beperkt. De overheid wil ons allemaal echter digitaal kunnen vinden en heeft daarvoor https://mijn.overheid.nl geïntroduceerd en erger verplicht gesteld voor voorlopig alle handelingen
rondom de inkomstenbelasting en toeslagen. Inloggen met de DigiD
en je kan bij al jouw inkomensgegevens en alle persoonlijke gegevens die de overheid zo heeft verzameld, zoals wat je aan onroerende zaken hebt, wat de kadastrale gegevens zijn, welke auto’s je op
naam hebt etc. Intussen zijn via mijn.overheid.nl behalve de belastingzaken al bereikbaar SVB (AOW etc.), UWV, gemeente, PGB,
RDW, DUO, Donorregistratie, WOZ, kadaster etc. Een schat aan informatie tot en met de ouders en kinderen vind je er op terug. Handig jawel en ook voor
ons, maar alleen bereikbaar met uw eigen digitale handtekening, de
DigiD. DEZE GEEFT U
NOOIT AF, NOOIT. Er is
helaas nog steeds geen
enkele machtigingsmogelijkheid voor bedrijven, dus voor ons. Wel
kunt u andere particulieren machtigen met hun
DigiD voor u de digitale zaken af te handelen, helaas wel per onderdeel en voor de inkomstenbelasting zelfs per jaar oftewel het is wel
weer een gedoe. Ernstiger is natuurlijk dat u ons niet kunt machtigen. U krijgt overigens al knap veel post van de overheid aangaande
machtigingen aan ons. Dat gaat dan over digitale kopieën van aanslagen inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting of bijvoorbeeld
Omzetbelasting. Helaas, elk jaar opnieuw en per belastingsoort en
per persoon oftewel veel brieven. Dit zijn kennisgevingen, maar helaas niet allemaal: Intussen heeft u al iets gehad over de VIA
(VoorIngevulde Aangifte), waar een code op stond. Die komt er
straks ook voor toeslagen. DIE CODE MOETEN WE DAN ZO SNEL
MOGELIJK binnen hebben. Het afgelopen jaar kwamen die codes bij
ons vaak te laat binnen en dan moeten we opnieuw aanvragen: Gedoe. We praten al jaren met de overheid om het simpel te houden
en ons (en hunzelf) te helpen. Het blijkt heel weerbarstig te zijn.….

Digitale nieuwsbrief
Periodiek zenden we aan onze relaties een algemene nieuwsmail
via e-mail. Vanwege de wisselvalligheid van nieuws zijn deze berichten niet regelmatig, maar wel altijd interessant. Als u er geen
abonnement op heeft (gratis), adviseren we u dit wel te doen.
Aanmelding kan gewoon via onze website op de nieuwsmailpagina (via tab Info en Nieuws) of tik www.boersmaadviseurs.nl/
pagina23.html. Als u het e-mail adres opgeeft van uw smartphone
dan krijgt u de mail ook op uw mobiel. Alle nieuwsmail, ook van
vorige jaren zijn nog gewoon te lezen via onze website (zie voor
adres hierboven). Het afgelopen jaar las u in de nieuwsmail:
Pagina 2

Nummer 35, september 2015:
Onze overheid en de auto
De auto in 2016
BGL in plaats van VAR komt er niet
Levenstestament
Al die brieven van de Belastingdienst
Belasting op vermogen
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De AUTO.
Zoals u heeft kunnen lezen op de vorige pagina hebben we ook in
de nieuwsmail kortgeleden nog aandacht besteedt aan de auto.
De naam auto staat niet voor niets hierboven in het groot omschreven. De overheid kan maar niet de goede oplossing vinden
om privé en zakelijk gescheiden te houden ten aanzien van het
fenomeen auto. Het gaat er dan om dat wat privé is ook privé
wordt belast en wat zakelijk is ook zakelijk wordt belast. Het is een
drama rondom de auto. De auto wordt in Nederland toch al heel
zwaar belast, maar juist de verschillen maken het ondoorzichtig en
heel bewerkelijk, want natuurlijk willen we allemaal en terecht niet
teveel betalen. Er is en was een al niet duidelijk beleid rondom de
auto waar vooral milieu zaken een rol spelen, maar de uitvoering
ervan heeft, het pas echt ondoorzichtig gemaakt. Sterker, het milieu zorgt voor enorm veel verschillende regelingen die elk jaar wisselen. Het is buitengewoon vervelend dat via fiscale prikkels nu
een en ander wordt gestuurd, maar goed het effect is dat er wel
veel meer semi-elektrische auto’s rijden. Ze zijn niet allemaal zo
goed als beloofd, maar toch wel milieu vriendelijker dan zeg eens
twintig jaar geleden. Het succes van de regelingen heeft Den Haag
verbaasd. Zodra dat gebeurt, worden regels aangepast en ook dat
is elk jaar wel een beetje gebeurd. Het is zo bijzonder geworden
dat we al niet meer direct kunnen antwoorden en ook hier kunnen
we alle mogelijkheden niet kwijt. De situatie voor aanschaf in
2016 (en vijf jaar erachteraan) is nu als volgt (bijtelling van cataloguswaarde inclusief BTW en BPM ook bij bestelauto’s):
4% bijtelling bij 0 gram uitstoot, dus volledig elektrisch,
15% bijtelling tussen 0 tot 50 gram uitstoot,vaak plug in hybr.
21% bijtelling tussen 50 en 106 gram uitstoot,
25% bijtelling voor alles erboven.

