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 Meer informatie en/of advies 

Via AgroActualiteiten houden 

wij u op de hoogte van allerlei 
ontwikkelingen die mogelijk 
belangrijk kunnen zijn voor uw 
bedrijfsvoering.  
 
Mocht deze informatie aanleiding 
geven om tot actie over te gaan? 
Overweeg dan altijd of extra 
advies gewenst of misschien 
zelfs noodzakelijk is. 
 
Op de achterzijde van deze 
nieuwsbrief treft u onze 
contactgegevens aan. 
  
Tot uw dienst. 
 
De redactie 

Fosfaatbank voor grondgebonden bedrijf 

Rond deze tijd wordt de regeling t.a.v. de ‘fosfaatbank’ definitief vastgesteld. 
Grondgebonden bedrijven kunnen hiermee een ontheffing krijgen om meer 
dieren te houden dan het aantal fosfaatrechten van het bedrijf. De ontheffing die 
in 2018 wordt aangevraagd start vanaf 2019. De ontheffing geldt steeds voor vijf 
jaar.  
 
Grondgebonden 

U kunt een aanvraag indienen als uw ‘productieruimte’ in het jaar van aanvraag 
groter is dan nul. Uw productieruimte is de fosfaatruimte (15 mei) minus het 
aantal fosfaatrechten op 1 september. Voor de volgende jaren telt een eerder 
verkregen ontheffing ook mee. Veel bedrijven zullen aan deze voorwaarde 
kunnen voldoen. 
 
Natuurterrein 
De fosfaatruimte op natuurterrein telt hierbij ook mee. Natuurterrein dat als 
grasland wordt gebruikt, telt mee voor 70 kg fosfaat per ha. Voor overig 
natuurterrein (ook bouwland) geldt een norm van 20 kg/ha. 
 
Loting en Jonge landbouwers 

Het aantal aanvragen zal (veel) hoger zijn dan de beschikbare ruimte vanuit de 
fosfaatbank. In dat geval worden de ontheffingen vrijgegeven na loting. Bij de 
loting maken Jonge landbouwers tweemaal zoveel kans dan overige 
landbouwers. 
 
Definitie Jonge landbouwer 
De definitie van een Jonge landbouwer is vergelijkbaar met de definitie binnen 
het GLB. Zie hiervoor het artikel in deze editie over de subsidie Jonge 
landbouwers. 
 
Ontheffing voor 5 jaar 

De ontheffing geldt voor vijf jaar. In deze periode mag u geen fosfaatrechten 
verkopen of (ver)leasen. Ook moet u in de gehele periode grondgebonden 
blijven. Uw ontheffing (in kilogram fosfaat) telt hierbij mee. Bent u Jonge 
landbouwer? Dan moet u aan de voorwaarden van Jonge landbouwer blijven 
voldoen. 
 
Aanvragen 

De fosfaatbank wordt ieder jaar opengesteld. Op het moment van schrijven was 
nog niet bekend wanneer de fosfaatbank dit jaar wordt opengesteld. 
 

Wilt u een aanvraag indienen? Overleg dan met ons over de hoogte van 
de ontheffing die u wilt aanvragen. U moet immers aan de eis van 

‘grondgebondenheid’ blijven voldoen! 
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Herbeschikking fosfaatrechten vleesvee 

Bent u vleesveehouder? Dan heeft u mogelijk een herbeschikking 
fosfaatrechten ontvangen of kunt u deze binnenkort verwachten. Met de 
herbeschikking krijgt u meestal minder fosfaatrechten toegekend. Wat zijn de 
gevolgen? 
 
Zelfde aantal dieren 

U mag hetzelfde aantal dieren blijven houden, dat u op 2 juli 2015 had. Voor 
een deel van deze dieren heeft u nu wellicht geen fosfaatrechten meer nodig. 
Bent u meer jongvee gaan houden dat bestemd is om zoogkoe te worden of 
wilt u uitbreiden? Dan heeft u extra fosfaatrechten nodig. U kunt misschien 
ook gebruikmaken van de vrijstellingsregeling, die wellicht op het moment van 
schrijven reeds is opengesteld. 
 
