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Intro

We zaten er al een tijdje op te wachten en afgelopen 
week was het dan eindelijk zover. AccountAnders 
was 1 van de 3 accountantskantoren in Nederland 
die met de nieuwe vraagposten functionaliteit van 
exact online aan de slag mocht. 

Wij proberen de administratie en rapportering voor 
ondernemers sneller, slimmer en leuker te maken. In 
dat proces zat nog een stoorzender: voor het 
opvragen van ontbrekende bonnetjes en 
inkoopfacturen hadden we nog geen slimme 
geautomatiseerde oplossing. Dit was zowel voor ons 
als voor onze klanten een minder leuk en tijdrovend 
klusje. 

Daar heeft Exact nu dus een oplossing voor 
ontwikkeld en wij mochten daar als één van de 
eerste mee aan de slag :). We hebben het natuurlijk 
meteen bij enkele klanten uitgerold en het werkt top! 
Mooi om te zien dat we weer een stapje dichter bij 
ons doel zijn. Iedere ambitieuze ondernemer streeft 
een doel na en als je weer een stapje dichter bij dat 
doel bent, voelt dat goed. 

Voorsprong is een keuze!

Namens het hele team van AccountAnders wensen 
wij iedereen een hele relaxte zomervakantie, tijd en 
rust om over je doelen voor het 2de halfjaar van 
2019 na te denken.

Ralf van Roosmalen
Directeur
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Medewerker in beeld

Dennis Henderiks

“Leuk om eens een stuk in het unieke AccountAnders magazine te mogen schrijven! Even voorstellen: Dennis 
Henderiks, op 25 juni 26 jaren jong geworden en al mijn gehele leven woonachtend in Oosterhout. Vanaf de 
start van AccountAnders (voor de fusie met AccountAnders heette het nog Fact4U) in 2013 ben ik betrokken 
geweest bij ons kantoor. Sindsdien heb ik de groei van AccountAnders van dichtbij mogen meemaken. Het 

werd dus ook wel eens tijd om een stuk te schrijven in ons mooie magazine.”

Functie bij AccountAnders
Op dit moment ben ik MKB Adviseur van zo’n 40/45 fysiotherapiepraktijken die door heel Nederland zijn gevestigd. 

Een erg mooie branche om als financieel dienstverlener en adviseur bij betrokken te zijn. Nog steeds zijn er veel 
praktijken die geen actueel inzicht hebben in hun cijfers en te veel tijd kwijt zijn aan administratieve romslomp. Ik krijg 

erg veel energie van praktijkeigenaren die onze toegevoegde waarde zien en samen met ons werken aan deze 
kwaliteitsslag in de interne organisatie.

Hoe ben je op deze stoel terecht gekomen?
In november 2012 ben ik als derdejaars accountancy student op Avans Hogeschool in Breda begonnen als stagiair 

bij ESJ Accountants in Oosterhout. Daar werkte ik onder andere samen met Ralf, partner van ESJ en in 2013 
oprichter van Fact4U. Omdat de samenwerking van beide kanten goed beviel, ben ik als oproepkracht bij ESJ in 

dienst gebleven. In 2013 kreeg ik vervolgens het aanbod om bij de opstart van Fact4U betrokken te zijn. De missie 
en de visie van Fact4U, in het kort: met een jong en gedreven team inspelen op de veranderingen in de 

accountancybranche, maakte me enthousiast.

In april 2014 werd onze vestiging in Zevenbergen geopend en ben ik direct als afstudeerder in dienst getreden. Na 
het behalen van mijn accountancy diploma ben ik in september 2014 fulltime in dienst gekomen en ben ik derhalve 

alweer bijna vijf jaar werkzaam bij AccountAnders. In het begin hield ik me bezig met het verwerken van 
administraties en was ik verantwoordelijk voor het zo efficiënt mogelijk en het juist verwerken hiervan. Sinds 

november 2016 ben ik relatiebeheerder geworden van onze fysiotherapieklanten. Daarnaast heb ik begin 2017 mijn 
eenjarige opleiding tot fiscaal adviseur op Avans+ succesvol afgerond waardoor ik fiscaal ook goed onderlegd ben.

