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Nieuwe kleineondernemersregeling. Meld u 1 juni aan!

U kunt zich vanaf 1 juni 2019 bij de 
Belastingdienst aanmelden voor de 
kleineondernemersregeling. Aan-
melden is nodig, omdat de regeling 
per 2020 wordt gewijzigd. Wilt u de 
regeling vanaf 2020 gebruiken, zorg 
dan dat uw aanmelding voor 20 
november 2019 bij de Belastingdienst 
binnen is. 

Oude versus nieuwe kleineon-
dernemersregeling
Onder de huidige kleineondernemers-
regeling geldt een vrijstelling van de af 
te dragen btw als deze niet meer 
bedraagt dan € 1.345 per jaar. Moet u 
meer btw afdragen, maar niet meer dan 
€ 1.883, dan krijgt u een korting. Onder 

de nieuwe kleineondernemersregeling 
geldt een vrijstelling als uw omzet niet 
meer bedraagt dan € 20.000. De per 
saldo af te dragen btw is dus niet meer 
van belang.

Inhoud nieuwe regeling
Onder de nieuwe regeling brengt u 
geen btw meer in rekening, kunt u 
geen btw meer aftrekken en doet u 
geen aangifte voor de btw meer. Uw 
omzet moet u wel bijhouden. Als u zich 
aanmeldt, geldt dit voor minstens drie 
jaar.

Nieuw! Ook voor rechtspersonen
De nieuwe regeling staat ook open 
voor rechtspersonen, zoals bv’s. Dit is 

onder de huidige regeling niet het 
geval.
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Let op!
Als u nu ontheffing heeft van uw 
administratieve verplichtingen, 
hoeft u zich niet aan te melden. De 
fiscus gaat er dan van uit dat u de 
regeling wilt toepassen en stuurt u 
hierover een brief. Daarin staat ook 
wat u moet doen als u de nieuwe 
regeling niet wilt toepassen.
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Rechter beëindigt ‘slapend’ 
dienstverband: transitievergoeding!

Nederland kent naar schatting duizenden werknemers met een zogenaamd 
‘slapend’ dienstverband. Ze verrichten wegens ziekte al jaren geen werkzaam-
heden meer, maar staan nog steeds op de payroll. De rechter in Den Haag 
beëindigde onlangs zo’n dienstverband waardoor er een transitievergoeding 
verschuldigd was. 

Transitievergoeding
Sinds 2015 hebben werknemers bij 
ontslag standaard recht op een transi-
tievergoeding. De transitievergoeding 
bij ontslag is afhankelijk van het aantal 
dienstjaren en van de hoogte van het 
salaris. De vergoeding kan in 2019 
maximaal € 81.000 bedragen of één 
jaarsalaris als dat meer is.

Ook bij slapend dienstverband
De rechter heeft onlangs beslist dat ook 
bij beëindiging van een slapend dienst-
verband een transitievergoeding ver-
schuldigd is. De werkgever moet de 
werknemer dan ontslaan, waardoor er 
recht op de vergoeding ontstaat.

Uitbehandeld
In de betreffende zaak ging het om een 
werkneemster die in 2016 arbeidson-
geschikt werd verklaard vanwege de 
gevolgen van kanker. In 2018 verklaar-
de het UWV haar duurzaam arbeidson-
geschikt en kreeg ze een IVA-uitkering.

Desalniettemin hield haar werkgever 
de dienstbetrekking in stand, waardoor 
er geen transitievergoeding betaald 
hoefde te worden. De rechter heeft nu 
dus beslist dat het dienstverband 
beëindigd moet worden en dat de 
werkneemster recht heeft op de transi-
tievergoeding van in dit geval  
€ 150.000.

Compensatie werkgever
Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 
compensatie aanvragen voor betaalde 
transitievergoedingen bij arbeidsonge-
schiktheid van langer dan twee jaar. 
Werkgevers die vanaf 1 juli 2015 maar 
vóór 1 april 2020 de transitievergoe-
ding hebben betaald, moeten de com-
pensatie uiterlijk op 30 september 2020 
aanvragen bij het UWV.