Rechten (deels) verkocht 

Heeft u afspraken gemaakt voor het overdragen van uw fosfaatrechten? En 
heeft u deze overdracht fosfaatrechten gemeld bij RVO? Dan is de kans groot 
dat RVO deze overdracht eerder heeft geblokkeerd. Op basis van uw 
herbeschikking bepaalt RVO nu of de overdracht alsnog kan plaatsvinden. 
 
Te weinig rechten 
Heeft u door de herbeschikking minder fosfaatrechten over dan u gemeld had 
om over te dragen? Dan gaat de overdracht in zijn geheel niet door! 
 
Gevolgen 

Het niet door gaan van de overdracht van fosfaatrechten kan grote 
(financiële) gevolgen hebben voor u en de koper van uw fosfaatrechten. 
Zeker omdat de waarde van de fosfaatrechten de afgelopen tijd flink is 
gestegen. 
 

Heeft u een herbeschikking ontvangen? Schakel dan uw adviseur in 
om de (financiële) gevolgen in beeld te brengen. Ook kunt u samen 

bepalen welke acties u kunt ondernemen. 

 
 

Lease fosfaatrechten en alternatieven 

Wilt u fosfaatrechten verleasen binnen één kalenderjaar? Dan kunt u beide 
benodigde overdrachten vaak direct na elkaar melden bij RVO. Ook kunt u 
kiezen voor een alternatieve manier van overdracht. Let wel op de 
consequenties en risico’s! 
 
Melden lease 

Een ‘heenlease’ en ‘teruglease’ kunt u, samen met de leaser, direct na elkaar 
melden bij RVO. U heeft dan als verleaser meer zekerheid, dat de rechten 
weer terugkomen. Als leaser loopt u echter het risico, dat u rechten kwijtraakt 
als RVO de heenlease niet goedkeurt en de teruglease wel. 
 
Alternatieven  

U kunt ook rechten verleasen voor meerdere jaren of kiezen voor bijvoorbeeld 
‘huurkoop’ of ‘huur met een koopoptie’. Bij verleasen voor meerdere jaren 
worden de rechten tweemaal gekort met 10%. Bij verhuur met een 
uiteindelijke koop, worden de rechten eenmaal gekort met 10%.  
 
Consequenties en risico’s 
Let bij iedere vorm van overdracht op de juridische en fiscale consequenties. 
Breng alle risico’s goed in beeld, zodat u een overwogen keuze kunt maken. 
 

Wilt u fosfaatrechten voor meerdere jaren verleasen of middels een 
andere vorm overdragen?  

Informeer dan bij ons naar alle juridische en fiscale aspecten! 

Uitbreiding knelgeval starters 

Bent u starter maar leverde u op 2 
juli 2015 nog geen melk? Dan kunt 
u nu toch in aanmerking komen 
voor de knelgevallenregeling 
fosfaat-rechten. U moet dan op 2 juli 
2015 wel jongvee voor de melkvee-
houderij hebben gehad. Daarnaast 
moet u tussen 2 juli 2015 en 1 
januari 2018 gestart zijn met de 
productie van melk voor consumptie 
of verwerking. Ook moet u natuurlijk 
aan de overige voorwaarden van 
starters voldoen. Informeer bij uw 
adviseur naar deze voorwaarden. 
Wilt u in aanmerking komen voor 
deze uitbreiding van de 
startersregeling? Dien dan uiterlijk 
14 oktober een verzoek in bij RVO. 
 
Heruitgifte varkensrechten 

In het kader van de ‘Regeling 
Omgevingskwaliteit’ worden eerder 
opgekochte varkensrechten 
opnieuw uitgegeven. Bedrijven die 
deze rechten voor een gereduceerd 
tarief willen aankopen, moeten aan 
bepaalde voorwaarden voldoen. 
Eén van de voorwaarden is, dat de 
voorgrond geurbelasting op de 
omgeving beperkt is. Vanwege de 
verlaging van de geurreductie van 
luchtwassers kunnen minder 
bedrijven aan de geureisen 
voldoen. Om deze reden is de 
geurnorm op geurgevoelige 
objecten buiten de bebouwde kom 
verhoogd van 5 naar 8 OUe/m

3
. 

