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Ben jij er klaar 
voor?!

Het is bijna 2019, een harde 
Brexit, de Elfstedentocht, de 
Nederlandse vrouwen worden 
wereldkampioen in Frankrijk, de 
mannen plaatsen zich weer eens 
voor een eindronde, een nog 
hetere zomer, Rutte 4, ……? Wat 
gaat 2019 ons brengen?

Dit is het 4de en alweer laatste 
AccounNieuws Magazine van 2018. 
Het jaar is voorbij gevlogen! 
Wederom een mooi jaar waar we 
trots op zijn. Onze belangrijkste 
doelstelling voor 2018, het 
behouden en verder ontwikkelen 
van ons team, is (tot op heden) 
gelukt. Door trainingen, 
masterclasses en opleidingen is het 
expertiseniveau flink toegenomen. 
Hier gaan onze klanten óók in 2019 
van profiteren, want Employer 
Branding zal in 2019 wederom één 
van onze doelen zijn. In dit 
magazine lees je een artikel van 
VMJ recruitment over Employer 
Branding; vind en verbind talent 
aan je organisatie.

Een bijzonder jaar want onlangs 
heeft het eerste AccountAnders-
huwelijk plaatsgevonden. Collega’s 
Kylie en Dustin Gelderblom zijn op 
11 december jl. in het 
huwelijksbootje gestapt. Dat 
hebben we uiteraard gevierd, de 
foto’s staan verderop in dit 
magazine. Verder een artikel over 
Power2C, deze klant van 
AccountAnders heeft een hele 
interessante en vernieuwende 
propositie voor zonnepanelen. In dit 
magazine vind je ook een zeer 
boeiend artikel over Loanstreet. 
Een slimme softwaretool voor het 
MKB voor financieringsaanvragen. 
De tool koppel je aan je 
boekhoudpakket en vervolgens krijg 
je automatisch een advies. Hoe het 
precies werkt lees je verderop. En 
hij mag natuurlijk niet ontbreken dus 
op de valreep van dit jaar nog een 
fiscaal artikel over onze heilige koe, 
de auto van de zaak.

Via deze weg willen wij iedereen 
bedanken voor de fijne 
samenwerking. Wij wensen jullie 
allemaal hele fijne feestdagen en 
de beste cijfers voor 2019!
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Directeur
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Medewerker in beeld

Pascal Graafmans

“Mijn naam is Pascal Graafmans. Ik ben 28 jaar oud en woon samen met mijn vrouw en dochtertje van 1. Ik 
woon in Rijen en ben daar ook geboren. Een geboren en getogen Rijenaar dus.”

Na de middelbare school vervolgde ik mijn studie op het Florijn College (MBO) te Breda in de richting 
Administrateur/Assistent Accountant. Tijdens mijn eindstage bij een regionaal accountantskantoor merkte ik op dat 
de accountancy een enorm uitdagend beroep is. Na mijn eindstage ben ik bij het regionaal accountantskantoor in 
dienst getreden. Tijdens mijn dienstverband van 9 jaar heb ik mijn HBO Accountancy diploma gehaald. Momenteel 

volg ik aan de Avans+ te Breda de opleiding tot Fiscaal Adviseur.

Momenteel ben ik zo’n kleine 9 jaar werkzaam in de accountancy. Dat begon met het inboeken van administraties en 
ontwikkelde zich tot relatiebeheerder. Begin december heb ik van het regionale accountantskantoor de overstap 

gemaakt naar AccountAnders. Bij mijn oude werkgever ontwikkelde ik soort van ontevredenheid bij mijzelf. Ik besefte 
me dat ik persoonlijk meer wilde ontwikkelen. Toen AccountAnders mij benaderde om over een gezamenlijke 

toekomst te praten heb ik daarmee ingestemd. De manier waarop ik ontvangen werd bij de eerste gesprekken, de 
uitstraling van het bedrijf en de manier van communiceren viel me meteen op. Ik was positief verrast. Na een tweetal 

enorm fijne gesprekken heb ik de keuze gemaakt om mijn carrière bij AccountAnders voort te zetten. Bij 
AccountAnders ben ik werkzaam als MKB Adviseur.

De komende jaren blijf ik mij bij AccountAnders ontwikkelen zodat ik mij kan gaan specialiseren. Of dit op een 
specifiek vakgebied of in een bepaalde branche van klanten is, zal de toekomst uitwijzen. Vooralsnog lijkt het mij 

leuk om op fiscaal gebied meer specifieke zaken te behandelen.