Nieuwsberichten

Met ingang van dit jaar is de WOZ-
waarde voor bv’s nog belangrijker 
geworden vanwege een wijziging van 
de regels inzake afschrijving. De WOZ-
waarde is bepalend voor de vraag of u 
nog op uw bedrijfspand kunt afschrij-
ven. Voor bv’s is vanaf 2019 bepaald dat 
afgeschreven kan worden tot de WOZ-
waarde van uw pand. Tot 2019 kon u 
afschrijven tot 50% van de WOZ-waarde. 
De nieuwe regeling is dus een forse 
beperking van uw afschrijvingsmoge-
lijkheden.

Voorbeeld:
U bezit een bedrijfspand met een boek-
waarde van € 2,4 miljoen. De WOZ-
waarde wordt eveneens vastgesteld op 
€ 2,4 miljoen. Dit betekent dat u als bv 
niet meer op het pand mag afschrijven. 
Na taxatie door een taxateur blijkt uw 
pand een waarde van € 2,2 miljoen te 
hebben. Indien na bezwaar de WOZ-
waarde wordt vastgesteld op € 2,2 mil-
joen, kunt u nog maximaal € 200.000 op 
het pand afschrijven.

Stel dat u het pand jaren geleden voor  
€ 4,5 miljoen heeft gekocht en in 40 jaar 
afschrijft tot een veronderstelde rest-
waarde van € 500.000. U mag dan in 
2019 1/40 x (€ 4.500.000 -/- € 500.000) = 
€ 100.000 afschrijven. Bij ongewijzigde 
omstandigheden mag dat ook nog in 
2020. Daarna bedraagt de boekwaarde 
net als de WOZ-waarde € 2,2 miljoen en 
is verder afschrijven niet meer mogelijk.

WOZ-waarde bedrijfspand: wat kunt u afschrijven?
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Wat verandert er met oproepcontracten?

Het wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ is aangenomen door de Tweede 
Kamer. Ondernemers die regelmatig met oproepkrachten werken, moeten 
weten wat er gaat veranderen. 

Wat is een oproepovereen-
komst? 
Een oproepovereenkomst is eigenlijk 
een verzamelbegrip voor onder andere 
een nulurencontract of een min-max-
contract. Het gaat om een arbeidsover-
eenkomst met uitgestelde prestatie-
plicht: de werkgever roept de werkne-
mer op als er werk voorhanden is en de 
werknemer is verplicht om dan te 
komen. Kenmerkend is dat het aantal te 
werken uren niet ondubbelzinnig vast-
staat.

Er komt een duidelijke definitie van een 
oproepovereenkomst: er is sprake van 
een oproepovereenkomst als de (uren)
omvang van de te verrichten arbeid 
niet ondubbelzinnig is vastgelegd als 
één aantal uren per tijdvak van ten 
hoogste een maand of jaar en waarbij 
de loonbetaling niet gelijkmatig 
gespreid is over dat tijdvak. 

Bij vergoede bereikbaarheidsdiensten 
is er geen sprake van een oproepover-
eenkomst.

Een nieuwe oproeptermijn
Als het aantal te werken uren niet dui-
delijk vastligt, moet u de werknemer 
persoonlijk, minstens vier dagen van 
tevoren, oproepen, anders is de werk-

nemer niet verplicht om te komen wer-
ken. 

Hoe roept u op? U moet schriftelijk of 
digitaal (bijvoorbeeld per e-mail of 
whatsapp) oproepen. Doet u dit niet, 
dan is er niet correct opgeroepen. Bij 
cao kan er een kortere oproeptermijn 
worden afgesproken (maar nooit min-
der dan 24 uur). 

Als de oproep binnen vier dagen voor 
het begin van de werkzaamheden 
(gedeeltelijk) wordt ingetrokken of u de 
tijdstippen wijzigt, heeft de werknemer 
recht op loonbetaling over de periode 
waarvoor hij opgeroepen is. 

Tip!
Trek een oproep schriftelijk in, want 
een mondelinge intrekking is niet 
rechtsgeldig. U moet dan alsnog het 
loon betalen over de uren waarvoor 
de werknemer is opgeroepen.

Aanbod voor vaste omvang
Nieuw is het aanbod voor een vaste 
arbeidsomvang. De regering wil dat: 
u uw werknemer jaarlijks (in de 13e 
maand) een aanbod doet voor een vast 
aantal arbeidsuren, waarbij de loon-

doorbetalingsplicht niet is uitgesloten; 
het aanbod voor het vaste aantal uren 
gebaseerd is op de gemiddelde 
arbeidsomvang in de voorgaande 
twaalf maanden (de referteperiode).