 
Nieuwe uitgave KWIN 

Onlangs is de uitgave van de KWIN-
Veehouderij 2018-2019 
verschenen. De KWIN-Veehouderij 
bevat prijsinformatie en normen van 
de veehouderij. Deze kunt u 
gebruiken voor o.a. het opstellen 
van een begroting. U kunt de 
normen eventueel aanpassen aan 
uw bedrijfssituatie. U moet uw 
keuzes dan wel kunnen 
onderbouwen.  
 
Handboek Melkveehouderij 

Het Handboek Melkveehouderij is 
geactualiseerd. Het Handboek is 
digitaal beschikbaar en gratis 
toegankelijk. Zie hiervoor de site 
www.handboekmelkveehouderij.nl.  
Via deze site kunt u ook een 
papieren versie van het Handboek 
Melkveehouderij bestellen. 
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Geen ontwikkelingsruimte PAS 

Wilt u uw bedrijf uitbreiden en heeft u hiervoor een Natuurbeschermingswet-
vergunning (Wnb-vergunning) nodig? Meestal is geen ontwikkelingsruimte 
beschikbaar, waardoor een Wnb-vergunning niet kan worden verleend. 
 
PAS-periode en ontwikkelingsruimte 

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is verdeeld in drie tijdvakken van zes 
jaar. Ieder tijdvak is opgesplitst in twee perioden van drie jaar. Per periode 
wordt steeds de ontwikkelingsruimte voor drie jaar vastgesteld. 
 
Onzekerheid 

Op dit moment hebben bepaalde organisaties vraagtekens of de systematiek 
van het PAS wel juist is. Hierover lopen verschillende beroepszaken. Dit heeft 
tot gevolg dat nu niet duidelijk is of het PAS in de huidige vorm kan blijven 
bestaan. Daarom is besloten om voor de tweede periode van het eerste 
tijdvak (1 juli 2018 t/m 30 juni 2021) nog geen ontwikkelingsruimte vrij te 
geven. 
 
Uitspraak 7 november 
Op 7 november 2018 wordt een uitspraak van het Europese Hof van Justitie 
verwacht. Daarna kunnen de beroepszaken worden afgehandeld. Dan zal 
wellicht duidelijk worden of het PAS door kan gaan en of er eventueel 
aanpassingen nodig zijn. Pas daarna kan bepaald worden of weer 
ontwikkelingsruimte beschikbaar kan komen. 
 
Ruimte uit periode 1 

Alleen als voor een bepaald Natura 2000-gebied uit de eerste periode nog 
ontwikkelingsruimte over is, mag deze nog worden uitgegeven. Deze ruimte is 
echter beperkt. 
 

Heeft u uitbreidingsplannen? Informeer dan eerst bij uw ROM-
specialist naar de mogelijkheden. 

 

Bandbreedtes mest geven richting 

In het kader van het sectorale ‘Plan van aanpak mestfraude’ heeft Cumela, in 
samenwerking met enkele sectorpartners, een tabel met acceptabele 
gehalten voor diverse mestsoorten opgesteld. Deze tabel kunt u gebruiken 
om te bepalen of er sprake is van onwaarschijnlijke mestanalyses. 
 
Enkele voorbeelden 

In tabel 1 vindt u van enkele mestsoorten voor fosfaat de forfaitaire waarden 
en de minimale en maximale ‘acceptabele’ waarden.  Deze bandbreedtes zijn 
voor zowel fosfaat als stikstof vastgesteld voor meerdere mestsoorten. Vraag 
uw adviseur om de volledige tabel. 
De bandbreedtes hebben geen wettelijke status. Maar u kunt ze wel 
gebruiken bij de beoordeling van ‘extreme’ mestanalyses. 
 
Tabel 1. Bandbreedtes fosfaat voor enkele mestsoorten 

Mestsoort Code Kg fosfaat per ton 

  Minimaal Forfaitair Maximaal 

Rundvee drijfmest 14 0,9 1,5 2,1 
Koek na mestscheiding- Ru 
 

13 2,0 9,8 6,0 

Vleesvarkens drijfmest 50 0,5 3,8 9,0 
Koek na mestscheiding – Va 
 

43 11,0 21,4 20,0 

 

Heeft u te maken met extreme mestanalyses en liggen de gehalten 
buiten de brandbreedtes? Dan is het belangrijk om na te gaan of 

hiervoor een verklaring te vinden is. 