Ik ben pas tevreden als mijn klanten dat ook zijn. Dat verschilt natuurlijk van de operationele veranderingen tot aan 
de strategische veranderingen. Ik wil een klant vooruit helpen met de ontwikkeling en groei van zijn onderneming. 
Een goede communicatie is daarvoor uitermate van belang. Een MKB Adviseur moet een goed klankbord zijn voor 

de klant.

Ben je benieuwd wat ik voor jouw onderneming kan betekenen? Neem gerust contact met mij op. Je bent van harte 
welkom voor een kopje koffie.

Met vriendelijke groet,

Pascal Graafmans
MKB Adviseur

088 – 0320 799
pgraafmans@accountanders.nl
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Benieuwd naar mijn collega's?

Bekijk ons hele team!

https://www.accountanders.nl/medewerkers/?accountnieuws
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Op voorsprong met:

Power2C
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Power2C

“Passie voor een 
betere wereld, 
maar met een 
drive voor 
financieel 
rendement.”
Het is 7 uur, de wekker gaat, je 
staat op, doet het licht aan, kleedt 
je aan en zet een kop koffie. Als 
je de gordijnen openschuift straalt 
de zon je tegemoet. Diezelfde zon 
zorgt ervoor dat je wekker werkt, 
het licht aangaat en je 
koffiemachine draait. Met een 
beetje geluk gebruiken deze 
installaties de stroom die jouw 
zonnepanelen gisteren hebben 
opgewekt, rechtstreeks uit de 
nieuwste accu’s die daarvoor 
netjes weggewerkt in de schuur 
hangen. De zon die nu schijnt 
wordt alvast gebruikt voor het 
draaien van de eerste was, de 
rest gaat naar je accu’s of wordt 
teruggeleverd aan het lichtnet of 
misschien wel jouw electrische 
auto die natuurlijk alleen laadt op 
de dalmomenten, want zo heb je 
dat ingesteld.

Een dag uit het leven van iemand 
in 2018, want dit is zeker geen 
toekomstmuziek, maar haalbare 
realiteit van de dag van vandaag. 
Maar hoe kom je nu tot zo’n 
systeem. Heel veel verschillende 
leveranciers. Iedereen weet een 
beetje, maar niemand overziet het 
totaal. De ene ontwikkeling volgt 
de andere in hoog tempo op. 
Stap je nu in of pas over een 
tijdje, maar hoeveel geld laat je 
dan nu al liggen? Zit er veel 
verschil in leveranciers of is ieder 
paneel hetzelfde? Kun je subsidie 
krijgen of geld lenen voor 
dergelijke apparatuur?
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Omdat je door de bomen het bos niet kunt zien, maar dat bos wel 
graag in stand houdt, zijn wij met Power2C gestart. Power2C geeft 
eerlijk en onafhankelijk advies aan particulieren, bedrijven en 
verenigingen (van eigenaren). We doen dit vanuit passie voor een 
betere wereld, maar met een drive voor financieel rendement. Wij 
weten precies wat er te koop is en hoe je dit het beste aan kunt 
pakken. Wat mijn partner AccountAnders doet met cijfers, doen wij met 
de zon! Eerlijk en betaalbaar advies, en altijd op zoek naar het beste 
alternatief.

“Wat mijn partner AccountAnders doet met cijfers, 
doen wij met de zon!”

Om jou of jouw bedrijf te adviseren starten we altijd met een 
telefonische intake. We bespreken de wensen en voorwaarden en 
maken dan een eerste go/no-go-advies (vanaf €24,95). Dit kan leiden 
tot een conceptplan (vanaf €199,-) . Dit plan kent een tekening, 
kostenindicatie, terugverdientijd en financieel rendement. Spreekt dit 
plan je aan? Dan maken we een vervolgafspraak op locatie om de 
details te bespreken. Nadat het rapport compleet is kunnen wij je 
begeleiden bij een onafhankelijke leveranciersselectie. We maken het 
bestek en beoordelen de offertes op passendheid. Als de installatie 
eenmaal is geïnstalleerd komen we vervolgen langs voor een 
eindcontrole. Een totaaladvies inclusief bovengenoemde 
componenten is er al vanaf €1249,-. Soms is dit deels of volledig 
subsidieerbaar!

