Prinsjesdag 2019: een warm bad of een koude douche?
Prinsjesdag 2019: de troonrede wordt gelezen, de Miljoenennota en de voorgenomen
fiscale maatregelen zijn gepresenteerd. Wat komt er dit jaar uit het koffertje? Het huidige
kabinet is uiterst tevreden met hoe de zaken lopen, maar ziet de temperatuur van het
economisch klimaat wat dalen. Hoe zit dat voor de ondernemers? Voelt Prinsjesdag voor u
als een heerlijk warm bad, of wordt u opgeschrikt door een ijskoude douche? We zetten
het voor u op een rij. Kijk vooral ook naar de extra tips voor ontspannen ondernemen.
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De ondernemer in de kou: de zelfstandigenaftrek wordt verlaagd
Vanaf 2020 wordt één van de belangrijkste aftrekposten voor ondernemers stapsgewijs
verlaagd: de zelfstandigenaftrek. De aftrek wordt in 9 jaar afgebouwd, van 7.280 euro naar
5.000 euro in 2028.
Elk jaar wordt de zelfstandigenaftrek met 250 euro verlaagd. In het laatste jaar is de verlaging
280 euro.
Neem contact op
Hierdoor zult u als ondernemer eerder in een hoger belastingtarief vallen. Neem daarom contact
op met uw accon■avm-adviseur. Samen kijken we of een bv in uw geval interessant is.

Vennootschapsbelasting niet verlaagd in 2020: kijk naar uw
groepsstructuur
De vennootschapsbelasting kent twee tarieven voor normale winst. Aangekondigd was dat
het toptarief vanaf 2020 omlaag zou gaan. In het Belastingplan 2020 is nu bepaald dat het
toptarief in 2020 op 25 procent blijft staan.

Het lage tarief wordt wel verlaagd van 19 procent naar 16,5 procent. In 2021 wordt het toptarief
verlaagd naar 21,7 procent en het lage tarief naar 15 procent.
Wat opvalt is dat in 2020 het verschil tussen de beide tariefschijven 8,5 procent bedraagt. Dit
maakt het voor vennootschappen met een winst boven de 200.000 euro uiterst voordelig om
winsten binnen de groep zodanig te spreiden dat de laagste schijf meerdere malen (deels) wordt
benut. Bij een groepswinst van 400.000 euro scheelt dit maximaal 17.000 euro.
Het is daarom verstandig om nog eens goed te kijken naar uw groepsstructuur. Soms is het
voordelig om een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting te verbreken. Maar het kan
ook verstandig zijn om een extra bv op te richten.
Innovatieve activiteiten
Voor winsten die gemaakt zijn met innovatieve activiteiten geldt een speciaal tarief van 7 procent.
Eerder is aangekondigd dat het tarief zal worden verhoogd naar 9 procent met ingang van 2021.
Elektrische auto: gunstige bijtelling maar beperkt voordeel
Voor een volledig elektrische auto geldt een gunstige bijtellingsregeling. In 2020 wordt deze
regeling gecontinueerd, maar het voordeel wordt wel beperkt.
Het bijtellingspercentage voor normale auto’s bedraagt in 2020 22 procent. Voor volledig
elektrische auto’s is dit 8 procent (2019: 4 procent). Het verlaagde percentage wordt berekend
over een cataloguswaarde van maximaal 45.000 euro (2019: 50.000 euro). Bij een hogere
cataloguswaarde geldt over het meerdere het normale percentage.
Onveranderd blijft: de regels die gelden in het jaar van de eerste tenaamstelling blijven
gedurende zestig maanden van toepassing.

Invoering tweeschijvenstelsel: al per 1 januari 2020
Het kabinet stelt voor om de invoering van het tweeschijvenstelsel te versnellen. De
invoering die eerst per januari 2021 zou plaatsvinden, wordt in het nieuwe voorstel al per
1 januari 2020 gerealiseerd.
In 2020 geldt dan een basistarief van 37,35 procent en een toptarief van 49,5 procent. In 2021
wordt het basistarief op grond van het wetsvoorstel verlaagd naar 37,10 procent.