Voor de oldtimers geldt als ze ouder zijn dan 15 jaar per jaar:
14% van de economische waarde bij 0 gram uitstoot
25% van de economische waarde bij 0-50gr uitstoot
31% van de economische waarde bij 50-106gr uitstoot
35% van de economische waarde bij >106 gr uitstoot
Oh ja voor de omzetbelasting verandert er niets. Verrekenen
naar werkelijk privé gebruik of als dat niet bekend is forfaitair:
2,7% van de cataloguswaarde (incl. BPM en BTW) of 1,5% bijtelling als de auto een marge auto is of langer dan vijf jaar in
gebruik bij de ondernemer.
Let op: voor 2017 wordt het weer geheel anders. We krijgen
ook einde 2016 weer een chaos. Het aantal auto’s (uiteraard in
de lagere bijtelling categorieën) welke op einde van het jaar tot
zelfs 31 december zijn gekentekend is enorm. Het zal dus nog
jaren een zootje blijven met alle gevolgen voor de automarkt,
die geheel wordt beheerst door die milieu aankopen vanwege
de fiscale prikkels en door de sterke lobby van met name de
leasemaatschappijen is het ook zeker dat dit nog minimaal zes
jaar een chaos zal blijven.
Wie minder dan 500 km per jaar in de auto privé rijdt behoeft
niet bij te tellen. Dit MOET aangetoond worden met een sluitende km registratie. Tussentijds wijzigen van auto betekent dan
niet dat gestopt kan worden met deze registratie, vooral niet als
ergens in het jaar een auto wordt gekocht met volledige bijtelling. Overigens zijn er ook wel andere mogelijkheden om aan
bijtelling te ontkomen. Laat u zich maar informeren door ons of
wacht nog even: we komen in 2016 met informatie hierover.

Het pensioen van de ondernemer en/of DGA
Bij ondernemers die vallen onder de inkomstenbelasting en geen
BV hebben is er een pensioenregeling die zo mooi oudedagsreserve heet. De opbouw vindt zonder rente plaats in de eigen onderneming en mag voor de opbouw niet hoger worden dan het
aanwezige kapitaal (inclusief die oudedagsreserve). In onze jaarrekeningen vindt u deze reserve maar deels terug: alleen in de fiscale cijfers. Wel vindt u deze terug in de
specificatie van privé en als u goed leest vind u in de
jaarrekening een bedrag terug aan later te betalen belasting (belastinglatentie), waar de later te betalen belasting over die oudedagsreserve in is opgenomen. Dit
is altijd een schatting, Als u stopt met de onderneming
en u koopt niet een lijfrente van de opgebouwde reserve, dan moet u direct afrekenen met de fiscus, gelukkig
niet met een boete. Uiteraard kan ook elk jaar gewoon een lijfrente gekocht worden bij een verzekeringsmaatschappij, maar
dan kan je dat geld niet meer gebruiken in de onderneming.
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Bij de ondernemers die werken vanuit een BV gaat het anders.
Feitelijk zijn dat geen ondernemers, maar loontrekkenden, want
ze zijn in loondienst en voor het pensioen kunnen ze net als gewone loontrekkenden afspraken maken met hun werkgever over
het pensioen. Zo zie je bij die DGA vaak een pensioenbrief aangaande hun aanspraken op dat pensioen, wat dan
ook regelmatig in zogenaamd eigen beheer bij hun
eigen BV wordt opgebouwd. Omdat daar wel rente
over wordt toegevoegd is met de huidige rentestand
net als bij de pensioenfonds een probleem ontstaan.
Want de afspraken zijn over een eindbedrag wat al
een zekere rente in is bedacht. Dat percentage wordt
nu lang niet gehaald. Dit geeft geweldige problemen,
zodat heel veel DGA’s al uit het eigen beheer zijn gegaan. Voor degene die dat nog niet hebben gedaan: even wachten. Er komt binnenkort iets als bij de IB-ondernemers (zie eerste
deel), alhoewel: er komt iets van een oplossing, wellicht….
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De toekomst, weet u wel hoe het komt?
Vanaf 2014 zijn we ons meer actief bezig gaan houden met uw
toekomst. Wij doen nu eenmaal als uw adviseur vooral aan geschiedschrijving, maar we (u dus vooral) moeten verder en hoewel we veel leren van het verleden, waren
we niet echt nog bezig om de toekomst dan ook te
plannen. Dat kan steeds meer al is het natuurlijk wel
weer gebaseerd op dat verleden en wat u in die periode heeft gedaan en ook allemaal zo heeft vergaard.
Kortom we gaan ons –als u dat wilt– steeds meer bemoeien met uw financiële toekomst, oftewel financiële
planning, ook wel aangeduid als estate planning. Vooral de ondernemers, maar ook veel particulieren hebben totaal geen idee hoe hun toekomst er uit gaat zien. Ja op
korte termijn weten we het wel, maar we houden met zijn allen