Doet de werkgever geen aanbod, dan 
heeft de werknemer recht op het niet-
genoten loon vanaf de uiterlijke datum 
waarop de werkgever het aanbod had 
moeten doen. De regering stelt voor 
dat er in deze gevallen recht op loon 
bestaat over de uren die de werknemer 
zou hebben gehad als de werkgever 
het aanbod had gedaan en de werkne-
mer daarmee akkoord was gegaan. 

Voor werknemers die op het tijdstip 
van inwerkingtreding al langer dan 
twaalf maanden op basis van een 
oproepcontract werken, wordt er een 
overgangsbepaling opgenomen, die 
bepaalt dat de werkgever binnen een 
maand na inwerkingtreding van de 
wetswijziging een aanbod voor een 
vaste arbeids(uren)omvang moet doen. 

Let op!
De wetsvoorstellen voor de 
oproepovereenkomsten moeten per 
1 januari 2020 ingaan.



Alle reden om deze American Dream 
eens van dichtbij te bekijken. Bij het 
pand in De Lier is het direct duidelijk. 
Gillende motoren van supercars in flit-
sende kleuren zetten de toon. Op kan-
toor ontvangt Danny Vijverberg ami-
caal vennoot Jos van Kester en Danny 
van der Knaap van WEA Naaldwijk. 

Sportwagens tussen de bloemen
“Ja dat is wat anders dan op de tuin 
vroeger”, opent Vijverberg het gesprek. 
“Als partner in het bedrijf van mijn 
vader en oom, stonden de eerste sport-
auto’s, die ik als uit de hand gelopen 
hobby verhuurde, tussen de bloemen. 
Het is zo mooi dat dit uiteindelijk gelukt 
is”. WEA Naaldwijk kent Danny en zijn 
vader reeds jarenlang als tuinbouwon-
dernemers. Na de instap van Danny in 
het bedrijf werd, om schaalvergroting 
mogelijk te maken een grote kavel 
grond gekocht waarop uiteindelijk om 
vergunningstechnische redenen niet 
gebouwd mocht worden. Dit koste 
later, na veel juridische procedures, het 
bedrijf de kop. “Ik was tussen de bloe-
men begonnen om mijn droom te reali-
seren. Van jongs af was ik al bezig met 
inkopen, opknappen en verkopen van 
brommers, auto’s, motoren en boten. 
Toen ik 25 was lukte het me om een 
Ferrari 348 aan te schaffen. Na toch 
weer handelen en inruilen van een 
boot en deze met winst doorverkopen 
kwam een Ferrari 360 cabrio in mijn 
bezit. Dit bleek de meest gewilde Rode 

Ferrari Cabrio te zijn, die veel mensen 
willen huren, wat een geluk! Ik ver-
huurde deze auto via een groep Ferrari 
verhuurders uit Utrecht en de auto 
werd extreem veel geboekt zodat het 
ook goed geld opbracht. Naast het doel 
om de tuin over te nemen groeide zo 
tussen de bloemen mijn handel en ik 
ben daar zelf auto’s die ik kocht en van 
goede relaties in de verhuur mocht 
brengen, gaan verhuren. Hieronder 
onder andere een Bentley van mijn 
oom en een Chevrolet Camaro van een 
plaatselijke autodealer waarvan ik later 
de showroom kon huren. De handel 

ging zo goed dat ik van de tuinbouw 
naar een showroom verhuisde. Juist 
voor verhuur voor bruiloften bleek ver-
huur van die auto’s een schot in de 
roos. Nu heeft nog 80% van mijn omzet 
een relatie met bruiloften”.