BEX: maak conceptberekening 

Voor het jaar 2018 zijn de 
rekenregels en de voorwaarden 
voor het toepassen van BEX 
gewijzigd. In de vorige editie zijn we 
ingegaan op de voorwaarden.  
De wijziging van de rekenregels kan 
tot gevolg hebben, dat de uitkomst 
van BEX anders is dan het 
voorgaande jaar, bijv. bij bedrijven 
met een emissiearme stal. 
Daarnaast is de ruwvoerpositie en 
het beweidingssysteem dit jaar 
anders dan in 2017, mede als 
gevolg van de droogte. Om deze 
redenen is het advies om voor 2018 
nu een conceptberekening BEX te 
(laten) maken. Het BEX-resultaat 
heeft immers gevolgen voor diverse 
onderdelen ven de Meststoffenwet.  
Als u het BEX-resultaat weet, kunt u 
zo nodig nog acties ondernemen. 
 
Onderbouwing knelgeval fosfaat 

Heeft u in een bezwaar tegen de 
beschikking fosfaatreductieplan 
en/of fosfaatrechten aangegeven, 
dat er sprake is van een ‘individuele 
disproportionele last’? Dan kon u 
zich melden bij RVO om 
aanvullende informatie toe te 
sturen. Hiermee moet u o.a. de 
volgende zaken aantonen: 

 De continuïteit van het bedrijf 
moet in gevaar zijn. 

 Er moet sprake zijn van een 
bijzondere individuele 
omstandigheid. 

 Er moet een causaal verband 
zijn tussen bovenstaande en 
het fosfaatreductieplan c.q. 
fosfaatrechten. 

Kunt u bovenstaande zaken 
onvoldoende aantonen, dan zal 
RVO uw bezwaar afwijzen. U kunt 
vervolgens in beroep gaan tegen de 
afwijzing van uw bezwaar. De 
rechter zal vervolgens het strikte 
standpunt van RVO toetsen.  
Win eerst juridisch advies in voordat 
u in beroep gaat!  
 
Agenda 

Uiterlijk 14 oktober 
- melden knelgeval starter  
Uiterlijk 30 oktober 
- Subsidies vleeskalverhouderij 
Begin december 
- Subsidie Jonge landbouwers 
Uiterlijk 31 december 
- Aanmelden fosfaatverrekening 
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Subsidie Jonge landbouwers begin dec. 

De subsidie Jonge landbouwers wordt begin december opengesteld. De 
exacte voorwaarden zijn nog niet bekend. Wel is de verwachting dat de 
definitie Jonge landbouwer niet wijzigt. Voor de subsidie zal weer een 
investeringslijst worden opgesteld. 
 
Provinciale openstelling 

De subsidie Jonge landbouwers wordt per provincie opengesteld, maar kan 
waarschijnlijk net als voorgaande jaren bij RVO worden aangevraagd. 
 
Definitie Jonge landbouwer 

U bent Jonge landbouwer als u: 

 Op het moment van aanvraag nog geen 41 jaar bent. 

 Langdurige zeggenschap in de onderneming heeft. 

 Uw bedrijf uw eerste landbouwbedrijf is waarover u zeggenschap heeft. 

 Voldoende vakbekwaam bent. 
 
Langdurige zeggenschap 
Bij ‘langdurige zeggenschap’ is het onder andere van belang dat u 
‘blokkerende zeggenschap’ heeft voor ondernemersbeslissingen boven de € 
25.000. Deze ‘langdurige zeggenschap’ moet blijken uit uw KvK-inschrijving 
en een schriftelijke overeenkomst (bijv. maatschapsakte). 
 
Lijst met investeringen 

Net als afgelopen jaren zal u subsidie kunnen aanvragen voor fysieke 
investeringen die op de investeringslijst voorkomen. Deze investeringslijst is 
nog niet bekend. Per provincie kunnen (kleine) verschillen voorkomen. 
 