Geïnteresseerd? Neem gerust contact op:
Tom Dooge | 06-28786758 |  info@dare2c.nl
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Op voorsprong met:

LoanStreet by Sparkholder
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LoanStreet

“Een zakelijke 
lening via je 
boekhoudpakket
. Is dit de 
oplossing voor 
het MKB in 
financieringsland
?”
In de media zijn het vaak de grote 
multinationals die in de spotlights 
staan. Ergens begrijpelijk, maar 
ook wel raar wanneer je je 
realiseert dat het MKB misschien 
wel belangrijker is. De cijfers liegen 
er niet om: 66,9% van de 
beroepsbevolking werkt er, het is 
verantwoordelijk voor een omzet 
van meer dan 580 miljard euro en 
het levert 62,2% van de totale 
toegevoegde economische 
waarde. Volgens het World 
Economic Forum zijn wij in 2017-
2018 het meest concurrerende 
land in de EU, met een mooie 
4deplaats wereldwijd, en dat is 
mede te danken aan het MKB.

Dat ik dit zeg is echter geen 
oproep voor meer aandacht voor 
het MKB in de media. Als deze 
scheve verhouding er enkel op 
het gebied van media-aandacht 
zou zijn, zou ik zeggen: ‘Geen 
probleem!’. Er is echter een groter 
probleem, waar de scheve 
verhouding wel rechtgetrokken 
dient te worden: financiering. Op 
financieel gebied krijgt het MKB 
namelijk ook niet de aandacht die 
het verdient: slechts een paar 
procent van alle financieringen in 
Nederland gaat naar onze 
economische motor! En waar het 
World Economic Forum ons in 
algemene zin zeer hoog inschaalt, 
worden we qua financiële 
dienstverlening slechts op de 
37eplaats gezet. Sterker nog, ten 
opzichte van het voorgaande 
rapport zijn we hierop zelfs gezakt. 
Kredietverstrekking aan het MKB 
is volgens het rapport de 
achilleshiel van onze economie. 
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Dat moeten we gezamenlijk 
aanpakken!



13 / 34

Onnodig ingewikkeld en duur

Zelf ben ik met zowel het ondernemerschap als het 
financieringslandschap bekend. Inmiddels ben ik meer dan 
twaalf jaar ondernemer en daarvoor heb ik bij diverse banken 
gewerkt. Ik heb in die tijd tot mijn eigen frustratie ondervonden 
hoe onnodig ingewikkeld en duur het traject kan zijn dat leidt 
naar het indienen van een aanvraag. Om over de onzekere 
uitkomst dan nog maar te zwijgen. Naast mij telt dit land nog 1,1 
miljoen andere ondernemers en ik weet zeker dat een groot 
deel daarvan deze frustratie met mij deelt en nog steeds 
worstelt met het verkrijgen van financiering. Dat allemaal terwijl 
externe financiering juist voor het MKB vaak essentieel is om te 
kunnen groeien en vernieuwen. Tegelijkertijd lopen 
investeerders enorme kansen mis.

Nieuwe ontwikkelingen

Gelukkig zijn er nieuwe ontwikkelingen in de markt die de weg 
naar financiering steeds makkelijker en sneller maken. Deze 
nieuwe ontwikkelingen zijn vaak technologisch van aard en 
worden geschaard onder de noemer Fintech. Een voorbeeld 
van zo’n nieuwe ontwikkeling is crowdfunding. De crowdfunders 
hebben vorig jaar bij elkaar voor meer dan 223 miljoen 
gefinancierd. Dit is zeker een goede stap, maar het moet in mijn 
ogen nog beter kunnen, want in het totale landschap van 
financiering is het nog slechts een druppel op een kokende 
plaat. Meer MKB’ers moeten een kans krijgen op de 
financieringsmarkt. De MKB’er moet bovendien meer keuzes 
hebben en meer macht krijgen, ook met betrekking tot de 
financieringsvoorwaarden. Tevens moeten de kosten naar 
beneden kunnen, ik denk dat de kosten die een traditionele 
financier maakt met zo’n de 60% tot 80% verlaagd kunnen 
worden. Die besparing kan vervolgens terug worden gegeven 
aan de ondernemer.

Financiering via boekhoudpakket

Een oplossing waarbij de ondernemer ondersteund door zijn 
accountant of boekhouder nog sneller geholpen kan worden, 
meer keuzes heeft én de controle naar zicht toe trekt, is een 
financieringsaanvraag via je boekhoudpakket te doen. En dit 
kan nu! Het is mogelijk om middels o.a. SnelStart, Exact, Minox, 
Twinfield, Muis Software en e-boekhouden een zakelijke lening 
te starten. Het is zo mogelijk om binnen enkele minuten de 
haalbaarheid van een financieringsaanvraag automatisch te 
berekenen en direct te versturen naar verschillende financiers. 
Dat is iets wat hiervoor nog onmogelijk leek. Een 
financieringsaanvraag hoeft nu niet langer tijdrovend en 
onnodig onzeker te zijn! De financier heeft bovendien sneller 
een volledig overzicht van de partij die de financiering 
aanvraagt en daardoor kan de financier risico’s beter 
inschatten. Een typische win-winsituatie dus.