Btw-wijzigingen per januari: wat betekent dit voor u?
De heffing van btw bij internationale goederenhandel wijzigt per 2020. Het doel: de regels
in de hele EU gelijktrekken en zo onduidelijkheden wegnemen.
De wijzigingen gelden voor:
1. Intracommunautaire leveringen:
■ voorwaarden toepassen 0%-tarief
■ bewijs voor intracommunautaire leveringen
2. Ketentransacties
Intracommunautaire leveringen
Ondernemers mogen 0 procent btw factureren voor een goederenlevering aan een ondernemer
in een andere EU-lidstaat. In de voorwaarden daarvoor veranderen de volgende zaken:
■

Voorwaarden toepassen 0%-tarief
Hiervoor moesten ondernemers hun afnemer in de andere EU-lidstaat identificeren. Tot 1
januari 2020 had een onjuiste identificatie alleen geen gevolgen.
Vanaf 1 januari 2020 zijn er wel gevolgen. Is de identificatie onjuist? Dan mag u het 0%-tarief
niet toepassen. Let er ook op dat u het juiste btw-identificatienummer op de ICP-opgaaf
vermeldt. In beide gevallen leidt een foutief nummer tot naheffingsaanslagen.

■

Bewijs voor intracommunautaire leveringen
Vanaf 1 januari 2020 moet een ondernemer ten minste twee bewijsstukken overleggen. Deze
moeten:
➢ niet tegenstrijdig zijn met elkaar.
➢ onafhankelijk van elkaar zijn opgesteld.
In feite levert deze aanpassing een beperking op van de tot nu toe geldende vrije bewijsleer.
Die vrije bewijsleer hield in dat u kon aantonen dat het 0%-tarief terecht in rekening was
gebracht. Per 1 januari moeten transactiedossiers nóg beter op orde zijn.

Conclusie intracommunautaire leveringen
Voor Nederlandse ondernemers zorgt dit voor een verzwaring van de bewijslast om aanspraak te
maken op het btw-nultarief.
Ketentransacties: betere positie voor ondernemers
De laatste ‘quick fix’ bevat een regeling voor ketentransacties. Vanaf 1 januari 2020 wordt in de
hele EU hetzelfde antwoord gegeven op de vraag:
Aan welke transactie in een keten van transacties moet het internationale goederenvervoer
worden toegerekend? Hierdoor zouden alle transacties in de keten door de hierbij betrokken EUlidstaten op gelijke wijze in de heffing worden betrokken.
Ook deze regeling leidt tot een verbetering van de positie van ondernemers die veel goederen
binnen de EU grensoverschrijdend leveren.

■ Kleine ondernemersregeling (KOR)
Per 1 januari 2020 wordt de huidige KOR gemoderniseerd. En er komt een omzetgerelateerde
vrijstelling van de btw. Ook nieuw is dat automatisch ontheffing van administratieve verplichtingen
wordt verleend. U kunt (voorlopig) nog steeds jaaraangifte doen voor de btw.
De nieuwe KOR geldt voor ondernemers met een maximale omzet van 20.000 euro op jaarbasis.
Ook staat de nieuwe KOR open voor in Nederland gevestigde rechtspersonen zoals stichtingen,
verenigingen en bv’s.

■ Verlaagd btw-tarief voor elektronische uitgaven
Per 1 januari wordt het verschil in het btw-tarief tussen papieren en digitale boeken opgeheven.
Publicaties waarvoor het 9%-tarief al gold voor de papieren uitgave, mogen nu ook in digitale
vorm met het 9%-tarief worden verkocht.
Is dit voor u een kans om uw prijzen te verlagen, of uw marges te verhogen? Bespreek uw
strategische kansen met uw accon■avm-adviseur.