Ondernemen met sportwagens
“Zo kwamen eigenlijk een paar zaken 
logisch bij elkaar”, vervolgt Vijverberg. 
“Doorgaan in het tuinbouwbedrijf had 
voor mij geen toekomst en ik wilde zelf 
graag door in deze tak van de auto-
branche. Ik deed dat vanuit de een-
manszaak het Goede Leven of wel 
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Buena Vida Supercar Verhuur / 
WEA Naaldwijk

Vlnr. Danny van der Knaap, Danny Vijverberg. Jos van Kester

‘Snelle’ samenwerking maakt sportwagen 
voor u bereikbaar

Droomt u er van om één keer in een Ferrari, Lamborghini of McLaren te rijden? Buena Vida Supercar Verhuur uit De Lier maakt 
het mogelijk. Danny Vijverberg maakte zijn droom waar, met steun en advies van WEA Naaldwijk en maakt zo ook de droom 
van vele mannen bereikbaar. 20 geweldige zeer exclusieve super- en hypercars zijn op huurbasis beschikbaar in het Westland.
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Buena Vida die ik in 2013 had opge-
richt. Door de groei kon ik uiteindelijk 
full-time doorgaan met Buena Vida. Na 
een jaartje gewerkt te hebben vanuit 
de ‘showroom’, zag ik mooie kansen om 
op deze locatie aan de Leemolen show-
room, kantoor en opslagruimte voor 
mijn auto’s te combineren. Uiteindelijk 
lukte het me om het bij de eigenaar van 
dit pand voor elkaar te krijgen om mij 
het geld tegen een redelijke rente te 
lenen waardoor ik het pand kon kopen. 
Zo ging ik in korte tijd van de kas, via 
huur naar een eigen pand ”. Jos van 
Kester vervolgt: “Wea Naaldwijk was 
vanaf de opstart van Buena Vida in 
2013 betrokken bij het ondernemen 
vanuit de eenmanszaak. De administra-
tie werd goed opgezet en vanuit de 
verrekenbare verliezen van de tuin-
bouw kon er geïnvesteerd worden in 
het verhuurwagenpark van het bedrijf. 
Het bleek destijds mogelijk met vier of 
vijf auto’s een goed rendement te draai-
en, wat vervolgens weer in nieuwe 
auto’s geïnvesteerd kon worden. Zo 
bleek er een goede markt te bestaan 
voor verhuur met een groeiend assorti-
ment aan bijzondere auto’s, die op een 
realistische wijze vanuit opgebouwd 
vermogen werden gefinancierd. “Er was 
over de verhuur van dit soort auto’s ook 
contact met de belastingdienst, wat 
duidelijkheid verschafte over het afdek-
ken van eventuele fiscale risico’s”. Danny 
van der Knaap vult aan: “We hielden na 
opbouw van de administratie constant 
vinger aan de pols. Ieder kwartaal zitten 
we bij elkaar en indien gewenst schake-
len we tussentijds. We hebben eigenlijk 
dagelijks inzicht in de mogelijkheden. 
Factureren gaat digitaal en de te verhu-

ren auto’s zijn gekoppeld in een volg- 
en facturatiesysteem. Verder zijn door 
scanoplossingen de kosten altijd inzich-
telijk en berekend per auto waardoor 
we eigenlijk altijd zicht hebben in de 
ontwikkeling van het rendement. Zo 
hebben we eigenlijk op 31 december 
altijd de Jaarrekening al klaar voor 
ondernemers als Danny”. 

Groeien
“Zo ben ik eigenlijk constant aan het 
wikken, wegen en investeren. Zo heb ik 
ook nog garageboxen boven ons pand 
kunnen kopen en heb ik de lening die 
op dit pand met die boxen ligt, onder 
kunnen brengen bij de bank. Zo heb-
ben we de eenmanszaak ook recent 
omgevormd tot een BV. Dit kan vooral 
ook door de juiste begeleiding, inter-
venties en aanlevering van cijfers door 
WEA”, vervolgt Danny Vijverberg. “Zo 
groeien we steeds door en hebben we 
nu zo een 20 supercars in de verhuur. 
Qua assortiment is door de recente 
aanschaf van de hypercar Lamborghini 
Aventador de grens nu voorlopig wel 
bereikt. We hebben een prachtig pallet 
aan auto’s die ook voor zakelijke ver-
huur, afspraken en evenementen 
beschikbaar zijn voor ondernemers. 
Verder bieden we de mogelijkheid om 
tijdens onze Dreamtour in één dag zelf 
10 van onze supercars te rijden. We 
ervaren nu zelfs dat partners/erkende 
importeurs en dealers zoals Louwman 
Exclusive, Kroymans Ferrari en PON 
Lamborghini, klanten adviseren om bij 
ons te komen proefrijden voor verschil-
lende merken. En van Top Gear 
Nederland kreeg ik het compliment dat 
wij absolute marktleider zijn in het 