Ik ben ervan overtuigd dat er nog meer mogelijk is en dat we 
met nog meer innovaties de wereld van financieren helemaal op 
zijn kop gaan zetten. Dit allemaal zodat het MKB op financieel 
gebied de aandacht krijgt die het MKB verdient, zodat 
ondernemers zich kunnen richten op dat wat ze goed kunnen: 
het aandrijven van onze economie!

Vragen of interesse? Neem contact op met LoanStreet:
Sergio Torres | 06-41513130 |  sergio@sparkholder.com

https://loanstreet.nl/nl_nl/?utm_source=dezaak&utm_medium=blog
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Employer Branding:

Vind en verbind talent aan je organisatie
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VMJ Recruitment

"De kracht van 
Employer 
Branding"
Het werven van nieuwe 
werknemers ervaart 71% van de 
organisaties als moeilijk; het 
zoeken naar geschikte collega’s is 
tijdsintensief en kost geld. 
Daarnaast neemt de werkdruk toe 
bij het huidige personeel. Een 
snel en ondoordacht 
aannamebeleid voor een nieuwe 
collega is een 
kortetermijnoplossing. Maar wat is 
het effect op de lange termijn en 
hoe hou je talenten verbonden 
aan je organisatie? Of de 
economie nu in opwaartse of 
neerwaartse spiraal verkeert, een 
goede werknemer maakt het 
verschil! 

Deze uitdaging ga je aan met een 
strategisch plan waar Employer 
Branding centraal staat. Heeft je 
organisatie een Employer Brand? 
Absoluut! Zie het als een verhaal 
over je bedrijf, wie jullie zijn en wat 
je aantrekkelijk maakt. Door het 
verhaal te vertellen waar je als 
bedrijf voor staat gaan we aan de 
slag om je als werkgever 
aantrekkelijk en onweerstaanbaar 
te maken, met als doel talenten te 
werven en te verbinden.
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“Door Employer Branding zijn wij 
een magneet geworden op de 
arbeidsmarkt en trekken wij direct 
en kwalitatief betere medewerkers 
aan.”
Wij werken samen om jouw unieke verhaal vertellen en de 
aantrekkingskracht van de organisatie te vergroten voor het vinden en 
binden van talent. Elk bedrijf heeft een Employer Brand en dat is een 
unieke kracht. In hoeverre gebruikt jouw organisatie dit?

AccountAnders; vernieuwing, automatisering en oog voor persoon. Ik 
kwam met hen in contact door hun nominatie voor de Nationale 
Accountancy Awards in 2015, zo zijn we onze samenwerking gestart.

Deze manier van werken en het uithanden nemen van de financiële 
administratie past perfect bij mijn onderneming.

VMJ Recruitment

Jako van Middelkoop | 06-41478997 | jako@vmjrecruitment.nl | 
LinkedIn

mailto:jako@vmjrecruitment.nl?accountnieuws
https://www.linkedin.com/in/jakovanmiddelkoop/?accountnieuws
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Fiscale gevolgen auto's en bedrijf

Jouw Bedrijf, jouw Auto & de Fiscus



19 / 34

Wat is voor jou de beste oplossing?

“Auto in privé of van de zaak?”
Als ondernemer ben je altijd in de weer. Van hot naar her om jouw business uit te 
bouwen. Wanneer je daar een auto voor gebruikt is het wel zo fijn om zeker te zijn 
dat je een beetje relaxed kunt zitten. Relaxed in de zin dat er geen onvoorziene 
fiscale gevolgen zijn aan jouw auto gebruik dan, wij gaan niet over het comfort van 
die auto waar je in zit natuurlijk, dat is aan jou.

Privé of zakelijk gebruik van een auto?
Inmiddels mag het duidelijk zijn; alles wat je zakelijk gebruikt en waar je privé 
voordeel aan hebt, dat is belast. Dus dat geldt ook voor gebruik van een auto 
wanneer je hiermee privé rijdt. Volgens de Belastingdienst geniet je privé voordeel 
van de auto wanneer je deze voor meer dan 500 km aan privé kilometers gebruikt.

