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NOW regeling 3.0

De voorwaarden voor de Noodmaat-
regel Overbrugging voor Werk-
gelegenheid (NOW) 3.0 zijn bekend 
gemaakt. Hoe ziet de derde variant 
van deze steunmaatregel eruit?

Omzetverlies en omvang 
tegemoetkoming
De NOW 3.0 strekt zich uit over een 
periode van drie keer drie maanden, in 
totaal de periode van oktober 2020 tot 
en met juni 2021. Er bestaat in de eerste 
periode (oktober t/m december 2020) 
recht op een tegemoetkoming bij een 
omzetdaling van minimaal 20%. Vanaf 
periode twee (januari 2021) bestaat dit 
recht bij een omzetdaling van 30%. Het 
vergoedingspercentage bedraagt in de 

eerste periode (oktober t/m december 
2020) maximaal 80%, in periode 2 is dit 
maximaal 70% en in periode 3 maximaal 
60%.

Loonsomdaling
Bij gebruik van de NOW 3.0 is ook een 
beperkte loonsomdaling mogelijk 
zonder dat daardoor de tegemoet-
koming in gevaar komt. In de eerste 
periode (oktober t/m december) mag 
dit maximaal 10% zijn, in de tweede 
periode (januari t/m maart) 15% en in 
de derde periode (april t/m juni) 20%.

Opslag ongewijzigd
De opslag op de loonkosten blijft 
ongewijzigd gehandhaafd op 40%. De 

opslag is bedoeld als tegemoetkoming 
voor bijkomende loonkosten, zoals 
vakantiegeld.
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Let op! 
Als de loonsom in de eerste periode 
(oktober t/m december) bijvoor-
beeld is gedaald met 20%, is de 
loonsom dus met 10% meer gedaald 
dan toegestaan. In dat geval wordt 
de tegemoetkoming alleen over die 
10% lager vastgesteld en niet over 
de gehele daling van 20%.

Lees verder op volgende pagina >
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Verbod uitkeren bonussen
In de NOW 3.0 zal ook in 2021 een 
verbod gelden op het uitkeren van 
bonussen, dividenden en inkoop van 
eigen aandelen.

Maximumloon beperkt
Het maximumloon waarop de tege-
moetkoming gebaseerd wordt, 
bedraagt nu nog tweemaal het maxi-
mumdagloon van € 9.691. Dit blijft zo 
tot en met de tweede periode. Daarna, 
dus vanaf april 2021, wordt het maxi-
mum bepaald op eenmaal het maxi-
mumdagloon. Dit maximum bedraagt 
nu € 4.845 en wordt per 1 januari 2021 
geïndexeerd en opnieuw vastgesteld.

Geen extra korting bij ontslag
In de NOW 3.0 geldt niet meer dat 
100% respectievelijk 150% van het loon 
van de werknemer die wordt ontslagen 
om bedrijfseconomische redenen, voor 
de gehele subsidieperiode in minde-
ring komt op de subsidie. Dit betekent 

dat in de NOW 3.0 de werkgever subsi-
die krijgt over de loonkosten die hij tij-
dens de subsidieperiode heeft, zolang 
een werknemer in die periode daad-
werkelijk in dienst is.

Ontslagboete
In de NOW 3.0 vervalt de korting van 
5% op het gehele subsidiebedrag als de 
werkgever bij grotere ontslagaanvra-
gen geen overeenstemming heeft 
bereikt met de belanghebbende vak-
bonden of, bij gebrek daaraan, een 
andere werknemersvertegenwoordi-
ging.

Begeleiding naar nieuwe baan 
verplicht
Werkgevers die gebruikmaken van de 
NOW 3.0 hebben een inspanningsver-
plichting om werknemers die worden 
ontslagen te begeleiden naar een nieu-
we baan. De werkgever is bij ontslag 
om bedrijfseconomische redenen ver-
plicht om contact op te nemen met het 

UWV. Bij de vaststelling van de subsidie 
controleert het UWV of de werkgever 
dit inderdaad heeft gedaan.

Bepaling omzet- en loondaling
De omzetdaling wordt bepaald door 
een kwart van de omzet van 2019 te 
vergelijken met de omzet in een door 
de werkgever te kiezen periode van 
drie maanden. Wat betreft de bepaling 
van de loonsom geldt dat de voor-
schotten van alle drie de periodes zul-
len worden gebaseerd op de loonsom 
van juni 2020. Als de polisadministratie 
van het UWV voor de maand juni 2020 
niet gevuld is, wordt uitgegaan van de 
loonsom van april 2020.
 