Waarom AccountAnders?
Voor mij persoonlijk is het werken bij AccountAnders een klein feestje! Het feit dat ik op mijn 23e al MKB Adviseur 

ben geworden, getuigt van veel vertrouwen en dat vertrouwen voel ik ook iedere dag op het werk. Ik ben onderdeel 
van ons tweewekelijks managementoverleg waarin een stuk beleid wordt besproken. Erg leuk om hier onderdeel van 

uit te maken en over de toekomst van AccountAnders na te denken en te sparren. Ook ben ik met een stuk 
ontwikkeling in ICT en dashboards voor onze klanten bezig. Een erg divers takenpakket dus! Het persoonlijke en 
vaak ook informele contact met onze klanten maakt het wat mij betreft af. Tot slot is de sfeer tussen de collega’s 

onderling ook erg leuk.

Wat doe je naast je werk?
Ik ben een echte ‘’voetbalgek’’. Van mijn zevende tot vijftiende jaar voetbalde ik op behoorlijk niveau bij vv TSC in 
Oosterhout. Na een tussenpauze van drie jaar ben ik vervolgens op zaterdag in een vriendenteam bij vv SCO in 
Oosterhout beland waar ik nu aanvoerder ben van ‘’het derde’’. Dit jaar hebben we voor het eerst in acht jaar als 

vriendenteam een prijs gepakt (de KNVB-beker): een hoogtepunt om dit samen met je vrienden te bereiken! 
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Daarnaast ben ik groot fan van ADO Den Haag (dat krijg je met familie uit het Haagse) en heb ik tevens een 
seizoenkaart van ADO. Verder doe ik graag leuke dingen met mijn vriendin, waar ik inmiddels al 8,5 jaar een relatie 
mee heb en 2,5 jaar mee samen woon in Oosterhout. Ook het met vrienden stappen en op festivals staan met een 

biertje in mijn hand ben ik nog niet verleerd.

Ik sta altijd open voor een leuk gesprek met een eigenaar van een onderneming en/of fysiotherapiepraktijk. Ik ben 
bereikbaar via de e-mail en WhatsApp en ook telefonisch vaak goed bereikbaar! Een bak koffie gaat er altijd wel in, 

dus schroom niet om eens langs te komen op ons kantoor!

Hopelijk tot ziens, of zoals ze in Den Haag zeggen, tot kèk!

Met vriendelijke groet,

Dennis Henderiks
MKB Adviseur

088 - 0320 734
06 - 18 98 37 94

dhenderiks@accountanders.nl
LinkedIN

Benieuwd naar mijn collega's?

Bekijk het AA-team

mailto:dhenderiks@accountanders.nl?accountnieuws
https://www.linkedin.com/in/dennis-henderiks-325447a5/?accountnieuws
https://www.accountanders.nl/medewerkers/?accountnieuws
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De Haere:

Beweging als bron voor een fit en vitaal 
leven
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Kees Smelt

“Kom in 
beweging met De 
Haere.”
Als je vanuit je expertise als geen 
ander weet dat beweging de bron 
is voor een fit en vitaal leven, wat 
doe je dan als maatschappelijk 
betrokken praktijk voor fysio- en 
ergotherapie? Dan behandel en 
verhelp je klachten die mensen 
belemmeren in hun 
bewegingsmogelijkheden, dat 
spreekt vanzelf. Met vergaande 
specialisaties en innovatieve 
behandelmethodes.
Of je voegt een extra pijler toe 
aan je corebusiness. Die noem je 
‘gezond bewegen’ en bouw je op 
met allerlei groepslessen, 
beweegactiviteiten, 
valpreventiecursussen en 
leefstijlprogramma’s. Voor jong en 
oud en voor mensen met en 
zonder fysieke klachten. Dat is wat 
De Haere doet. Praktijk voor 
fysiotherapie, ergotherapie en: 
gezond bewegen.

Hele dorpen in beweging
De Haere gaat bovendien nog 
een stap verder: met 14 
vestigingen in Twente en Salland 
is de praktijk een speler van 
betekenis in de regio. Toch kiest 
De Haere heel bewust voor 
kleinschalige vestigingen in 
dorpen en wijken. ‘De persoonlijke 
benadering past bij ons,’ aldus 
maatschapslid Kees Smelt. ‘Zo zijn 
we meer dan 35 jaar geleden 
begonnen als tweemanspraktijk 
en zo werken we nog steeds 
richting onze cliënten. Maar nu 
met meer dan 80 collega’s en 
vanuit 14 locaties. Onze uitdaging 
is om hele dorpen of wijken in 
beweging te krijgen om zo - in 
kleine stapjes - toe te werken naar 
een gezondere leefstijl.’