Subsidie 

Afgelopen jaar was de subsidie maximaal 30% van de subsidiabele kosten. 
Het subsidiebedrag was maximaal € 20.000. 
 

Wilt u een aanvraag voor de subsidie Jonge landbouwers indienen? 
Ga dan na of u aan de voorwaarden voldoet.  

Wij kunnen u hierbij van dienst zijn. 

 

Oogsten vanggewas toegestaan 

Heeft u een (EA-)vanggewas gezaaid? Dan mag u dit jaar dit gewas ook 
binnen de verplichte teeltperiode oogsten voor voederwinning. Dit geldt ook 
voor akkerbouwers die het gewas willen oogsten voor een veehouder. Het 
gewas mag echter niet worden vernietigd. 
 
Oogsten voor voederwinning 

Een vanggewas (groenbemester) mag in de verplichte teeltperiode worden 
beweid en gemaaid voor voederwinning. Dit geldt ook voor het verplichte 
vanggewas na mais op zand- en lössgronden en voor EA-vanggewassen. 
 
Niet vernietigen 
In de verplichte teeltperiode mag u een vanggewas echter niet vernietigen. 
Praktisch betekent dit, dat een vanggewas dat u wilt oogsten een grasachtig 
gewas zal moeten zijn. 
 

Heeft u een (grasachtig) vanggewas gezaaid? Dan mag u dit gewas in 
de verplichte teeltperiode beweiden of maaien voor voederwinning. U 

mag het gewas niet vernietigen.  

 

Over ons 

A2C-Accountants  
Uw financiële huisarts die 
van alle markten thuis is! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze kantoren / adviseurs 

A2C-Accountants  
Derpsestraat 1 
5751KA DEURNE  
Tel.: 0493 - 322 900 

 

A2C-Accountants aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook als gevolg van 
beslissingen en of handelingen gebaseerd op de informatie uit AgroActualiteiten. 
Raadpleeg altijd eerst uw vaste contactpersoon als u tot actie overgaat. 
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Lenen binnen de familie 
Als een familielid van u krap bij kas zit of een nieuwe woning wil financieren, kunt u overwegen een lening te 
verstrekken. Waar moet u fiscaal op letten bij een dergelijke lening binnen de familie? 
 
Mogelijk schenking. Als er geld wordt geleend binnen familieverhoudingen, dan kijkt de Belastingdienst altijd kritisch 

of er hierbij geen schenking plaatsvindt. Dit zou het geval kunnen zijn als u tegen een te lage rente of te ‘zachte’ 

voorwaarden geld uitleent. Maar hoe weet u nu welke rente en voorwaarden zakelijk zijn en zodoende niet tot een 

belaste schenking leiden? 

 

Hoogte van de rente 
Direct opeisbare lening. Als er een direct opeisbare lening is verstrekt, dan moet u een rente in aanmerking nemen 

van minimaal 6%. Dit minimale rentepercentage wordt namelijk voor de schenkbelasting geëist. Als u een lagere rente 

hanteert, dan wordt het verschil tussen die rente en de standaard 6% vermenigvuldigd met de waarde van de lening, 

jaarlijks aangemerkt als schenking. En dat wilt u natuurlijk voorkomen. Tip. De belastingheffing over deze ‘schenking’ 

kan mogelijk worden voorkomen door het benutten van de jaarlijkse schenkingsvrijstellingen. 

Zakelijke rente. Als de lening niet direct opeisbaar is, moet er een rente gehanteerd worden die gelijk is aan een 

zakelijke marktrente. Daarbij zal dus ook rekening moeten worden gehouden met de overige leningsvoorwaarden. 

Worden aan u als geldverstrekker veel zekerheden verstrekt, dan kunt u volstaan met een relatief lage rente. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan hypothecaire zekerheid. 