Let op! 
Is dit niet gebeurd, dan zal de NOW-
tegemoetkoming met 5% gekort 
worden.

1. Tarief vennootschaps-
belasting bijgesteld
Het lage tarief van de vennoot-
schapsbelasting gaat van 16,5% naar 
15%. Vanaf 2021 geldt dit lage tarief 
voor winsten tot € 245.000 in plaats 
van € 200.000. In 2022 zal deze grens 
verder verhoogd worden naar € 
395.000. Het hoge tarief van de Vpb 
blijft 25%. 

 2. Belastingvrij vermogen en 
tarief box 3 omhoog
Vanaf 1 januari 2021 wordt het belasting-
vrij vermogen verhoogd naar € 50.000 
per belastingplichtige. Dit betekent dat 
spaarders en kleine beleggers met een 
vermogen tot € 50.000 (of € 100.000 met 
fiscaal partner) geen belasting meer 
betalen over het vermogen. Iedereen die 
in 2021 een vermogen heeft van € 50.000 

of meer, betaalt vanaf 2021 31% belas-
ting over een verondersteld rendement 
van het vermogen. In 2020 is dat 30%.

Top 8 fiscale voorstellen Belastingplan 2021

Welke fiscale voorstellen en wijzigingen kwamen op de derde dinsdag in september uit het koffertje van minister van 
Financiën Hoekstra? De maatregelen in het Belastingplan 2021 zijn sterk beïnvloed door de coronacrisis. Wij zetten kort de 
acht belangrijkste fiscale voorstellen en wijzigingen voor u op een rij.

Let op! 
Voor de bepaling van de huurtoe-
slag wordt bij het bepalen van de 
vermogensgrens gerekend met een 
vrij vermogen van € 31.430!
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 3. Verlaging 
inkomstenbelasting
In 2021 daalt de eerste schijf (belastbaar 
inkomen tot en met € 68.507) van de 
inkomstenbelasting van 37,35% naar 
37,10%. Het kabinet verlaagt dit tarief 
tussen 2022 en 2024 verder, tot 
uiteindelijk 37,03%. De inkomsten-
belasting van de tweede schijf 
(belastbaar inkomen vanaf € 68.507) 
blijft 49,5%. 
 
4. Verlaging 
zelfstandigenaftrek
Om het verschil in belastingheffing 
tussen werknemers en zelfstandigen te 
verkleinen, wordt de zelfstandigenaftrek 
versneld afgebouwd. In 2036 komt 
deze dan uit op € 3.240. Voor 2021 is de 
maximale zelfstandigenaftrek € 6.670. 
Ondernemers worden voor de verlaging 
van de zelfstandigenaftrek gecom-
penseerd door verhoging van de 
maximale arbeidskorting van € 3.819 
naar € 4.205 in 2021 en verlaging van 
het basistarief in de inkomstenbelasting 
naar 37,10%. 
 
5. Invoering startersvrijstelling 
overdrachtsbelasting
Om de toegang tot de woningmarkt 
voor starters te verbeteren, wordt per 1 
januari 2021 een vrijstelling voor 

overdrachtsbelasting ingevoerd. De 
vrijstelling geldt voor de aankoop van 
een eigen woning door een koper 
tussen de 18 en 35 jaar. Is al eerder 
gebruikgemaakt van de overdrachts-
belastingvrijstelling of is de koper 35 
jaar of ouder, dan geldt het huidige 
tarief van 2% voor de aanschaf van een 
eigen woning. Voor de aanschaf van 
onroerend goed door beleggers, 
rechtspersonen en woningen die niet 
als hoofdverblijf worden gebruikt, gaat 
het tarief van de overdrachtsbelasting 
naar 8% (6% voor niet-woningen in 2020).
 
6. Vrije ruimte werkkosten-
regeling verhoogd en beperkt 
Een van de coronasteunmaatregelen is 
de verhoging van de vrije ruimte voor 
de werkkostenregeling over de eerste 
€ 400.000 van de fiscale loonsom naar 
3% in plaats van 1,7%. Dit geldt alleen 
in 2020. Vanaf 1 januari 2021 wordt de 
bepaling van de vrije ruimte weer 
beperkt: tot een fiscale loonsom van 
€ 400.000 geldt 1,7% en boven de 
€ 400.000 geldt 1,18% (2020: 1,2%).
 