Van ziekte en zorg naar gedrag 
en gezondheid
‘Er is een verandering gaande in 
de gezondheidszorg; waar de 
focus voorheen vooral lag op 
ziekte en zorg, verschuift die 
steeds meer naar gedrag en 
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gezondheid. Wat kunnen mensen 
zélf doen om langer fit en vitaal te 
blijven? Vanuit De Haere reiken 
we hiervoor kennis en 
laagdrempelige mogelijkheden 
aan. Daarbij werken we vaak zij 
aan zij met de lokale huisarts, 
scholen, sport- en 
buurtverenigingen. We 
organiseren en ondersteunen 
toegankelijke beweegactiviteiten 
waaraan iedereen kan meedoen. 
Denk bijvoorbeeld aan wekelijkse 
dorpswandelingen en 
nieuwjaarswandeling, 
hardloopclubjes, een beweegtuin, 
de avondvierdaagse en 
wandelvoetbal voor 55-plussers. 
Maar ook aan grote 
sportevenementen inclusief halve 
marathons en triatlons. ‘Kom in 
beweging met De Haere’ is ons 
motto en dat brengen we ook echt 
in de praktijk.’

Foto: Jasper vd Zwan Fotografiejz.nl
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Professioneel en innovatief
Hoe kleinschalig en persoonlijk ook aan de ‘voorkant’ richting de 
patiënt, erachter staat wel degelijk een professionele en innovatieve 
organisatie. Kees Smelt: ‘De administratieve druk in ons vak wordt door 
de meeste therapeuten als zwaar ervaren; ze kozen voor fysio- of 
ergotherapie omdat ze met mensen willen werken, niet omdat ze zo 
genieten van cijfers en data. Daar zijn gelukkig weer andere 
professionals voor, zoals de accountants en medewerkers van 
Accountanders. Wij proberen de administratie voor onze behandelaars 
zo efficiënt mogelijk te organiseren en daarbij werken we samen met 
partijen die ons professioneel ondersteunen. Dat De Haere in de 
afgelopen decennia zo gegroeid is heeft natuurlijk te maken met onze 
visie en ambitie, maar ook met externe factoren zoals de alsmaar 
toenemende administratieve druk bij zorgverleners. Kleine praktijken 
sluiten zich graag bij ons aan omdat ze een groot deel van dat werk uit 
handen kunnen geven. Zo blijft er meer tijd over om te doen wat ze 
het liefst doen en heel goed in zijn: mensen helpen en in beweging 
brengen.’

Meer weten over de visie van De Haere en hoe we die in de praktijk 
brengen? Bekijk de videoclip over Betekenisvol ondernemen en/of kijk 
op de-haere.nl.

Kees Smelt
Maatschapslid | Sportfysiotherapeut | MSU-echografist

T. (0546) – 64 25 71
E. kees.smelt@de-haere.nl

https://vimeo.com/292666642?accountnieuws
https://www.de-haere.nl/?accountnieuws
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Lichtfestival:

Lights in Blokzijl
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6 - 23 december 2019

Welkom bij 
Lights in Blokzijl
In de donkere decembermaand 
van 2019 zal er voor de eerste 
maal Lights in Blokzijl worden 
georganiseerd door BERLUX 
lighting design. Het evenement 
wordt het zusje van het Zweedse 
Lights in Alingsas wat daar al 20 
jaar erg succesvol is.

Lights in Blokzijl bestaat uit een 
aantal onderdelen:

Internationale lichtontwerp 
workshop van 6 december t/m 
11 december. Op 6 locaties in 
Blokzijl wordt er in 5 dagen een 
lichtkunstwerk ontworpen en 
gebouwd. Er worden 
internationale lichtontwerpers 
uitgenodigd om een team te 
leiden en ieder team bestaat uit 
10 studenten en professionals 
die allen geïnteresseerd zijn in 
licht en verlichten. Deelnemers 
hebben diverse achtergronden 
en komen uit de architectuur-, 
vormgevings-, kunst- en 
lichtbranche. Het doel van deze 
educatieve ervaring is dat 
deelnemers in staat zijn een 
lichtconcept uit te werken tot 
een tastbaar resultaat. Er zal 
getest worden met materialen 
en verlichting maar ook dient er 
in een groep samen gewerkt te 
worden. Een workshopweek is 
dan ook een zeer enerverende 
ervaring voor iedereen!
Op 11 december wordt er een 
Engelstalig lichtcongres 
georganiseerd. Gedurende 
deze dag geven top-sprekers 
vanuit de wetenschap, 
architectuur en lichtontwerp 
presentaties over licht 
gerelateerde onderwerpen. Het 
afsluitende onderdeel van het 
congres is de presentatie van 
de 6 workshopteams die ieder 
het lichtconcept van het door 
hun gebouwde lichtkunstwerk 
zullen presenteren.
Na het congres is er op 11 
december aan het begin van de 
avond de grote opening. Alle 
lichtkunstwerken zullen worden 
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aangezet en iedereen kan de 
resultaten bewonderen.
Van 12 t/m 22 december zijn de 
lichtkunstenwerken voor 
iedereen te bezoeken en 
worden er diverse extra 
activiteiten georganiseerd.

Workshops

Van idee naar realisatie in 6 dagen
De workshop leert de deelnemers theoretische en praktische 
vaardigheden in lichtontwerp. Het belangrijkste doel is dat een 
professionele lichtontwerper de deelnemers begeleidt en 
inspireert door het gehele lichtontwerpproces. De workshop 
duurt 6 dagen en wordt ondersteund door de IALD, educatieve 
instellingen en vele partners. Vanuit de lichtfabrikanten worden 
de meest moderne armaturen, lichtbronnen en 
lichtregelapparatuur voor de workshop ter beschikking gesteld.

Houdt de website in de gaten voor meer informatie over deze 
en andere workshops.

Interesse?
Wil jij je graag aanmelden voor een workshop of wil je meer 
informatie? Ga dan naar de website van Lights in Blokzuil.

http://www.lightsinblokzijl.nl/?accountnieuws
http://www.lightsinblokzijl.nl/?accountnieuws
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Het succes van een nieuw tuinevenement

Terugblik op Gardenista
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15.000 bezoekers

Gardenista was 
een succes!
Gardenista bedankt de regio
Gardenista ligt alweer achter ons. 
Vijf dagen lang stond landgoed 
Ophemert in het teken van dit 
nieuwe tuinevenement. En wat 
een succes was het! Het aantal 
van 15.000 bezoekers, waaronder 
veel kinderen, was boven 
verwachting. Natuurlijk waren er 
zaken die niet liepen zoals we 
verwacht hadden. Dit zorgde er 
onder andere voor dat op de 
eerste dag te lange rijen 
ontstonden. Gelukkig konden we 
dit de dagen erna oplossen.

Het merendeel van de bezoekers 
oordeelde heel positief over 
Gardenista: een goede sfeer, 
laagdrempelig, veel variatie in het 
programma, aanbod van de 
standhouders en natuurlijk een 
prachtige locatie. Echt een dagje 
uit. Dat het al die dagen mooi 
weer was, zal ook meegespeeld 
hebben. Dat het evenement bijna 
alleen door vrijwilligers van de 
vereniging KMTP/Groei & Bloei 
was ontwikkeld, heeft geen 
invloed gehad op de hoge 
kwaliteit van deze eerste editie.

Rivierenland heeft met Gardenista 
goed geïnvesteerd in de regio. 
Veel bezoekers hebben kennis 
gemaakt met wat deze regio te 
bieden heeft op het gebied van 
duurzaam groen. Het succes was 
dan ook niet mogelijk zonder grote 
bijdragen van RIF Fruitdelta 
Rivierenland, Rabobank West 
Betuwe (kantoor Geldermalsen) 
en Provincie Gelderland. Hiervan 
profiteren ook veel lokale 
ondernemers, waarvan er zo’n 15 
als standhouder aanwezig waren.
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De website is ontwikkeld door AccountAnders. Gardenista schrijft over deze 
samenwerking:

“Wij hebben ervaren dat AccountAnders heel goed 
begreep dat wij met een first impression meteen de 

gevoelige snaar moesten raken bij zowel de professional 
die zich in wil schrijven als deelnemer als de 
toekomstige bezoekers van het evenement.”
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Showtuinen
Een deskundige jury onder leiding van Cor van Gelderen, beoordeelde 
de showtuinen op een 4-tal punten: ontwerp/algemene indruk, 
constructie, beplanting en of het ontwerp klopt met de uitvoering. Voor 
elk onderdeel kon je punten scoren. Het aantal punten bepaalde of je 
goud, zilver of brons kreeg. Daardoor konden er ook meer ontwerpers 
dezelfde medaille winnen.