 

Zakelijke voorwaarden 
Onzakelijk? Naast de hoogte van de rente moet er ook kritisch gekeken worden naar de leningsvoorwaarden. Als 

deze te soepel zijn, dan zou de Belastingdienst tot de conclusie kunnen komen dat er sprake is van een onzakelijke 

lening. Dit is het geval als een onafhankelijke derde een dergelijke lening, tegen deze voorwaarden, nooit zou willen 

verstrekken. Ook niet tegen een hogere rente. Het nadeel van de kwalificatie onzakelijke lening is dat een mogelijk 

verlies hierop wellicht fiscaal niet aftrekbaar is, bijvoorbeeld als de lening vanuit zakelijk vermogen is verstrekt. 

Wat is ‘zakelijk’? Zakelijke voorwaarden houden onder meer in een zakelijke rente, een aflossingsschema, boeterente 

bij vervroegde aflossing en voldoende zekerheden voor de geldverstrekker. 

Voor eigen woning? Als u een familielening voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning verstrekt, dan 

kan de geldlener de rente hierop alleen fiscaal aftrekken als de lening voldoet aan bepaalde voorwaarden. De 

voornaamste hiervan is dat de lening in 30 jaar minimaal annuïtair wordt afgelost. Let hier goed op. 

 

Goed vastleggen 

Ten slotte is het verstandig de gemaakte afspraken goed vast te leggen op papier. Niet alleen als bewijs van 

zakelijke voorwaarden richting de Belastingdienst, maar ook om naar uw andere familieleden (kinderen) aan te 

tonen hoe een en ander is afgesproken ingeval u er niet meer bent. 

Glijclausule. Denk hierbij ook aan het opnemen van een fiscale glijclausule. Deze bepaalt dat de rente met 

terugwerkende kracht wordt aangepast als de Belastingdienst een hogere rente eist. 

 

Naast de hoogte van de rente moet er ook kritisch gekeken worden naar de leningsvoorwaarden. Denk aan een 
aflossingsschema, boeterente bij vervroegde aflossing en zekerheden. Een lening voor de eigen woning moet, met het 
oog op de fiscale renteaftrek, in 30 jaar tenminste annuïtair worden afgelost. 

 

Op de factuur 6 of 9% btw? 
Zoals bekend, heeft het kabinet voornemens om het verlaagde btw-tarief per 1 januari 2019 te verhogen van 6 naar 9%. 
Een veel gestelde vraag is vanaf welk moment er met het btw-tarief van 9% gerekend moet gaan worden. Hoe zit dat? 

 
Datum van presteren 
Datum van presteren in 2018. Als de datum van presteren gelegen is in 2018, dan is het 6%-tarief van toepassing, 

ook als de factuur pas in 2019 door u aan uw afnemer wordt uitgereikt. 

Datum van presteren in 2019. Prestaties die onder het verlaagde btw-tarief vallen en die in 2019 worden verricht, 

zijn belast met het 9%-tarief, ook als er in 2018 alvast een bedrag vooruit wordt gefactureerd. Hiervoor geldt echter 

een coulanceregeling van de Belastingdienst (zie hierna). 

Duidelijke factuur. Zorg daarom altijd dat duidelijk uit de factuur blijkt op welke datum de goederen zijn geleverd of 

de dienst is verricht. Op grond van de factuurvereisten is dit verplicht. 

 

Prestatie in 2019 

Als het goed in 2019 wordt geleverd of de dienst in 2019 wordt verricht, dan moet het verlaagde btw-tarief van 9% 
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worden toegepast. 

Vooruitbetalingen. Normaal gesproken zou dat ook gelden voor in 2019 geleverde prestaties die in 2018 al vooruit 

gefactureerd zijn. Op dit punt heeft het kabinet echter aangekondigd de ondernemers niet te willen belasten met 

extra administratieve lasten. Tip. De Belastingdienst zal daarom niet gaan naheffen op in 2018 betaalde prestaties 

die pas in 2019 gaan plaatsvinden.  
 

Datum levering/dienst Datum factuur Laag tarief btw 

2018 2018/2019 6% 

2019 2018 6% 

2019 2019 9% 

 
Is het moment van levering van goederen of het verrichten van diensten gelegen in 2019, dan wordt er met 9% btw 

gerekend. Is er in 2018 al vooruit gefactureerd voor leveringen en diensten die in 2019 plaatsvinden, dan mag dat 

tegen 6% btw zonder bijbetaling achteraf. 