Is dit precies de bedoeling? Dan dien je via de loonadministratie de auto te laten 
bijtellen op jouw salaris. Een % van de cataloguswaarde van jouw auto wordt dan 
maandelijks bijgeteld op jouw salaris waardoor je over dat bedrag belasting betaalt. 
Heb je een eenmanszaak? Dan wordt dit jaarlijks bij de IB-aangifte bijgeteld.

Wanneer je de auto niet (meer dan 500 km) privé wilt gebruiken en bijtelling wilt 
voorkomen, is het van belang dat je een sluitende kilometerregistratie voert om te 
kunnen onderbouwen dat er geen sprake is van voordeel uit privégebruik. Hier is 
sprake van wanneer er meer dan 500 kilometer privé wordt gereden met de auto. 
Om te zorgen dat alles in kannen en kruiken is, kun je aan de slag met ouderwetse 
rittenstaten, maar er zijn tegenwoordig handige apps en ook blackboxes in de auto 
maken jouw ondernemers leven een stuk makkelijker en deze zijn minder 
foutgevoelig dan om alles met pen en papier bij te houden. Bij de Belastingdienst 
vraag je hiervoor tevens een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ aan. Hiermee kun 
je alsnog 500 km privé rijden, maar wordt de auto buiten de loonadministratie 
gehouden. De keuze voor wel of geen bijtelling is een jaarlijkse keuze. Wanneer je 
geen bijtelling betaald en toch gaandeweg het jaar meer dan 500 km privé rijd, dan 
zal er een correctie zijn over het hele jaar.

Wat voor jou de beste oplossing is? Neem gerust contact op zodat we met je mee 
kunnen denken.
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Auto in privé of van de 
zaak

Als ondernemer heb je de keuze 
om de auto via de zaak of in privé 
aan te schaffen. Het kan 
bijvoorbeeld bij de aanschaf van 
een nieuwe auto voordeliger zijn 
om de auto via de zaak aan te 
schaffen zodat de forse 
waardedaling van de auto in het 
begin in de vorm van afschrijving 
ten laste van het resultaat kan 
komen en de belasting drukt.

Het kan daarentegen bijvoorbeeld 
weer voordeliger zijn om de auto 
in privé aan te schaffen wanneer 
de verwachting is dat er een groot 
aantal zakelijke kilometers mee 
gereden gaan worden. Ook de 
leeftijd van de auto speelt hierin 
een rol.

Dit zijn enkel twee voorbeelden 
van factoren die een rol spelen bij 
de analyse of het voordeliger is de 
auto in privé of via de zaak aan te 
schaffen. Deze analyse betreft 
maatwerk waarbij nog meer 
factoren een rol spelen die voor 
elk individueel geval beoordeeld 
en afgewogen dienen te worden.

TESLA-TAKS

In 2019 zal de TESLA-TAKS van 
kracht zijn. Een elektrische auto 
die vanaf 2019 te naam gesteld 
wordt, kent een 
bijtellingspercentage van 4% op 
de eerste €50.000,- voor het 
bedrag erboven zal een 
bijtellingspercentage van 22 gaan 
gelden. Het kan je dus vele euro’s 
besparen om voor een ouder 
model te kiezen.

Youngtimer regeling

Een mooie nieuwe auto om je zakelijke afspraken mee af te 
leggen kan erg verleidelijk zijn. Maar kan ook erg kostbaar zijn. 
De bijtellingpercentages voor auto’s uit 2019 zullen 22% 
bedragen voor auto’s op fossiele brandstof en 4% (alles boven 
de €50.000,- tegen 22%) voor elektrische auto’s. Deze 
percentages gelden over de cataloguswaarde.

Een oudere auto, van 15 jaar of ouder, valt onder de 
youngtimer regeling. Wanneer je deze privé wilt gebruiken zal er 
ook sprake zijn van een bijtelling, maar dan niet over de 
cataloguswaarde, maar de dagwaarde van het moment waarop 
jij de auto privé begint te rijden. Het bijtellingspercentage voor 
deze regeling bedraagt 35%.

Autohandelaren/websites adverteren actief hiermee. Wanneer 
je online op zoek gaat naar een mooie youngtimer vind je al 
snel sites met een mooi aanbod die de nieuwste selectie auto’s 
die in 2019 onder de youngtimer regeling vallen presenteren.