Goud was voor Arjan Boekel met zijn tuin ’Tweede Natuur- een groen 
habitat’. Zilver kregen Jacqueline Volker en Gilbert de Jong met hun 
‘O.I.L.’-tuin en brons kreeg Studio TAK met haar ‘Vijftig tinten groen’-
tuin en Renee Wilson met haar ‘Pluk en Play met water’ tuin.

Bloemschikken
Zowel amateurs, professionals als studenten konden meedoen met de 
bloemschikwedstrijd. Uit de voorrondes op dinsdag stonden er uit elke 
categorie 3 finalisten tijdens de finale op het podium zondag. De 
bloemstukken werden gejureerd door Marcel van Dijk en Jacqueline 
Boerma. Zij keken naar de techniek, presentatie op het podium en 
eerste indruk.

De winnaars
Amateurs: 1e Lammy van Elp, 2e Lineke Hummel, 3e Iet Willems
Professionals: 1e Daphne Roessink, 2e Wim Sonnemans, 3e Joyce 
Brueren
Studenten: 1e Paulien Beekwilder, 2e Natasja Jongeneel, 3e Peter 
van Asselt

Volgend jaar weer
Met de ervaring van dit jaar en de toezegging om volgend jaar weer 
terug te mogen keren in Ophemert, maken wij ons op voor de 
volgende, verbeterde, editie in 2020.

Meer weten?

Ga naar de website Gardenista.nl

https://gardenista.nl/?accountnieuws
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Wetsvoorstel toegelicht

Wetsvoorstel over excessief lenen van de 
BV doet stof opwaaien!
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Tijdige actie kan noodzakelijk zijn

Excessief lenen van de BV
Na een eerste aankondiging na Prinsjesdag 2018 is begin dit jaar het 
wetsvoorstel over excessief lenen van de BV (hierna: het wetsvoorstel) ter 
consultatie gepubliceerd. Op basis van dit wetsvoorstel zou vanaf 1 januari 
2022 belasting verschuldigd zijn over de schulden aan de eigen BV, indien en 
voor zover deze meer dan € 500.000 bedragen. Schulden inzake de eigen 
woning zullen onder voorwaarden uitgezonderd zijn van deze regeling. Hoewel 
de inhoud van het wetsvoorstel mogelijk nog zal wijzigen in de definitieve 
versie, geven wij hierna graag al een toelichting op het wetsvoorstel. Te meer, 
omdat tijdige actie noodzakelijk zal zijn om onder de gevolgen van deze 
regeling uit te kunnen komen.

Doel van het wetsvoorstel
Het wetsvoorstel richt zich op de aanmerkelijk belanghouder (AB-houder). Een AB-
houder is een aandeelhouder die, al dan niet tezamen met zijn of haar partner ten 
minste 5% van de aandelen in een BV bezit. Dit aandelenbelang valt in box 2 van 
de aangifte IB. De AB-houder kan liquiditeiten uit zijn BV halen als loon en/of in de 
vorm van dividend, hetgeen tot heffing van belasting (box 1 respectievelijk box 2) 
leidt. Een AB-houder kan echter ook liquiditeiten van zijn BV ‘lenen’, zonder dat 
daarover op dat moment enige belasting verschuldigd is. Volgens de wetgever leidt 
dit in de praktijk tot forse schulden aan de eigen BV en constateert de wetgever 
dat hiermee wordt bereikt dat belastingheffing langdurig wordt uitgesteld of zelfs tot 
afstel leidt. Door middel van dit wetsvoorstel wil de wetgever dit excessief lenen van 
de BV en dientengevolge het belastinguitstel en/of –afstel ontmoedigen.
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Hoe ziet het voorstel er 
precies uit?