Kouder, koudst: overdrachtsbelasting gaat omhoog
Het bedrijfsleven betaalt een hoge prijs voor het Klimaatakkoord. Vanaf 1 januari 2021 gaat
het tarief omhoog, van 6 naar 7 procent.
Voor de aanschaf van onroerend goed geldt nu de hoofdregel: over de koopsom is 6 procent
overdrachtsbelasting verschuldigd. Voor woningen geldt een lager tarief: 2 procent.
In de papieren
De tariefsverhoging van 6 naar 7 procent kan flink in de papieren lopen. Over elke 100.000 euro
is 1.000 euro aan extra belasting verschuldigd. Deze verhoging moet het Klimaatakkoord deels
financieren. De wetgever wil de burger ontzien, het bedrijfsleven krijgt de koude douche over zich
heen.
Woningen en niet-woningen
Wat onder woningen en niet-woningen wordt verstaan verandert niet.
Niet-woningen zijn bijvoorbeeld:
■
■
■

bedrijfsgebouwen en bedrijfsruimten
grond die bestemd is voor woningbouw
hotels en pensions

Warm bad voor werknemer én werkgever: meer ruimte in de
werkkostenregeling (WKR)
Per 1 januari 2020 wordt de vrije ruimte van de WKR verhoogd van 1,2 procent naar 1,7
procent voor loonsommen tot 400.000 euro. Daarboven blijft het percentage ongewijzigd.
Als werkgever is er dus 2.000 euro meer onbelast te vergoeden aan uw werknemers.
Goed om te weten: een overschrijding van de vrije ruimte hoeft u pas in het tweede tijdvak ná
overschrijding aan te geven voor de loonbelasting. De betaling van de heffing vindt dan
vanzelfsprekend nog een tijdvak later plaats.
VOG niet ten koste van vrije ruimte
Vanaf 2020 kunt u als werkgever de kosten van een Verklaring omtrent gedrag (VOG) onbelast
vergoeden aan uw werknemer. Dit is een gerichte vrijstelling en gaat dus niet ten koste van de
vrije ruimte.

Overige wijzigingen:
1. Producten eigen bedrijf
Als werkgever mag u werknemers 20 procent korting geven op producten uit het eigen bedrijf,
met een maximum van 500 euro per jaar per werknemer. De Belastingdienst bepaalt de waarde
van deze producten vanaf nu op basis van de verkoop- of winkelwaarde, inclusief btw. Eerder
werden deze producten gewaardeerd op de prijs die aan derden wordt doorberekend.
2. Boetes en dwangsommen
Per 2020 worden vergoede boetes en dwangsommen niet meer als eindheffingsloon aangemerkt.
Deze worden dan op de reguliere wijze verloond.
3. Bijtelling op fiets van de zaak
Stelt u een fiets ter beschikking aan uw medewerkers? Per 2020 moet u hiervoor de regels van
een auto van de zaak aanhouden. Er komt een forfaitaire bijtelling van 7 procent van de
factuurwaarde van de fiets, als er ook sprake is van privégebruik.
Het is ook mogelijk om een fiets te vergoeden via de vrije ruimte van de WKR. Hierdoor hebt u
geen bijtelling.
4. Vrijwilligersvergoeding
Het maximumbedrag aan vrijwilligersvergoeding is nu bepaald op 170 euro per maand met een
maximum van 1.700 euro per jaar. Dit bedrag wordt vanaf 1 januari 2020 jaarlijks geïndexeerd.

Méér arbeidskorting en algemene heffingskorting
Hebt u een IB-onderneming of ROW-inkomsten (resultaat uit overige werkzaamheden)? De
arbeidskorting wordt de komende drie jaren verhoogd. Ook mensen in loondienst profiteren van
deze maatregel. Extra mooi nieuws: de heffingskorting stijgt ook. Dit extraatje geldt voor
iedereen.