Het zou bijvoorbeeld ook een leuke optie kunnen zijn wanneer 
je een tweede auto via de zaak wil aanschaffen maar de 
bijtelling beperkt wilt houden. Afhankelijk van de situatie en de 
auto kan de youngtimer regeling hiervoor een aantrekkelijke 
uitkomst bieden.

https://www.autoblog.nl/nieuws/kijk-2019-wordt-een-topjaar-voor-youngtimers-115845?accountnieuws
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Een bestelauto (voor al het personeel)

Wanneer je binnen het bedrijf nogal eens klussen of ritten hebt 
die door verschillende werknemers opgepakt kunnen worden, is 
het aannemelijk dat je voor die werkzaamheden één auto ter 
beschikking hebt waar werknemers afwisselend gebruik van 
kunnen maken. Gemakkelijkheidshalve is de term die de 
Belastingdienst voor deze situatie heeft ‘doorlopend wisselend 
gebruik bestelauto’.

Hier kies je veelal voor als de aard van de werkzaamheden zo is 
dat er gebruik gemaakt wordt van de auto door verschillende 
werknemers en deze hiermee ook van en naar hun thuisadres 
dienen te komen. Bij storings- onderhoudsdiensten, of 
ambulante werkzaamheden komt deze constructie vaak voor. 
Zorg er in deze wel voor dat aangetoond kan worden dat er 
daadwerkelijk een roulatie plaatsvindt in de personen en de 
frequentie van het gebruik.

Al vanaf het moment dat er minimaal 2 werknemers gebruik 
kunnen maken van de bestelauto, is deze regeling mogelijk. Je 
betaalt voor dit gebruik jaarlijks €300,- per auto middels de 
eindheffing. Grote voordeel is dat er geen ritregistratie hoeft 
plaats te vinden, en dat werknemers er privé in kunnen rijden. 
Let wel! De belastingdienst legt strenge eisen op aan het 
begrip ‘doorlopend wisselend gebruik’. Even sparren of dit voor 
jouw situatie van toepassing is of kan zijn? Overleg het gerust 
met ons.

Een bestelauto kan natuurlijk ook door slechts 1 persoon 
structureel gebruikt worden. Als de bestelauto daadwerkelijk 
enkel voor doeleinden van werkzaamheden ingezet wordt, en 
dus niet privé gebruikt wordt én deze aan de eisen van de 
Belastingdienst voldoet, dan is het mogelijk om de auto enkel 
zakelijk te gebruiken zonder de rompslomp van een 
ritregistratie.

Van belang is het dan wel om de ‘Verklaring uitsluitend zakelijk 
gebruik bestelauto’ in te dienen. Woon-werkritten worden door 
deze verklaring ook gezien als zakelijk gebruik. Bij de vereisten 
voor een bestelauto kun je denken aan; inrichting van de auto; 
gericht op het vervoeren van goederen bijvoorbeeld, of het 
ontbreken van een passagiersstoel.

Let op! Uitsluitend zakelijk gebruik betekent ook écht uitsluitend 
zakelijk gebruik. Privékilometers mogen hier dan dus niet 
gereden worden. Hoewel je hiervoor geen rittenadministratie 
hoeft bij te houden, dien je bij opvraag van de Belastingdienst 
wel te kunnen aantonen dat de auto voor een bevraagde rit 
zakelijk in gebruik was. Kun je dit niet aantonen? De 
Belastingdienst kan dan alsnog het privé-voordeel belasten 
omdat zij er dan van uit gaan dat er toch privé mee gereden 
wordt. De boetes bij onjuistheid of misbruik inzake dit onderwerp 
zijn fors hoger dan bij meeste andere fiscale misstappen.

Uiteraard kan er ook gekozen worden om de bestelauto naast 
zakelijk wel privé te gebruiken. Wanneer dit het geval is, gelden 
de regels zoals deze ook voor de auto gelden, er zal dan 
sprake zijn van een bijtelling.

Veel keuzes over hoe jij die zakelijke kilometers kunt (laten) 
administreren. Jouw specifieke situatie bepaald uiteindelijk 
welke constructie voor jou het aantrekkelijkst is. Fiscaal 
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kan de ene regeling aantrekkelijk zijn, terwijl praktische 
toepasbaarheid ook wat waard is en daardoor wellicht een 
andere werkwijze voor jou beter zou passen.