7. Hogere bijtelling voor 
elektrische auto
Vorig jaar is aangekondigd dat de 
bijtelling voor het privégebruik van 
elektrische auto’s stapsgewijs wordt 

verhoogd. Per 1 januari 2021 bedraagt 
de bijtelling voor het privégebruik van 
elektrische auto’s 12% (2020: 8%) over 
maximaal € 40.000 (2020: € 45.000). 
Is de cataloguswaarde hoger dan 
€ 40.000? Dan is over het bedrag 
daarboven de normale bijtelling van 
22% van toepassing. De komende jaren 
wordt de bijtelling verder verhoogd 
naar 16% in 2022. In 2025 stijgt de 
bijtelling naar 17%. De maximale 
cataloguswaarde waarvoor de lagere 
bijtelling geldt, wordt niet gewijzigd en 
blijft € 40.000. Nieuw per 1 januari 2021 
is dat de maximale cataloguswaarde 
niet geldt voor zogenoemde 
zonnecelauto’s, die door geïntegreerde 
zonnepanelen worden aangedreven. 
Hiermee beoogt het kabinet vooruit te 
lopen op de ontwikkeling van de 
automarkt.
 
8. (Om)scholing toegankelijker
Door de coronacrisis kunnen werk-
nemers hun baan kwijtraken. Het 
kabinet wil deze werknemers meer 
mogelijkheden geven voor omscholing. 
Daarom kunnen werkgevers vanaf 
2021 ook scholingskosten van ex-werk-
nemers onbelast vergoeden.

Nieuwsberichten
Vanaf 2021 minder vrije ruimte in WKR
De vrije ruimte in de werkkostenregeling 
wordt per 2021 vanaf een loonsom 
boven de € 400.000 iets verlaagd. Met 
de verlaging wordt een verruiming van 
de vrijstelling voor scholingskosten 
gefinancierd. Voor de eerste € 400.000 
zal de vrije ruimte in 2021 1,7% 
bedragen. Dit staat in het Belastingplan 
2021. 

Vanaf 2021 wordt de vrije ruimte over 
het gedeelte van de loonsom dat boven 

de € 400.000 uitstijgt, verlaagd van 1,2% 
naar 1,18%. Hiermee wordt de  
extra vrijstelling van de scholingsaftrek 
betaald. Een werkgever kan 
scholingskosten in beginsel voor 
werknemers belastingvrij verstrekken. 
Hiervoor geldt een zogeheten gerichte 
vrijstelling, die kan worden toegepast 
op werknemers. Nu kunnen werkgevers 
onder voorwaarden ook belastingvrij 
bijdragen aan de scholing van 
ex-werknemers.

Voorbeeld:
Zonder de verlaging zou een bedrijf met 
een loonsom van € 500.000 een vrije 
ruimte hebben van 1,7% x € 400.000 + 
1,2% x € 100.000 = € 8.000. Met verlaging 
wordt dit 1,7% x € 400.000 + 1,18 x 
€ 100.000 = € 7.980. Een verschil van 
0,25%.

Voor een bedrijf met een loonsom van 
€ 10.000.000 daalt de vrije ruimte van 
€ 122.000 naar € 120.080. Een verschil 
van ruim 1,5%.



Partnership WEA Zeeland & 
Beweegcentrum Doen / Personal Fysio

Fit en gezond is in deze Coronatijd iets 
waar we regelmatig aan denken of op 
gewezen worden. Velen zoeken daar 
hulp bij en die is er in ruime mate. In 
Koudekerke krijgt dat echter een nieu-
we dimensie. Alle reden om daar op 
bezoek te gaan bij Daniel Muller. Een 
ondernemer die met partners, en steun 
van WEA Zeeland, een totaalconcept 
aanbied vanuit de passie voor zijn vak 
en ondernemerschap.

We ontmoeten relatiebeheerder Gert-Jan 
Post van WEA Zeeland en Daniel Muller 
bij Beweegcentrum Doen in Koudekerke. 
Daniel werkte jarenlang als trainer/
instructeur voor Defensie na zijn studie 
aan het CIOS en de Sportacademie. 
Tegelijkertijd maakte hij als atleet deel uit 
van het Nederlands Militair Vijfkamp-
team en beoefende sport op internatio-
naal niveau. Zo ontstond de interesse in 
fysiotherapie. Naast zijn werk bij Defensie 
pakte hij die studie op en rondde deze af 
in 2010. Daniel: “Na mijn diplomering ben 
ik begonnen als fysio in loondienst en 
werkte toen in deeltijd met mijn baan bij 
Defensie. Dit leidde eigenlijk automatisch 
tot het maken van een keuze”.