Bronbelasting: een koude douche voor internationale
ondernemingen
Om alvast wat verder vooruit te kijken: vanaf 2021 breekt Nederland met één van de pijlers
van het Nederlandse vestigingsklimaat. Er komt een bronbelasting op uitgaande rente en
royalty’s in Nederland.
Vanaf dat moment kan vermoedelijk maximaal 21,7 procent belasting worden geheven op rente
en royalty’s die door een onderneming of vaste inrichting in Nederland worden betaald aan een
onderneming of vaste inrichting in het buitenland.
Ga in overleg
Heeft uw onderneming één of meerdere vestigingen in het buitenland? Ga dan in overleg met uw
adviseur om te kijken of deze maatregel uw onderneming raakt.

2021: afschaffen betalingskorting vennootschapsbelasting
Het kabinet stelt voor om per 2021 de betalingskorting voor de vennootschapsbelasting af
te schaffen.
Vennootschappen die de aanslag vennootschapsbelasting in één keer vooruitbetalen krijgen
vanaf dat moment geen korting meer. Een koude maatregel.

Hoera: in 2020 brede weersverzekering voordeliger
Bent u akkerbouwer of fruitteler? Dan hebben we héérlijk warm nieuws voor u: verzekeren tegen
ongunstige weersomstandigheden wordt een stuk aantrekkelijker. Per 2020 vervalt de 21 procent
assurantiebelasting op de brede weersverzekering. En hoe meer ondernemers zich gaan
verzekeren, hoe lager uw premie uitvalt.

Koude douche: minder aftrek op alimentatie
Hebt u een alimentatieplicht ten aanzien van uw ex-partner? Dan voelt de verlaging van de
fiscale aftrek per 2020 als een koude douche. U kunt wél alimentatieverlaging aanvragen
als u naar de rechter stapt.
Vorig jaar is in het Belastingplan aangekondigd dat de fiscale aftrek van partneralimentatie in
stappen omlaag gaat. Van 51,75 procent nu naar 37,05 procent in 2023. We raden u aan om
goed te bekijken welke gevolgen dit voor u heeft. Vooral als u partneralimentatie betaalt volgens
de maximale draagkracht.
Ontvangt u partneralimentatie?
Dan heeft de verlaging mogelijk invloed op de hoogte van eventuele toeslagen die u ontvangt.
Laat u hierover goed adviseren.
Niet vergeten: afwikkeling huwelijkse voorwaarden
Ook de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden is een belangrijk aandachtspunt. Let op:
denkt u eraan om jaarlijks het verrekenbeding uit te voeren, dat u in de huwelijkse voorwaarden
bent overeengekomen? Neem contact op met onze specialisten voor uitgebreid advies.

Extra subsidiekansen voor milieu-investeringen
Het kabinet draait de warme kraan voor duurzame ontwikkeling open. In 2020 komt
eenmalig een bedrag van 10 miljoen euro vrij voor investeringen in CO₂-reducerende
circulaire bedrijfsmiddelen. Onze tip: maak slim gebruik van de subsidiekansen.
Ook wordt de Milieulijst tijdelijk uitgebreid met een aantal circulaire bedrijfsmiddelen. Voor deze
investeringen kunt u een milieu-investeringsaftrek aanvragen.
Circulaire bedrijfsmiddelen beogen een langer gebruik in de onderneming en het hergebruik
hiervan. Welke bedrijfsmiddelen precies hiervoor in aanmerking komen, zal blijken uit de
Milieulijst 2020.

Aftrekposten box 1: verlaging tarief
Bedraagt uw inkomen in 2020 en latere jaren meer dan 68.507 euro? Dan krijgt u te maken
met een verlaging van het tarief waartegen u bepaalde kosten in box 1 kunt aftrekken.