Postbus 5 8520 AA Sint Nicolaasga
Bezoekadres: De Rijlst 8 8521 NH
Tel. 0513-434048
Fax. 0513-434272
E-mail: info@boersmaadviseurs.nl

geen rekening met onverwachte dingen als een onverwacht
overlijden of verlies van arbeid, maar zelfs als we het wel verwachten weten we vaak niet hoe het dan komt. Een
belangrijk punt in ons aller leven is pensionering,
maar wat heeft dat voor financiële gevolgen? Kan ik
er nu nog wat aan doen? Moet ik wellicht straks toch
maar wat kleiner gaan wonen of gaan huren. De vragen zijn legio, maar zonder een duidelijk toekomstrapport weet u het niet. In de nieuwsmail van september 2015 hebben we u al geattendeerd op een
levenstestament, waarin u niet de situatie na overlijden, maar de situatie bij blijven leven na bijvoorbeeld
dementie of een ernstig ongeval regelt. We kunnen natuurlijk de
toekomst niet voorspellen, maar wel een scenario opstellen.

Wij, dat zijn: Henk-Jan, Jelle,
Kerst, Linda, Marjolein, Redmer, Irma en Tiede wensen u
een privé en
zakelijk goed

U vindt deze informatie zoals al jaren- ook op onze
website www.boersma.frl

2016

Onze nieuwsbrief wordt vanaf 1994 volledig in eigen beheer opgemaakt, maar we kunnen helaas niet in staan voor
onvolkomenheden of onjuistheden en u mag er geen rechten aan ontlenen. © Boersma Adviseurs Sint Nicolaasga.

Verder in 2016/2017.
Verder nog van belang of attentiepunten:
1. U kunt intussen deels digitaal procederen bij de rechtbank.
Bijvoorbeeld over belastingzaken. Helaas kan dit alleen met
uw DigiD. Omdat wij u in dit soort zaken terzijde staan zou u
ons moeten kunnen machtigen. Dit kan niet, zelfs niet met de
DigiD. Lastig. Het duurt nog wel even voor mogelijkheden allemaal ook echt goed gaan digitaal;
2. In 2017 kan het indienen van de jaarstukken bij het handelsregister alleen nog digitaal. Wij regelen het;
3. Heeft uw BV nog verliezen van voor 2006, die met toekomstige winsten mochten worden verrekend? Vanaf 2016 zijn de
nog niet verrekende verliezen van 2006 en ervoor verdampt.
Over 2016 kunt u niet verrekende verliezen van 2007 soms
nog verrekenen, anders verdampen deze ook;
4. Al onze bedrijfsmatige klanten vielen tot 1 januari 2016
onder het Kleinbedrijf. Met ingang van die datum zijn de
meeste ondernemers echter micro ondernemers. In de EuroPagina 4

pese Unie bestond de Micro onderneming al lang. Een micro
onderneming is nog micro als deze niet boven een balanstotaal
van € 350.000,- komt en geen hogere omzet dan € 700.000,realiseert en het gemiddeld aantal werknemers minder bedraagt dan 10. Bij overschrijding van twee van de drie voorwaarden en twee jaar achterelkaar bent u een Kleinbedrijf. Het
heeft gevolgen voor presentatie van cijfers en bij de deponering van cijfers bij het handelsregister;
5. Met ingang van 2016 wordt de ouderentoeslag afgeschaft in
box III. Bij lagere inkomens is er nu nog een extra belastingvrije
voet (+ € 28.236,-), welke in 2016 vervalt. Er resteert nog de
basisvrijstelling (€ 21.330,-), maar deze wordt dan verhoogd
naar € 25.000,-. Het zou me niet verbazen als dit nog door de
regering wordt teruggedraaid, maar verwacht het maar niet;
6. De publicatieplicht voor de BV’s is bij alle BV’s vanaf jaarwerk 2016 op zijn laatst voor 1 januari (was voor niet
“flex”BV’s nog 1 februari). Dit speelt dus pas einde 2017.
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