Indien een AB-houder en zijn partner 
tezamen meer dan € 500.000 van de 
eigen bv geleend hebben, dan zal het 
meerdere als fictief regulier voordeel in 
box 2 belast worden. Op het moment dat 
het wetsvoorstel ingaat, bedraagt het 
verschuldigde tarief in box 2 26,9% (nu 
nog 25%). Indien bijvoorbeeld het 
bedrag aan leningen van een AB-
houder aan zijn eigen bv € 700.000 
bedraagt, dan wordt een bedrag van € 
200.000 als fictief regulier voordeel 
aangemerkt. De verschuldigde belasting 
in box 2 bedraagt dan € 200.000 x € 
26,9% = 
€ 53.800. 
 

Welke schulden vallen er 
onder?

Zoals vermeld, gaat het ten eerste om 
de schulden die de AB-houder en zijn 
partner hebben aan de eigen bv. Het 
opvallende is dat er ten aanzien van de 
schulden geen onderscheid gemaakt 
wordt tussen zakelijk of onzakelijk, direct 
of indirect, gedekt of ongedekt en met of 
zonder zekerheid. Dit is erg pijnlijk voor 
diegene die tegenover hun schuld aan 
de BV effecten of (beleggings)vastgoed 
hebben staan. De enige uitzondering op 
de € 500.000-grens die gemaakt wordt, 
is de eigenwoningschuld, mits deze 
lening ook daadwerkelijk in box 1 als 
eigenwoningschuld in de aangifte IB 
opgenomen wordt. Voor 
eigenwoningschulden, die na 1 januari 
2022 bij de eigen bv worden 
aangegaan, geldt nog als aanvullende 
voorwaarde dat er verplicht een 
hypotheekrecht gevestigd dient te 
worden, waardoor een bezoek aan de 
notaris noodzakelijk zal zijn.

De AB-houder wordt niet alleen in 
bovenstaande gevallen geconfronteerd 
met een fictieve heffing, maar ook als 
zijn eigen bv geld uitleent aan zijn eigen 
ouders en/of kind. Met name in het 
laatste geval kan dat tot problemen 
leiden bij de bedrijfsoverdracht aan het 
kind waarbij de overnamesom door het 
kind wordt schuldig gebleven aan de 
holding van zijn ouder.

Overige aspecten van dit 
wetsvoorstel

De voorgestelde maatregelen hebben 
fiscaal alleen gevolgen voor het 
aanmerkelijk belang in box 2. Indien de 
schuld in box 3 is opgenomen, blijft deze 
schuld ook na het in aanmerking nemen 
van het fictieve voordeel in box 3 staan 
en verlaagt het nog steeds de 
rendementsgrondslag van box 3.

In het wetsvoorstel zijn maatregelen 
opgenomen ter voorkoming van dubbele 
belasting, onder meer voor het geval er 
al eerder een fictief voordeel in 
aanmerking genomen is. In het eerdere 
beschreven voorbeeld zag je dat in jaar 
1 een fictief voordeel in aanmerking werd 
genomen van € 200.000 (€ 700.000 
minus € 500.000). Indien in jaar 2 de 
schuld € 800.000 bedraagt, wordt er 
opnieuw een fictief voordeel in 
aanmerking genomen maar nu over € 
100.000, zijnde € 800.000 minus € 
700.000. Dit komt omdat in het 
wetsvoorstel is opgenomen dat het 
maximumbedrag steeds wordt verhoogd 
met de eerder in aanmerking genomen 
fictieve voordelen. In het voorbeeld was 
het fictief voordeel in jaar 1 € 200.000. 
In jaar 2 wordt het oorspronkelijke 
maximumbedrag van € 500.000 
verhoogd met € 200.000 tot een bedrag 
van € 700.000.

De voorgestelde maatregelen doen 
geen afbreuk aan het civielrechtelijke 
aspect van de lening. Dit betekent, dat 
ondanks er een fictief voordeel in 
aanmerking wordt genomen, de lening 
civielrechtelijk blijft bestaan. De schuld 
met de overeengekomen voorwaarden, 
zoals rente- en aflossingsverplichtingen, 
zullen intact blijven.
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Tot slot

Het wetsvoorstel is gericht op het terugdringen van de schulden 
van AB-houders aan hun eigen BV. De maatregelen zullen naar 
aller waarschijnlijkheid per 1 januari 2022 in werking treden. 
Binnenkort zal het definitieve wetsvoorstel komen, waarbij de 
vraag gesteld kan worden of de huidige vorm ongewijzigd in 
stand blijft, gezien de kritieken die er bestaan. De AB-houders 
hebben tot 1 januari 2022 de tijd om op deze wetgeving te 
anticiperen.