Ondernemer als fysiotherapeut
Gert-Jan: “Vanuit mijn job bij verschil-
lende accountantsorganisaties bege-
leidde en adviseerde ik Daniel al jaren-
lang als particulier. Zo ontstond een 
band met hem en zijn vrouw Lana. De 
studie fysiotherapie was eigenlijk een 
opstap naar het ondernemerschap. Het 
borrelde bij Daniel en zijn vrouw om 
zelf in de eigen Zeeuwse omgeving aan 
de slag te gaan en het trainen en de 
fysiotherapie te combineren.

Die gedachten deelde hij met mij en zo 
kwamen de eerste stappen tot zelfstan-
dig ondernemen tot stand vanuit zijn 
deeltijdbanen. De vraag, zo verder of 
anders, leek logisch te beantwoorden. 
Daniel wilde een praktijk overnemen 
en we ondernamen daar samen pogin-
gen toe”. Daniel vervolgt: “In 2012 ben 
ik gestart met Personal Fysio. Dit vooral 
om meer persoonlijke en specifieke 
begeleiding te kunnen bieden aan 
klanten. Ik werkte vanaf 2014 in dit 
centrum in Koudekerke en huurde een 
ruimte van de vorige eigenaar. Het 
voordeel was toen al dat hier de combi-
natie fysiotherapie en personal-training 

goed te maken is. Dit vooral omdat er 
ruimte is en er meerdere gerenom-
meerde specialisten gevestigd zijn 
onder één dak, die je altijd aan kunt 
spreken. Op deze plek begon ik om de 
combinatie tussen fysiotherapie en trai-
ning in de praktijk toe te passen. Zo 
introduceerde ik onder andere functio-
nele trainingen (FunctionalFit) als 
onderdeel van fysiotherapie en intro-
duceerde blessurepreventie in mijn 
praktijk en bij sportclubs”.

Groei van Personal Fysio
Het concept van Personal Fysio sloeg 
aan en werd in 2015 uitgebreid met een 

vestiging in Middelburg. “Daniel: ‘Ik 
kende mijn naamgenoot (red: en 
geen familie) Christian uit het vak. Hij 
trad toe als mede-eigenaar van 
Personal Fysio en runt onze vestiging 
Middelburg. Vakmatig blijft ons stre-
ven om vanuit de behandelfilosofie 
ieder persoon, sporter of geen spor-
ter, op eigen niveau specifiek en func-
tioneel belastbaar te krijgen. Zo 
kwam het medio vorig jaar op mijn 
pad om dit Beweegcentrum Doen 
over te nemen. Dit paste natuurlijk 
perfect in de genoemde filosofie. De 
vakspecialisten huren hier een ruimte 
en samen vormen we een mooi net-
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Ondernemend bewegen en fysiotherapie

Gert-Jan Post (l) en Daniel Muller (r)



werk dat ondersteuning biedt aan 
onze klanten Zo zitten hier naast 
Personal Fysio een diëtist en specia-
listen op gebied van kinder-fysiothe-
rapie, personal training en sportthe-
rapie”.

Beweegcentrum Doen
Gert-Jan: “Dit was wel een nieuwe 
stap in het ondernemerschap voor 
Daniel en zijn vrouw. Het ging name-
lijk niet alleen om het concept van 
Beweegcentrum Doen, maar ook om 
de gebouwen, inclusief de huurcon-
tracten van de hier gevestigde speci-
alisten en een stuk personeelsadmi-
nistratie en -management. De eerste 
stap die we toen gezet hebben was 
een gesprek tussen Daniel, Lana en ik. 
Bij het ondernemen is er namelijk een 
duidelijke rolverdeling tussen Daniel 
en Lana. Laatstgenoemde heeft van-
uit haar hrm-achtergrond veel gevoel 
bij personeelsbeleid, contracten en 
administratie terwijl het Daniel gaat 
om de steeds veranderende en inno-
vatievere aanpak van de filosofie om 

ieder persoon op eigen niveau speci-
fiek en functioneel belastbaar te krij-
gen. Tijdens het eerste gesprek  bleek 
dat dit de ideale mogelijkheid was 
om trainen, begeleiden en fysiothera-
pie samen te brengen. De conclusie 
was dan ook om de stap te wagen. 
WEA Zeeland heeft hen vervolgens 
ondersteunt bij het realiseren van de 
taxatie, financiering en de daaraan 
gekoppelde contracten en overeen-
komsten”. Daniel: “En sinds dat 
moment hebben we dus ook het 
eigendom en beheer van dit gebouw 
inclusief zes mensen op de loonlijst 
opgepakt”.