 

Verbod op privégebruik schriftelijk vastleggen 
Een bijtelling voor de auto van de zaak kan worden voorkomen door een verbod op privégebruik. De rechter heeft 

onlangs nog eens bevestigd dat dit verbod dan wel schriftelijk moet worden vastgelegd. Waar moet u op letten? 

 

Wat speelde er? 
Bestelauto’s hoveniersbedrijf. In een recente procedure voor het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 27.07.2018 

(GHARL:2018:6158) , gaat het om een hoveniersbedrijf. Binnen het hoveniersbedrijf zijn er drie werknemers die 

gebruikmaken van een bestelauto van de zaak. Voor twee van hen wordt hiervoor een bijtelling voor privégebruik in 

aanmerking genomen in de loonadministratie. 

Forse rekening van de fiscus. Voor de derde werknemer echter niet. En juist dit komt aan de orde tijdens een 

boekenonderzoek. Gezien de aanzienlijke cataloguswaarde van de bestelauto legt de Belastingdienst 

naheffingsaanslagen op van € 10.000,- per jaar. Gezien de correctietermijn van vijf jaar betekent dat dus een fiscale 

rekening voor dit bedrijf van maar liefst € 50.000,-! 

Geen ‘Verklaring geen privégebruik’. Voor deze werknemer is er door de Belastingdienst geen ‘Verklaring geen 

privégebruik auto’ afgegeven. Dit betekent dat het hoveniersbedrijf door de Belastingdienst aansprakelijk kan 

worden gesteld voor de niet-betaalde loonheffing. Tip. Indien u als werkgever wel zo’n verklaring heeft, dan klopt de 

Belastingdienst niet bij u aan maar bij uw werknemer. U blijft dan buiten schot op voorwaarde dat u niet 

redelijkerwijs kon weten dat uw werknemer wel privé gebruikmaakte van de bestelauto. 

 

Verbod op privégebruik bestelauto 
Bijtelling voorkomen. Om de aanslagen van tafel te krijgen, stelt het hoveniersbedrijf dat er een verbod op het 

privégebruik van de bestelauto ligt. Een dergelijk verbod op privégebruik kan een bijtelling inderdaad voorkomen. 

Voorwaarden. Hiervoor moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 

 het verbod is schriftelijk vastgelegd en wordt bewaard bij de loonadministratie; 

 het verbod wordt gehandhaafd door periodiek toezicht door de werkgever; 

 als het verbod wordt overtreden, legt de werkgever een passende sanctie op. 

 

Wat zegt de rechter? 
Niet schriftelijk vastgelegd. Tijdens de rechtszaak blijkt dit verbod op privégebruik weinig voor te stellen. Het is 

niet schriftelijk vastgelegd en dus ook niet opgenomen in de loonadministratie. 

Kilometeradministratie achteraf. Teneinde toch de zaak te winnen heeft men een poging gedaan achteraf een 

sluitende kilometeradministratie op te stellen voor de bestelauto. Als hieruit blijkt dat de auto voor minder dan 500 

kilometer op jaarbasis privé is gebruikt, dan kan de bijtelling alsnog achterwege blijven. Let op. Het achteraf 

opmaken van zo’n administratie blijkt in de praktijk veelal ondoenlijk. 

Onderuitgehaald. Ook in deze zaak kan de inspecteur eenvoudig gaten schieten in de kilometeradministratie. 

Verder dan een benadering van het gebruik komt men simpelweg achteraf niet meer. Dat is onvoldoende om als 

bewijs te kunnen dienen. Dit alles leidt ertoe dat de rechter niets anders kan dan de naheffingsaanslagen te 

handhaven. Het hoveniersbedrijf mag gaan proberen deze te verhalen op zijn werknemer. 

 

Als u met uw werknemer afspreekt dat de bestelauto niet privé mag worden gebruikt, gebruik dan de 

voorbeeldafspraak. U moet wel toezicht houden op het gebruik van de bestelauto en bij overtreding moet er een 

passende sanctie, bijvoorbeeld een boete, worden opgelegd. 