Supercarsegment. Als ik naar de 
komende vijf jaar kijk wil ik zorgen dat 
alle financial lease auto’s dan eigen-
dom zijn en dat er vermogen is in 
plaats van een hypotheek op het pand. 
Om de markt nog beter te kunnen 
bewerken heb ik per 1 april een verko-
per aangetrokken die al jaren in de 
auto business zit. Dat is dus weer een 
stukje groei naast het feit dat we recent 
de website hebben gemoderniseerd en 
dat we nu ook vol investeren op ons 
eigen You Tube-kanaal. Ja en mijn 
echte droom: een showroom in de 
vorm van een diamant met in alle lagen 
van het glas de allernieuwste super- en 
hypercars. Kortom je droom als kind 
realiseren met een nooit gedachte eye-
catcher als pand met daarin de auto’s 
waar je van droomde en die je bereik-
baar maakt voor alle mensen. Daar ga 
ik voor met een mooi team, want alleen 
doe je niets”.

Samenwerken
Jos van Kester: ”Voor WEA Naaldwijk is 
het fantastisch om sparringpartner en 
adviseur te zijn voor dit soort onderne-
mers”. Danny Vijverberg: ”Ik ben vooral 
blij met WEA als deskundige en advi-
seur. Ik heb veel over ondernemen 
geleerd van mijn vader in de tuinbouw 
en mijn intuïtie is mijn gids. Maar mijn 
plannen gaan altijd door de deskundi-
gentoets bij WEA. Er wordt door hen in 
problematieken gedoken, besproken 
en oplossingen gezocht. Daarnaast is 
het fijn dat ik met leeftijdgenoten zaken 
doe. Zij snappen wat ik wil en bedoel. 
Kortom: WEA leeft en onderneemt met 
Buena Vida en ik kan hun vakgebied 
met een gerust hart aan hen overlaten”.

Voor meer informatie:
www.buenavidasupercarverhuur.nl/ 

www.weanaaldwijk.nl 
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Als u een aanmerkelijk belang in meerdere bv’s bezit, dient u er in beginsel van 
uit te gaan dat u als dga uit iedere bv een gebruikelijk loon moet onttrekken. 
Dit heeft de rechtbank Noord-Holland onlangs beslist. 

Zes bv’s, dus zes keer gebruikelijk loon 
dga

Jubilea

Over de afgelopen periode kunnen we een aantal jubilea melden.

12 ½ jaar in dienst:
 • 1 mei 2019, mevrouw U. van Dijk, Brielle
 • 1 mei 2019, mevrouw C.C. van Seters, Middelharnis
 • 1 mei 2019, mevrouw M.M.G. Engelen-Verbeke, Oostburg

25 jaar in dienst:
 •  1 mei 2019, mevrouw A.A.M. van Dreumel, Druten

Wij feliciteren onze collega’s hiermee van harte en 
wensen hen nog vele goede WEA-jaren toe!

Gebruikelijk loon
Als dga bent u verplicht ieder jaar een 
gebruikelijk loon uit uw bv op te 
nemen. Dit wordt voor het jaar 2019 
bepaald op het hoogste van de vol-
gende bedragen: 
• 75% van het loon uit de meest verge-

lijkbare dienstbetrekking of
• het loon van de best betaalde werk-

nemer van de bv of 
• € 45.000.

Zes bv’s
Onlangs kwam een zaak voor de rech-
ter waarbij een belastingplichtige dga 
een aanmerkelijk belang had in zes 
bv’s. Voor deze bv’s verrichtte hij ook 
werkzaamheden. Hij moest daarom zes 

keer een gebruikelijk loon van € 45.000 
als salaris opnemen.

Tegenbewijs mogelijk
Als u kunt aantonen dat een lager 
gebruikelijk loon in de rede ligt, mag u 
van dit lagere loon uitgaan. In deze 
zaak voerde de dga aan dat een lager 
gebruikelijk loon te rechtvaardigen 
was, omdat hij wegens ziekte nauwe-
lijks werkzaamheden voor de bv’s had 
verricht. Het gebruikelijk loon was naar 
zijn mening ook te hoog gezien zijn 
opleiding en de omzet van de bv’s.