U moet hierbij denken aan: aftrekbare kosten eigen woning, ondernemersaftrek en de mkbwinstvrijstelling.
Afbouw tot en met 2023
In dit overzicht ziet u de afbouw tot en met 2023:

Jaar
Maximaal tarief aftrekposten

2020

2021

2022

2023

46,0%

43,0%

40,0%

37,05%

Uw accon■avm-adviseur adviseert u graag over de aftrekposten waar dit voor geldt.

Een warm onthaal voor start-ups
Het kabinet wil vernieuwende start-ups in Nederland stimuleren in de ontwikkeling. En
toegang geven tot investeringen, geschikt personeel, kennis over onderzoeken,
internationale markten en klanten. Daarom is er tussen 2019 en 2023 65 miljoen euro
beschikbaar. Voor 2020 is 14 miljoen euro gereserveerd.
Een groot deel van dit geld komt via het programma TechLeap.NL bij de start-ups en scale-ups
terecht. In 2020 is er 1,3 miljoen euro beschikbaar voor het Digital Trust Center. Via dat centrum
wil de Rijksoverheid mkb-ondernemingen helpen om veilig digitaal te ondernemen. En om
weerbaar te zijn tegen hackers, datalekken of online oplichters.
Meer nieuws: 400 miljoen euro meer voor onderzoek
Het kabinet stelt vanaf 2020 structureel 400 miljoen euro meer beschikbaar voor onderzoek.
Bedrijven kunnen door dat geld vaker en sneller gebruikmaken van de WBSO-regeling (Wet
Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk).
Deze investering in fundamenteel en toegepast onderzoek kan bedrijven helpen om innovatieve
producten te ontwikkelen. En de sterke economische positie van Nederlandse bedrijven vast te
houden.

Extra tips voor ontspannen ondernemen
Er kwam al een ijskoude douche, begin dit jaar, voor ondernemers die (excessief?) lenen
van de bv en dit werd zeer recent gevolgd door een voorstel tot een radicale wijziging van
box 3. Met onderstaande extra tips ziet u welke relevante ontwikkelingen er ook spelen dit
jaar.
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Belastingheffing box 3: per 2022 radicaal gewijzigd
Box 3 verandert vanaf 2022. Dit betekent dat u met alleen spaargeld tot ongeveer 440.000
euro geen belasting betaalt. Dat is nog eens een warm bad. Maar hoe zit het als u naast
spaargeld bijvoorbeeld ook schulden heeft, zoals schenkingen op papier aan uw
kinderen? Dan wordt helaas de koude kraan opengedraaid.
Momenteel geldt er een heffingsvrij vermogen van ongeveer 30.000 euro per
belastingplichtige. Blijft het vermogen daaronder, dan wordt er geen belasting betaald.
Nieuw per 2022
In 2022 geldt het heffingsvrij vermogen nog steeds. Komt u met uw vermogen
daarboven, dan wordt gekeken naar het werkelijke bezit op 1 januari. Dit wordt verdeeld in
spaargeld en overige bezittingen. Het rendement wordt nog steeds op basis van een forfait
berekend. Het nieuwe tarief in box 3 wordt dan 33 procent.
Rekenvoorbeeld spaargeld: aangenaam voor u
Voor spaargeld zal het rendement worden vastgesteld aan de hand van de gemiddelde
spaarrente in het jaar ervóór. Op basis van de huidige rente zal over spaargeld dan 0,09 procent
rendement behaald worden. Veel minder dus dan de 4 procent waar tot dan toe mee werd
gerekend.
Tot slot komt er een heffingsvrij inkomen van 400 euro per belastingplichtige. Een snelle
rekensom: spaarders met 440.000 euro behalen op basis van het forfait van 0,09 procent 396
euro aan inkomen. Omdat dit onder het heffingsvrij inkomen van 400 euro blijft, wordt er niets
meer belast in box 3. Voor partners geldt zelfs het dubbele bedrag.
Mocht de gemiddelde spaarrente in de toekomst weer stijgen, dan daalt het vermogen dat
‘belastingvrij’ is. Bij een rente van 0,5 procent, daalt het bedrag dat u belastingvrij mag hebben
naar 80.000 euro.