Neem contact op voor persoonlijk advies

Denise Oostdijk  |  088 0320 713  |  doostdijk@accountanders.nl
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Belastingplan 2019

De belangrijkste wijzigingen 
met ingang van 2019!
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Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting & 
Omzetbelasting

Belastingplan 2019
Op 18 december 2018 heeft ook de Eerste kamer ingestemd met het Belastingplan 
2019. Na de discussies inzake het al dan niet afschaffen van de dividendbelasting 
(blijft overigens in stand) is het nadien redelijk vlotjes gegaan met het aannemen 
van het Belastingplan 2019 door de Tweede Kamer en onlangs dus de Eerste 
Kamer. Hierna tref je een kort overzicht aan van de volgens ons belangrijkste 
wijzigingen in 2019 met daarbij ook een blik naar de jaren daarna.
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Inkomstenbelasting

Tarief:
Ten opzichte van 2018 is de 
belangrijkste wijziging dat de tarieven in 
de tweede en derde schijf, zakken met 
2,75% tot een tarief van 38,10%. Dit 
tarief is van toepassing op het inkomen 
uit box 1 dat ligt tussen € 20.384 en € 
68.507. Overigens is deze verlaging het 
beginpunt van een verdere verlaging 
van de tarieven in de 
inkomstenbelasting. Met ingang van 
2023 zijn er nog slechts twee tarieven en 
twee inkomensschijven: voor het 
inkomen tot € 68.507 geldt een tarief 
van 37,05%, voor het inkomen 
daarboven een tarief van 49,5%. In 
tegenstelling tot het tarief in box 1 zal 
het tarief in box 2 vanaf 2020 gaan 
stijgen tot een tarief van 26,9% in 2021.

Eigen woning:
Indien je met je inkomen in de hoogste 
schijf (boven € 68.507) valt, wordt sinds 
2014 het tarief waartegen je de 
hypotheekrente inzake je eigen woning 
in aftrek brengt jaarlijks verlaagd met 
0,5%. Zo ook in 2019, zodat in 2019 de 
rente in dat geval tegen maximaal 49% 
in aftrek gebracht wordt.
Van belang is dat vanaf 2020 deze 
afbouw versneld gaat worden en het 
tarief waartegen je de rente in aftrek kan 
brengen jaarlijks met 3% afneemt. Vanaf 
2023 zal de rente dan nog tegen 
maximaal 37,05% aftrekbaar zijn.

Vennootschapsbelasting

Tarief:
Met ingang van 2019 wordt ook de 
verlaging van het tarief van de 
vennootschapsbelasting ingezet. Binnen 
deze belasting is sprake van een laag 
en een hoog tarief, waarbij de grens ligt 
op een belastbaar bedrag van de bv van 
€ 200.000. Het lage tarief zal in 2019 
verlaagd worden van 20% naar 19%. In 
2021 zal het lage tarief uiteindelijk 15% 
bedragen. De verlaging van het hoge 
tarief van 25% zal pas een jaar later 
starten, waarbij dat tarief uiteindelijk 
uitkomt op 20,50% in 2021.

Ondanks de eerder genoemde stijging 
van het box 2-tarief, zal, als gevolg van 
de verlaging van de 
vennootschapsbelasting, het op den 
duur uiteindelijk goedkoper worden om 
dividend uit te keren. In verband met het 
ontbreken van overgangsrecht inzake 
box 2-tarief is deze conclusie niet altijd 
het geval. Indien je het voornemen hebt 
om in 2019 dividend te gaan uitkeren, 
raden wij je aan eerst contact met ons 
op te nemen.

Beperking voorwaartse 
verliesverrekening:
Het aantal jaren dat een verlies van je bv 
kan worden verrekend met toekomstige 
winsten zal beperkt worden van 9 naar 6 
jaren. Dit geldt voor verliezen geleden 
vanaf 2019. Mocht het verlies na zes 
jaar nog niet verrekend zijn, dan komt 
deze te vervallen.

Omzetbelasting

Tarief:
Het zal je waarschijnlijk niet ontgaan zijn, 
maar het verlaagde tarief zal worden 
verhoogd. Deze bedraagt nu nog 6%, 
maar zal vanaf 2019 9% bedragen. Dit 
heeft gevolgen voor je boodschappen, 
hotelovernachtingen en het etentje, 
maar ook voor een aantal 
arbeidsintensieve diensten, zoals 
bijvoorbeeld de kapper en de 
fietsenmaker.
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Tot slot

De voor jou beschreven wijzigingen betreffen slechts een korte 
greep uit de wijzigingen in 2019. Voor 2020 en later zijn nu ook 
al een aantal wijzigingen bekend, die van invloed kunnen zijn 
op een ieder van ons. De in dit artikel beschreven versnelde 
afbouw van het aftrektarief inzake de hypotheekrente zal ook 
gaan gelden voor andere aftrekposten, zoals bijvoorbeeld de 
zelfstandigenaftrek voor zzp’ers, maar ook voor de 
persoonsgebonden aftrekpost (zoals de aftrek van de betaalde 
partneralimentatie).