Upgrade
Na aankoop is het Beweegcentrum 
Doen aangepakt. Daniel; “Een sport-
school is, mede gezien de concurren-
tie in de regio, best een lastige markt. 
Wij zetten vanaf het eerste moment 
in op onderscheid in kwaliteit. Dat 
betekent dat je hier begeleiding 
krijgt, dat er schema’s op maat 
beschikbaar zijn voor je en dat er 
allerhande specialisten in het gebouw 
rond lopen die je kunnen ondersteu-
nen. Verder hebben we apparatuur 
vervangen en hebben we veel geïn-
vesteerd in verbetering van de bereik-
baarheid op social media en in het 
contact met (potentiële) leden. Dat in 
combinatie met fysiotherapie onder 
één dak maakt het een heerlijke werk-
plek”.

Het resultaat van deze investeringen 
was duidelijk merkbaar. Gert-Jan: “Na 
de aankoop en genoemde investerin-
gen was er een duidelijke sprong te 
zien in de omzet en de ledenaantallen 
voor activiteiten”. 

Corona
Maar toen was er begin dit jaar Corona 
en moest het Beweegcentrum en de 
fysiotherapie dicht. “We zijn maar gaan 
schilderen met het vaste personeel, 
maar het duurde wel lang voor we in 
mei weer voorzichtig open mochten. 
En het is nog niet terug op niveau. 
Creatief als we zijn, zijn we met groe-
pen  buiten gaan trainen. We kregen 
daar gelukkig  hulp bij van andere 
ondernemers om ruimte beschikbaar 
te stellen. Maar je merkt nog steeds 
dat mensen angstig zijn om nu met 
het koudere weer en de hoeveelheid 
besmettingen weer binnen te komen 

trainen. Dit maakt dat de uitbreidings-
plannen van het centrum die we aan 
het maken waren nu even in de koel-
kast staan tot na de Corona, wanneer 
dat ook mag zijn. Gelukkig lopen de 
één op één behandelingen en trainin-
gen gelukkig door”. “Ja het zijn zware 
tijden voor ondernemers”, geeft Gert-
Jan aan. “Maar gelukkig is de omzet 
hier nog zodanig dat ze niet in aan-
merking komen voor een tegemoetko-
ming vanuit het steunpakket. Wij blij-
ven ook in deze tijden creatief mee-
denken. Wij verzorgen in nauw over-
leg met Lana, die hier veel in doet, de 
administratie, jaarstukken, aangiften 
en loonadministratie. Dit doen we 
door het beschikbaar stellen van digi-
tale producten en bankkoppelingen. 
En verder staan we eigenlijk altijd in 
contact met elkaar voor advies en 
overleg”. “Ja, ik ben niet zo van de cij-
fers en letters maar vooral van de 
inhoud”, sluit Daniel aan. “Gelukkig 
denken Lana en Gert-Jan mee en 
lopen soms vooruit op de manier hoe 
we dat kunnen realiseren. 

Hierbij is het vooral fijn dat Gert-Jan, 
en op de achtergrond anderen van 
WEA Zeeland, altijd bereikbaar en 
inzetbaar zijn voor ons. Al is het maar 
met een kort Whatsappje in het week-
end. Er kan altijd gebeld worden en 
snel geschakeld. Dat helpt ons echt bij 
het ondernemen”.

Voor meer informatie zie:
beweegcentrumdoen.nl

peronal-fysio.nl
weazeeland.nl
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Versoepeling voor aflossing
belastingschulden

Verdere voorwaarden BIK bekend

Ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen met de 
betaling van hun belasting, krijgen langer de tijd om deze schulden af te lossen. 
De termijn waarbinnen de belastingschulden terug moeten worden betaald, is 
verlengd van 24 naar 36 maanden.