Zoals uit het spaargeldvoorbeeld blijkt, betaalt u bij de huidige rente over 440.000 euro straks
geen box 3-belasting meer. In 2019 betaalt u daar nog 4.929 euro over. Mensen met alleen
spaargeld gaan er onder de nieuwe regeling dus flink op vooruit.
Let op: wat u de rillingen kan opleveren
Voor schulden zal naar verwachting worden gerekend met een negatief rendement van 3,03
procent. Denk aan schenkingen op papier aan uw kinderen (schuldigerkenningen). Terwijl ze uw
kinderen een positief rendement van 5,33 procent opleveren. Hierdoor is
een schuldigerkenning niet langer fiscaal neutraal voor box 3. Onder de huidige wet betaalt u
geen belasting.
Schuldigerkenningen worden vaak gedaan op het moment dat u al wel vermogen
wilt overhevelen, maar te weinig liquide middelen heeft. Wellicht zijn de liquide middelen
inmiddels wel aanwezig en kunnen schuldigerkenningen die in het verleden zijn gedaan worden
uitbetaald. Dan wordt voor het geld bij de kinderen onder de nieuwe regels met slechts
0,09 procent rendement gerekend. Dit in plaats van de 5,33 procent wanneer het bedrag schuldig
erkend is.
Neem contact op
Wilt u meer weten over de aankomende wijzigingen? Of heeft u in het verleden
schuldigerkenningen aan uw kinderen gedaan, of bent u dit van plan? Neem dan contact op met
uw accountmanager.

Excessief lenen: een koude maatregel
Waarschijnlijk wordt per 1 januari 2022 (excessief) lenen van de eigen bv ontmoedigd. Dit
is de zogenoemde rekening-courantmaatregel. Bij schulden van meer dan 500.000 euro wordt
dit meerdere als box 2-inkomen aangemerkt. Dit betekent een acute heffing van 26,9
procent. Geen ‘warme’ en opbeurende maatregel, helaas.
De dga heeft dus nog enige tijd om de schulden aan de bv terug te brengen tot 500.000 euro. Dit
kan bijvoorbeeld door onroerende zaken aan de bv te verkopen of door in privé te herfinancieren
bij een bank. De drempel van 500.000 euro geldt voor de dga en partner samen.
Het wetsvoorstel wordt in het vierde kwartaal van 2019 verwacht.

Ontspannen ondernemen met de accon■avm Bedrijfsscan
Natuurlijk wilt u als ondernemer graag het maximale rendement halen uit uw bedrijf. Wij
kunnen u hierbij ondersteunen, met de accon■avm Bedrijfsscan. Zodat u ook in de
toekomst heerlijk ontspannen kunt ondernemen.
U wilt weten wat u goed doet, en vooral ook: wat er béter kan. Met de accon■avm Bedrijfsscan
maken we een grondige analyse van uw onderneming. Wij hebben deze scan ontwikkeld met
behulp van professionele en ervaren bedrijfskundigen.
Hoe werkt het?
De uitkomsten van de bedrijfsscan worden voor u vastgelegd in een rapport. Dit rapport kunt u
bespreken met uw accountmanager. In dit rapport worden de sterke en zwakke punten van uw
onderneming blootgelegd.
Onderdelen van de scan
De scan bestaat onder meer uit:
■
■
■
■
■
■

concreet maken van uw missie en visie
bepalen van een inkoopstrategie
analyse van uw verdienmodel
inrichting van uw managementinformatie
kritische vragen over uw personeelsmanagement
analyse van uw bedrijfsverzekeringen

Doe er uw voordeel mee
Wilt u meer ruimte creëren voor ondernemen, met focus op de toekomst? Vraag naar de
accon■avm Bedrijfsscan bij uw accountmanager.