Wil je meer weten? Aarzel dan niet om contact met ons op te 
nemen.

Neem contact op voor persoonlijk advies

Stefan van Boxel | 088 0320 714 | svanboxel@accountanders.nl
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Financiering door Crowdfunding

Nederlandse Crowdfunding Top 100
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De Breed & Partners

Financiering 
door 
Crowdfunding
De Nederlandse Crowdfunding 
Top 100 (opgesteld door De 
Breed & Partners) is gepubliceerd! 
De 100 meest succesvolle 
crowdfunding campagnes van de 
afgelopen twaalf maanden zijn op 
een rijtje gezet. De projecten in de 
Top 100 hebben dit jaar ruim € 
111 miljoen opgehaald. Dat is een 
stijging van 82% ten opzichte van 
2017. Toen waren de 
crowdfundingprojecten samen 
goed voor ruim € 61 miljoen.

Wil jij investeren, maar loop je bij 
banken tegen een dichte deur? 
Kies voor crowdfunding! Bij 
AccountAnders bieden we 
ondernemers alles wat nodig is 
voor een succesvolle campagne. 
Is jouw plan geschikt voor 
crowdfunding? Neem contact op 
met je MKB-Adviseur of kijk op 
onze website.

De cijfers van de lijst zijn 
gebaseerd op data van 
Fundwijzer van 1 januari t/m 20 
december 2018 08:00 uur – alle 
projecten die minimaal hun 
doelbedrag hebben behaald zijn 
meegenomen – er is gebruik 
gemaakt van de actuele 
wisselkoers.

Nederlandse Crowdfunding Top 10

https://www.accountanders.nl/crowdfunding/?accountnieuws
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1. Bruinisse Vastgoed      
€ 13.850.000

2. Windpark Krammer      
€ 10.000.000

3. Zandvoort        
€ 7.450.000

4. KiesZon voor de Toekomst!    € 
4.500.000

5. UPC Renewables Financiering Nederland  
€ 2.550.000

6. Fairphone       € 2.500.000

7. Landgoed Houdringe     € 2.190.000

8. Solease Project 4 B.V.    € 2.000.000

9. Nuon Samen in Zon     € 1.942.250

10. Duetz / Adam      € 1.750.000

Meer projectinformatie en de hele Top 100 bekijken? Klik hier

https://www.debreed.nl/crowdfunding-top-100?accountnieuws
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Terugblik op ons teamuitje

SinterKerstborrel
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Gezellige sfeer bij ROBBIES in Den Bosch

Begin december was het weer tijd voor onze traditionele SinterKerstborrel. Ieder jaar brengt het AccountAnders-team weer een 
andere plek in de feeststemming. Dit jaar waren we in Den Bosch waar we hebben genoten van een heerlijk diner bij ROBBIES 
(Verwersstraat 29), aanrader!

Na het diner hebben we een gezellig café gevonden waar we nog tot in de late uurtjes hebben geborreld. De sfeer zat er weer goed 
in! Onderstaande foto's geven een korte impressie van een geslaagde SinterKerstborrel.
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Gefeliciteerd!

Collega's Kylie & 
Dustin

In december is collega Dustin getrouwd met 
collega Kylie. Het eerste AccountAnders-huwelijk 
is een feit! Tijdens een uitgebreide lunch met het 
kersverse echtpaar hebben we het huwelijk 
gevierd. We wensen de AccountAnders bruid en 
bruidegom veel liefde en geluk toe!
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Wil jij hen ook 
feliciteren?
Stuur hen gerust een berichtje!
Dustin: 
dgelderblom@accountanders.nl
Kylie: 
kkruithof@accountanders.nl
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Wil jij in het 
volgende 
magazine?
Het AccountNieuws magazine 
wordt één keer per kwartaal 
gepubliceerd en bevat verhalen 
en tips van klanten voor 
klanten. Wil jij het nieuwste 
AccountNieuws als eerste in je 
mailbox of wil jij je onderneming 
ook (kosteloos) profileren in 
ons magazine? 

Meld je aan

https://www.accountanders.nl/magazine/?accountnieuws&accountnieuws