Het kabinet heeft de vormgeving van de baangerelateerde investeringskorting (BIK) bekendgemaakt. De BIK is bedoeld 
om tijdens de huidige coronacrisis investeringen te stimuleren en geldt voor investeringen in de periode 1 oktober 2020 
t/m 31 december 2022.

Startdatum 1 juli 2021
Door de aflosperiode te verlengen, 
hoopt het kabinet dat ondernemers hun 
schulden makkelijker terug kunnen 
betalen. Naast deze verlenging is 
eveneens voorgesteld dat de terug-
betaling pas op 1 juli 2021 start in plaats 
van op 1 januari, zoals eerder was beslist.
 
Uitstel extra verlengen
Ondernemers die al uitstel hebben 
aangevraagd voor betaling van hun 
belastingschulden, kunnen dit uitstel 
verlengen tot 1 januari 2021. Oor-
spronkelijk was dit mogelijk tot 1 
oktober van dit jaar.

Invorderingsrente blijft laag
Invorderingsrente moet betaald wor-
den als belastingschulden niet tijdig 
zijn voldaan. De invorderingsrente is 
vanwege de coronacrisis verlaagd 
naar 0,01%. De verlaagde invorde-
ringsrente van 0,01% blijft tot en met 
31 december 2021 van kracht.
 

Betalingsregeling
Ondernemers met belastingschulden 
krijgen dit voorjaar een brief van de 
Belastingdienst met een voorstel voor 
een betalingsregeling. Is het voorstel 
niet haalbaar, dan zal men met de 
inspecteur naar een maatwerkoplossing 
op zoek moeten gaan.
 
Kostenneutraal
De nieuwe maatregelen werken vrijwel 
kostenneutraal uit. Naast een verlies 
aan inkomsten door niet voldane 
belastingschulden, leveren de 
maatregelen namelijk ook rente op.

Let op! 
Is nog niet eerder uitstel aange-
vraagd, dan moet dit nog vóór
1 oktober van dit jaar gebeuren

Verrekenen met loonheffing
De BIK kan verrekend worden met de 
loonheffing en is daardoor alleen inte-
ressant voor bedrijven met personeel. 
Door deze systematiek is het voordeel 
van de regeling ook niet afhankelijk van 
de winst.
 
Voordeel voor mkb
Via de BIK kan 3% van het investerings-
bedrag tot € 5 miljoen worden verre-
kend met de loonheffing. Bij een hoger 
investeringsbedrag is van het meerdere 
2,44% te verrekenen. Dit pakt dus gun-
stig uit voor kleinere investeringen.

Ondergrens € 20.000
De BIK kan per jaar vier keer worden 
aangevraagd. Er geldt per aanvraag een 
ondergrens van € 20.000 en per 
bedrijfsmiddel een ondergrens van 
€ 1.500.
 
Samen met investeringsregelingen
De BIK kan worden verkregen naast de 
bestaande investeringsregelingen, 
zoals de kleinschaligheidsinvesterings-
aftrek, de milieu-investeringsaftrek en 
de energie-investeringsaftrek. De BIK 
geldt alleen voor investeringen in nieu-
we bedrijfsmiddelen. 

 Uiterlijke betaaldatum
De investeringen moeten uiterlijk tus-
sen 1 januari 2021 en 31 december 
2022 zijn betaald en ook binnen zes 
maanden na volledige betaling in 
gebruik worden genomen. Verder geldt 
er een aantal voorwaarden die verge-
lijkbaar zijn met die van de kleinschalig-
heidsinvesteringsaftrek.

BIK-verklaring
Bedrijven die investeren, kunnen vanaf 
1 september 2021 de BIK aanvragen bij 
RVO.nl. Na ontvangst van een BIK-
verklaring, kan de BIK worden verre-
kend met de loonheffing.
 Let op! 

De percentages voor 2022 staan nog niet vast en zijn afhankelijk van een evalua-
tie van de regeling eind 2021.

 



Nieuw mestbeleid
Minister Schouten heeft onlangs, na 
lang beraad, haar plannen voor het 
toekomstige mestbeleid gepresen-
teerd. Zij benoemt in haar plannen drie 
sporen:
l Volledig grondgebonden melk- en 

rundvleesveehouderij.
l 100% mestverwerking voor niet-

grondgebonden bedrijven.
l Een gebiedsgerichte aanpak voor de 

akker- en tuinbouw op uitspoelings-
gevoelige zand- en lössgronden.