Het is verstandig om nu al te gaan bekijken in hoeverre de 
toepassing van deze (voorgenomen) wet kan worden 
voorkomen of beperkt. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden 
aan het aflossen van de schuldpositie door middel van een 
dividenduitkering. In 2019 kan hiermee een fiscaal voordeel 
behaald worden, omdat dividend in 2019 nog belast is tegen 
25% en het tarief in box 2 na 2019 stijgt tot uiteindelijk 26,9%.

Heb je vragen over dit wetsvoorstel of wil je dat wij samen met 
jou bekijken in hoeverre de toepassing van dit wetsvoorstel in 
jouw geval vermeden kan worden? Neem dan contact op met 
één van onze adviseurs!

Neem contact op voor persoonlijk advies

Stefan van Boxel | 088 0320 714 | svanboxel@accountanders.nl
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Het cafetariamodel uitgelegd

Verdienen aan je werknemers?
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Dit model kan je geld opleveren!

Cafetariamodel
Het cafetariamodel maakt arbeidsvoorwaarden aantrekkelijk. Werknemers 
kunnen kiezen wat er het beste bij hen past. Hoe kan de werkkostenregeling in 
dat model ingezet worden?

Stel, je wilt jouw arbeidsvoorwaardenpakket optimaal afstemmen op de wensen van 
jouw werknemers. Dat kan onder meer door het cafetariamodel, waarbij de 
werknemer voor een deel van zijn arbeidsvoorwaarden een keuze heeft. Het 
uitgangspunt is dat de werknemer een deel van het bruto salaris uitruilt en dit 
onbelast kan ontvangen. Als je dit onder brengt in de vrije ruimte van de 
werkkostenregeling (WKR) levert het je zelfs geld op!

Verdienen op de cafetaria regeling?
Hoe zit dan nu? Stel, jouw bedrijf heeft een vrije ruimte van Є25.000,- Doe 
je hier niets mee, dan kost het je in principe ook niets. Als je vervolgens 
zou besluiten de om die €25.000,- te gebruiken voor de secundaire 
arbeidsvoorwaarden waarbij dit bedrag volledig wordt verrekend met bruto 
loonbestandsdelen, dan kost het nog steeds niets extra.

Sterker nog. Nu gaat het je geld opleveren. Het volledige bedrag dat wordt 
uitgeruild, (die €25.000,-) wordt nu dus een bedrag waarover je opeens 
geen sociale premies hoeft te betalen. Als die premies ca 18% bedragen, 
komt dit neer op een besparing van zo’n €4.500,-
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Werkkostenregeling

Via de werkkostenregeling (WKR) kun je 
ieder jaar een aantal vergoedingen en 
verstrekkingen aan het personeel 
belastingvrij uitkeren, die zonder gebruik 
van de WKR belast zouden zijn.

Zo is bijvoorbeeld een kerstpakket 
belast, maar als je dit onderbrengt in de 
WKR niet. De regeling kent een vrije 
ruimte van 1,2% van je loonsom. Alleen 
als je meer uitkeert aan vergoedingen en 
verstrekkingen, betaal je als werkgever 
80% eindheffing. De vergoeding of 
verstrekking blijft dan voor de werknemer 
onbelast.

Tip!
Pas je het cafetariamodel toe, gebruik 
dan de vrije ruimte van de WKR.

Gebruik binnen 
cafetariamodel

Je kunt de WKR binnen een 
cafetariamodel gebruiken door op deze 
manier een aantal op de werknemer 
afgestemde vergoedingen of 
verstrekkingen belastingvrij te houden. 
Bijvoorbeeld door een werknemer op 
basis van de cafetariaregeling de 
mogelijkheid te geven zijn vergoeding 
voor woon-werkverkeerkilometers met 
eigen vervoer te verhogen van € 0,19 
naar € 0,29 per kilometer. Normaal 
gesproken is de € 0,10 extra belast, 
maar dus niet als je deze onderbrengt in 
de werkkostenregeling. De ene 
werknemer zal deze verhoging van de 
reiskosten fijn vinden maar de 
werknemer die met de bus komt, heeft er 
niets aan en zal liever kiezen voor iets 
anders.