Gebruikelijk loon ook geen 
vergoeding voor werk in ande-
re bv’s
De rechter deelde deze mening niet en 
de navordering bleef dan ook in stand. 
Daarbij overwoog de rechter ook nog 
dat het gebruikelijk loon uit een van de 
bv’s ook niet bedoeld was als vergoe-
ding van werkzaamheden voor een of 
meerdere van de andere bv’s. 

Let op!
Zou dit wel zo geweest zijn, dan 
moet hiermee volgens een eerdere 
uitspraak van de Hoge Raad reke-
ning worden gehouden en kan het 
gebruikelijk loon dus lager worden 
vastgesteld.
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Hervorming pachtbeleid
Meerdere partijen zijn al geruime tijd 
bezig om het huidige pachtbeleid te 
hervormen. De huidige onderhandelin-
gen leiden echter niet tot een (gewenst) 
resultaat. De minister heeft nu zelf initi-
atief genomen en enkele kaders voor 
een hervorming van de pachtwetge-
ving gesteld.

Jonge landbouwer en bodem
De minister heeft bij haar voorstellen 
rekening gehouden met de positie van 
jonge landbouwers en het verbeteren 
van de bodemkwaliteit. 

Kaders geven richting aan
De gestelde kaders zijn bedoeld om 
richting/oplossingen te geven zodat de 
hervorming van de pachtwetgeving 
weer opgang komt.

Langlopende pacht
Met de nieuwe pachtwetgeving wil de 
minister langdurige pachtovereenkom-
sten stimuleren. Dit wil de minister 
bereiken door de maximale termijn (6 
jaar) van kortdurende geliberaliseerde 
pacht te laten vervallen. Daarbij is het 
de bedoeling dat u bij deze nieuwe 
langdurige pachtvorm vrij (of vrijer) de 
pachtprijs kunt bepalen. De minister wil 
dat deze nieuwe pachtvorm de ‘nieuwe 
standaard’ wordt.

Meer zekerheid
Wanneer u perceel langdurig kunt 
pachten biedt dit meer zekerheid voor 
uw bedrijf. Dit stimuleert u  om te inves-
teren in de bodem en het bedrijf. U 
heeft hier immers langer zelf het voor-
deel van.

Kortlopende pacht inperken
Om deze nieuwe langdurige pacht te 
stimuleren zal de kortlopende pacht 
minder aantrekkelijk gemaakt moeten 
worden. Hiervoor zijn extra maatregelen 
nodig. U kunt bijvoorbeeld denken aan: 
• Kortlopende pacht alleen in specifie-

ke gevallen toestaan.
• Invoeren maximale pachtprijs en/of 

prijstoets.
• Aanbiedingsplicht aan de zittende 

pachter.

Reguliere pacht
De reguliere pachtvorm zal in hoofdlij-
nen ongewijzigd blijven. Wel kunnen 
mogelijk aanpassingen worden door-
gevoerd waarbij de verpachter aan de 
pachter meer verplichtingen op kan 
leggen voor bodembeheer. Voor deze 
verplichting kunt u als pachter wellicht 
een extra vergoeding ontvangen. 
Daarnaast is de wens dat de vaststelling 
van de pachtprijzen wordt herzien 
zodat sterke fluctuaties van de pacht-
prijzen worden gereduceerd. 

 Overige pachtvormen
Het is de bedoeling dat u nog steeds 
gebruik kunt maken van teeltpacht 
voor één of meerjarige teelten. Tevens 
is de wens om een nieuwe pachtvorm 
te introduceren: de loopbaanpacht. 
Deze pacht duurt in principe tenminste 
25 jaar, maar eindigt rond het bereiken 
van de AOW-leeftijd van de pachter.

Vervolg stappen
De minister wil de bovenstaande kaders 
meenemen in de verder uitwerking van 
de nieuwe pachtwetgeving. Het is de 
bedoeling dat, na het overleg met de 
Tweede Kamer en belanghebbenden, 
de conceptwetwijziging in dit najaar 
bekend wordt gemaakt.

Conclusie
De gestelde kaders geven de richting 
aan voor de hervorming van het pacht-
beleid. Langlopende pacht met een 
vrij(er)e pachtprijs moet de nieuwe 
standaard worden. Of het nieuwe 
pachtbeleid in de toekomst ook voor u 
gunstig uitwerkt is afhankelijk van de 
definitieve invulling van de wetgeving.