Met de aanpassingen van het mestbe-
leid hoopt de minister o.a. het beleid te 
vereenvoudigen en de fraudegevoelig-
heid te verminderen. Daarnaast is de 
verbetering van de waterkwaliteit een 
belangrijk item.

Grondgebondenheid melk- en 
vleesveebedrijven
De minister wil dat alle melkveebedrij-
ven en roodvleesbedrijven in de toe-
komst grondgebonden worden. Heeft 
u onvoldoende grond? In de plannen 
van de minister is opgenomen dat u 
ook middels een samenwerkingsver-
band met bijvoorbeeld een akkerbou-
wer grondgebonden kunt worden.

Mestafvoer zelf bepalen
Het systeem heeft wel wat weg van de 
vroegere mestafzetovereenkomsten die 
er heel even zijn geweest. Het grote ver-
schil is echter dat in de nieuwe plannen 
er vanuit wordt gegaan dat er ook daad-
werkelijke mest naar de akkerbouwer 
toe gaat. U hoeft dat dan niet te wegen 
en te bemonsteren. De exacte mestaf-
voer is dan niet bekend, echter de 
gecontracteerde hoeveelheid komt 
(ongeacht of er mest wordt aangevoerd) 
altijd ten laste van de gebruiksruimte 
van de akkerbouwer. U staat echter wel 
vrij om de exacte hoeveelheid mest die 
u afvoert in overleg gezamenlijk te 
bepalen.

Geen koppeling met voer
Het ministerie geeft aan dat het nadruk-
kelijk geen verplichting wordt dat er 
ook door de akkerbouwer voer ver-
bouwd moet worden. 

100% mestverwerking
Grondgebondenheid wordt, volgens de 
plannen, niet verplicht voor bedrijven uit 
de intensieve veehouderij. Wel moet dan 
100% van de mestproductie worden ver-
werkt. Het gebruik van drijfmest op eigen 
grond of de afvoer van drijfmest naar een 
akkerbouwer is dan niet meer toege-
staan. Een ingrijpende maatregel.

Gebiedsgerichte aanpak
De derde spoor gericht op de water-
kwaliteit in een aantal gebieden met 
droge uitspoelinggevoelige zand- en 
lössgronden. Voor deze gebieden 
wordt in eerste instantie met diverse, 
wat meer vrijblijvende maatregelen, 
geprobeerd de waterkwaliteit te rege-
len. Lukt dat onvoldoende dan kunnen 
meer ingrijpende maatregelen volgen, 
zelfs tot het verbieden van bepaalde 
gewassen aan toe.

Ook behoorlijke gevolgen 
voor de akkerbouw
Voor u als akkerbouwer hebben de 
plannen ook behoorlijk impact. 
Drijfmest is dan alleen nog maar 
beschikbaar als u een samenwer-
kingsverband aangaat met een vee-
houder die op deze manier grondge-
bonden wil worden. Goede afspraken 
zijn dan wel essentieel. Zonder 
samenwerkingsverband zal er op ter-
mijn geen drijfmest meer beschikbaar 
zijn en zult u uw bemesting moeten 
invullen met bewerkte dierlijke mest, 
overige organische meststoffen en/of 
kunstmest. Wel wordt de kans groter 
dat u producten vanuit de mestver-
werking kan gebruiken als kunst-
mestvervanger.

Implementatie
Volgens de minister kost de uitvoering 
en de implementatie van spoor 1 en 
spoor 2 tenminste 10 jaar. Echter wel is 
de bedoeling dat al eerder stappen 
worden gezet. In de komende twee 
jaren zullen, naar verwachting, hier-
voor belangrijke besluiten worden 
genomen.

T.a.v. spoor 3, de gebiedsgerichte 
aanpak, is de bedoeling dat al in het 
7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn 
(vanaf 2022) al stappen worden gezet. 
Feitelijk een vervolg op de maatrege-
len die al in het huidige Actie-
programma zijn opgenomen.

Herbezinning mestbeleid:
forse gevolgen voor de akkerbouw
De plannen van minister Schouten voor het toekomstige mestbeleid hebben 
forse gevolgen voor de veehouderij. De gevolgen voor de akkerbouwsector lijkt 
hierdoor soms wat ondergesneeuwd te worden. De gevolgen zijn ook voor u als 
akkerbouwer behoorlijk ingrijpend.

Jubilea
Over de afgelopen periode kunnen we een

aantal jubilea melden.