In dit voorbeeld wordt er niet direct een 
deel van het loon uitgeruild, maar creëer 
je voor je werknemer wel een extra 
onbelast voordeel door de bruto 
reiskosten netto uit te keren.

Gebruikelijkheidstoets

Als je gebruikmaakt van de WKR, dan 
moet je wel rekening houden met de 
zogenaamde ‘gebruikelijkheidstoets’. Dit 
betekent dat een vergoeding of 
verstrekking niet meer dan 30% mag 
afwijken van wat gebruikelijk is. Dit is een 
wat vaag begrip, maar als je niet al te 
veel afwijkt van wat collega-ondernemers 
in je branche aan hun personeel 
aanbieden, zit je meestal wel goed. 
Daarbij doet de fiscus niet moeilijk over 
vergoedingen en verstrekkingen als per 
jaar per werknemer het bedrag van € 
2.400 niet wordt overschreden. Je mag 
er dan van uitgaan dat de vergoedingen 
of verstrekkingen ‘gebruikelijk’ zijn en je 
deze dus onder kunt brengen in de 
werkkostenregeling.

Let op!
Het bedrag van € 2.400 geldt in alle 
redelijkheid, dus bijvoorbeeld niet voor 
zover het loon van de werknemer lager is 
dan de bedragen waar hij recht op heeft 
volgens de Wet minimumloon en 
minimumvakantiebijslag, of als stagiair.
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Houd vrije ruimte in de gaten

Houd de vrije ruimte van 1,2% van jouw loonsom in de gaten. Tot € 
2.400 per werknemer per jaar zijn vergoedingen en verstrekkingen 
weliswaar nog gebruikelijk, maar als je de grens van 1,2% 
overschrijdt, betaal je wel 80% eindheffing. Daarmee is de 
vergoeding of verstrekking voor je personeel weliswaar belastingvrij, 
maar dus niet voor jou!

Let op vrijgesteld loon

Zo kun je bijvoorbeeld je kok een kookcursus laten volgen, zonder 
dat dit belast is en zonder dat dit ten koste gaat van de vrije ruimte. 
Voor andere werknemers, zoals je receptioniste, is dezelfde cursus 
alleen vrijgesteld als deze gericht is op toekomstig werk, 
bijvoorbeeld omdat ze later in de keuken aan de slag wil.

Tip!
Ook binnen een cafetariamodel kun je de meest aantrekkelijke 
elementen van de werkkostenregeling benutten. Houd er wel 
rekening mee dat vergoedingen en verstrekkingen moeten voldoen 
aan de gebruikelijkheidstoets. Tot een bedrag van € 2.400 per 
werknemer per jaar is er echter geen probleem.

Neem contact op voor persoonlijk advies

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



25 / 28

AccountAnders teamuitjes

Tijd voor ontspanning...
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Bootcamp 
& 
Weekendje 
weg

Een goede 
balans tussen 
werk en 
ontspanning 
vinden we 
belangrijk. Niets 
voor niks zeggen 
we: Voorsprong 
is tijd voor 
ontspanning.

Een aantal 
sportieve 
collega's hebben 
deelgenomen 
aan een 
uitdagende 
bootcamp (foto 
boven) en zijn 
vastberaden dit 
vaker te gaan 
doen. Ons 
jaarlijkse 
weekendje weg 
was ook weer 
een groot 
succes. Dit jaar 
zijn we afgereisd 
naar Limburg en 
hebben daar 
volop kunnen 
ontspannen (foto 
links) ;)

Als je nu denkt 
'Dat wil ik ook!', 
bekijk dan eens 
onze nieuwe 
vacature op de 
website. Wie 
weet, sta jij er de 
volgende keer 
ook bij.
Tip: Reserveer 
alvast wat ruimte 
in je agenda 
voor de 
AccountAnders-
activiteiten!

https://www.accountanders.nl/vacatures/zeldzame-accountant-accountant-in-opleiding/?accountnieuws
https://www.accountanders.nl/wp-content/uploads/activiteitenagenda-2019.jpg?accountnieuws&accountnieuws
https://www.accountanders.nl/wp-content/uploads/activiteitenagenda-2019.jpg?accountnieuws&accountnieuws
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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