Kaders hervorming pachtwetgeving

Heeft u te maken met het (ver)pachten van landbouwgrond? Dan kan het zijn 
dat u over enige tijd te maken krijgt met andere regels rondom de pacht. 
Onlangs zijn een aantal kaders bekend geworden waarop de pachtwetgeving 
mogelijk wordt aangepast. Welke kaders betreft dit? Heeft dit gevolgen voor u?
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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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Ik ben een fan van de monarchie. Niet in de 
laatste plaats vanwege Maxima. Ik heb nu 
eenmaal een zwak voor mooie, intelligente 
en sociale vrouwen. Maar ook onze koning 
Willem-Alexander vind ik een prima kerel, 
zoals hij trots op de foto staat met zijn vier 
vrouwen. Zelf vader van twee dochters 
weet ik wat hij voelt. Beatrix kon bij mij ook 
niet stuk, ondanks haar afstandelijkheid. 
Met Juliana ben ik opgegroeid, eigenlijk 
een soort moeder van de natie. Bernhard 
was wellicht een beetje een schooier, maar 
dat heeft ook weer zijn charme. Over 
Wilhelmina heb ik eigenlijk geen mening. 
Maar haar vader, de brute koning Willem III, 
was een prins Bernhard in het kwadraat. 
Macht, jacht, drank en vrouwen brachten 
hem de bijnaam koning Gorilla. 

In onze familie gaat het verhaal dat wij 
afstammen van koning Gorilla. Eén van 
onze voorouders, mevrouw R., zou volgens 
stamboomonderzoek naaister zijn geweest 
aan het hof van Willem III. Zij zou haar taak 
mogelijk iets te letterlijk hebben opgevat 
en de koning een dochter geschonken 
hebben. Als ik met pensioen ben, ga ik dit 
eens tot op de bodem uitzoeken. En vervol-
gens in de doofpot stoppen, want de 
staatsrechtelijke gevolgen zouden niet te 
overzien zijn. Er bestaat namelijk twijfel of 
Willem III wel de biologische vader van 
Wilhelmina is. Als dat waar is, had ik koning 
moeten zijn in plaats van Willem-Alexander.  

Wellicht nog schokkender dan de staats-
rechtelijke complicaties, is dat ik dan dus 
mijn hele leven te veel belasting betaald 
heb. De Koning betaalt op grond van artikel 
40 van de Grondwet namelijk geen loon- of 
inkomstenbelasting over zijn rijks salaris. 
Zijn vermogensbestanddelen in box 3 die 
dienstbaar zijn aan de uitoefening van zijn 
functie zijn vrijgesteld voor de vermogens-
rendementsheffing. De Koning betaalt 
geen schenk- en erfbelasting over hetgeen 
hij verkrijgt van een lid van het Koninklijk 

Huis. Hij betaalt geen bpm over zijn 
AA-auto. En laat ik de omstreden belasting-
deal niet vergeten, die prins Bernhard er 
voor het koningshuis uitgesleept heeft in 
1973. Als ik dat even doorreken, kan het 
zomaar zijn dat ik nog een paar ton tegoed 
heb uit de Staatskas. Ik houd dit maar een 
beetje stil om het voortbestaan van de 
monarchie niet verder in gevaar te bren-
gen.

Als fiscalist zou ik eigenlijk een goed gefun-
deerde mening moeten hebben over de 
belastingvrijdom van de koning. Kan zoiets 
nog wel in de moderne tijd? Laat ik begin-
nen met op te merken dat ik het koninklijke 
bijltje er bij zou neergooien als ik een 
gemuilkorfde koning zonder privéleven 
was en dan ook nog eens belasting zou 
moeten betalen. Kom op zeg, dan is de lol 
er echt wel van af! Maar dit terzijde. Mijn 
mening is dat het mij werkelijk geen snars 
interesseert en iedereen die er wel over 
zeurt vind ik een zuurpruim. Blijf van mijn 
koning af!

Geachte majesteit, beste neef, als u dit 
leest, weet dan dat ik met alle plezier uw 
fiscale belangen behartig tegen republi-
keinse ambtenaren van de Belastingdienst 
en leden van ons parlement... 

Koning