12 ½ jaar in dienst:
l 1 november 2020 

mevrouw C.S. van Hoek-Schaaf, Gouda
l 5 november 2020 

mevrouw F.A.M. Matthijs, Hulst

Wij feliciteren onze collega’s hiermee van harte
en wensen hen nog vele goede WEA-jaren toe!
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Bij de samenstelling is naar uiterste betrouwbaarheid 

en zorgvuldigheid gestreefd, maar onze organisatie 

kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 

eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.
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Bij mij thuis hangen een paar antieke olie-
verfschilderijen van de opa van mijn vader. 
Mooie tafereeltjes van moeder met kinde-
ren, portretten en een landschap. Opa 
Petrus was kunstschilder en leraar aan de 
Haagse Academie voor Beeldende Kunsten 
ergens rond 1900. Voor mij zijn die schilde-
rijen veel meer waard dan waarop een 
kunstkenner ze zou taxeren. Ooit heb ik op 
een veiling driehonderd euro betaald voor 
een echte Izeren. Maar voor drieduizend 
had ik het ook gedaan. Emotionele waarde.

Waarde is een lastig begrip. Op een markt 
van vraag en aanbod is een waarde mak-
kelijk te bepalen, bijvoorbeeld de aande-
lenbeurs en de valutamarkt. Bij onroerende 
zaken wordt het al lastiger. De taxatiewaar-
de van een woning is zelden gelijk aan de 
uiteindelijk betaalde prijs. Een bekende 
definitie van waarde is ‘’wat een gek ervoor 
geeft’’, maar ook deze is niet helemaal waar. 
Immers, als de gek echt gek is, betaalt hij 
meer dan de waarde.  

Ik overdrijf nauwelijks als ik zeg dat vrijwel 
iedere belasting wordt geheven over waar-
de. Ga maar na, de OZB wordt geheven 
over de WOZ-waarde van de woning, de 
overdrachtsbelasting over de prijs van de 
woning, de erfbelasting over de waarde 
van de nalatenschap, de box 3 heffing over 
de waarde van uw privébezittingen op 1 
januari, de fiscale bijtelling over de nieuw-
waarde van de auto van de zaak, enzo-
voort. Bij landbouwgronden zijn fiscale 
taxaties een vak apart. Daarvan moet 
namelijk de (belastingvrije) agrarische 
waarde (wat een boer er voor zou betalen) 
en de (meestal aanzienlijk hogere en belas-
te) vrije verkoopwaarde worden getaxeerd. 
Je moet als fiscalist een halve makelaar zijn 
om je vak te kunnen uitoefenen.

Over waarde is ontzettend veel geproce-
deerd bij de belastingrechter. Fiscaal gaat 
het altijd om de zogenaamde waarde in het 

economisch verkeer. Uiteindelijk heeft de 
Hoge Raad de volgende definitie daarvan 
geformuleerd: ‘’de vermoedelijke prijs die 
bij verkoop door de meestbiedende koper 
zou worden betaald als de verkoop op de 
voor het vermogensbestanddeel gebruike-
lijke wijze en onder normale omstandighe-
den zou plaatsvinden, en op de gebruike-
lijke wijze zou zijn voorbereid.’’ Niet dat we 
er nu uit zijn, want met deze omschrijving 
kun je nog alle kanten uit .

En dat doen belastingadviseurs en belas-
tingambtenaren dan ook. Als we er echt 
niet samen uitkomen stappen we naar de 
rechter. Maar die is ook geen waarde-des-
kundige. Zo’n procedure draait er vaak op 
uit dat de rechter beide partijen een kwar-
tiertje de gang op stuurt met de opdracht 
er alsnog samen uit te komen. Alsof we dat 
niet al geprobeerd hadden! Als de hakken 
dan toch in het zand blijven, hakt de rech-
ter de knoop door. Dan komt het aan op 
wie het meest overtuigende taxatierapport 
heeft. Dat van de fiscus telt meestal een 
enkel velletje kringlooppapier met een 
bedrag. De belastingadviseur zorgt wel dat 
hij een goed onderbouwd glossy rapport 
van dertig pagina’s van een erkende taxa-
teur heeft, het oog van de rechter wil 
immers ook wat. 

Ik schrijf deze column thuis in bed op mijn 
laptop, omdat ik nog herstellende ben van 
een operatie. Van mijn vrouw mag ik nog 
niet naar kantoor, want ik ben nog niets 
waard. 

Dat ziet zij zonder taxatierapport…

Waarde