Zonneparken op uw grond? Laat u adviseren
Ook dit jaar én komend jaar zet het kabinet in op een groener belastingstelsel.
Zonneparken dragen daaraan bij. Overweegt u om met uw landbouwgrond hieraan deel te
nemen? Zet dan de financiële voordelen af tegen de fiscale en bedrijfseconomische
nadelen en laat u adviseren.
Uw landbouwgrond is voor projectontwikkelaars erg aantrekkelijk voor het plaatsen van
zonneparken. De kans is groot dat u door hen wordt benaderd en dat u een optieovereenkomst
aangeboden krijgt. Wij raden u aan deze goed te laten bekijken om te zien wat voor risico’s dit
met zich meebrengt. Teken nooit de optieovereenkomst voordat u advies heeft gekregen.
Gevolgen voor belastingheffing
Met de overeenkomst geeft u de ontwikkelaar zogezegd een optie om op termijn een zonnepark
te vestigen op uw land. Dit biedt u mooie financiële vooruitzichten. Tegelijkertijd heeft de
optieovereenkomst ook belangrijke gevolgen voor de belastingheffing. In het ergste geval moet u
direct afrekenen alsof uw onderneming is gestaakt. Dit treft u dan als een koude douche.

Juridische gevolgen
Naast fiscale gevolgen zijn er ook juridische gevolgen. Het is het niet altijd zo dat er een indexatie
van de vergoeding is opgenomen in de overeenkomst. Dit is niet onbelangrijk, want 1.000 euro in
2019 is misschien wel meer waard dan 1.000 euro in 2039. Nog een voorbeeld: wie is
verantwoordelijk voor het opruimen van het zonnepark? En mag u uw onderneming nog wel aan
uw kinderen overdragen als de optieovereenkomst eenmaal is ondertekend?
Laat u adviseren
U leest het: de aanleg van een zonnepark brengt zowel voors als tegens met zich mee. Laat u
goed adviseren door een van onze medewerkers en zeg niet direct ‘ja’ tegen een
optieovereenkomst. accon■avm ondersteunt u graag bij het nemen van een weloverwogen
beslissing.

Hogere tarieven in box 2: eerder dividend uitkeren?
Het box 2-tarief stijgt in 2020 naar 26,25 procent. De verwachting voor 2021 is dat dit tarief verder
stijgt naar 26,9 procent. In sommige gevallen is het verstandig om uw dividend nog in 2019 uit te
keren. We helpen u graag om een weloverwogen keuze te maken.

Denk na over verkoop, ook al wilt u dat nog niet
Wellicht denkt u nog helemaal niet na over de eventuele verkoop van uw onderneming. U
heeft plezier in uw werk en wilt nog járen door. Toch is het verstandig om er nu alvast over
na te denken. Zodat u na uw toekomstige verkoop mag rekenen op een warm bad.
Door tijdig uw onderneming verkoopklaar te maken, krijgt u vaak een hogere verkoopopbrengst.
Dit lukt meestal niet als u een onverwacht bod krijgt, of als u uw onderneming plotseling
noodgedwongen van de hand moet doen.
Zorg voor een warm bad
Met een goede voorbereiding en planning zorgt u voor een warm bad, ook bij een onverwacht
bod. Onze collega’s van Corporate Finance helpen u graag.

Privacywetgeving en de AVG: dit kunt u doen in 2020
Als u het woord ‘privacy’ hoort, voelt u misschien al de koude rillingen over uw rug lopen.
Toch is het raadzaam om dit ook komend jaar hoog op uw agenda te plaatsen.
Sinds de invoering van de AVG in mei 2018, voert de Autoriteit Persoonsgegevens actief
controles uit. Tot nu toe worden vooral ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en zorgverzekeraars
onder de loep genomen.
Zo heeft een ziekenhuis onlangs een boete opgelegd gekregen van 460.000 euro vanwege
onvoldoende beveiliging van patiëntendossiers. Daarnaast kregen zij nog een last onder
dwangsom opgelegd om het ziekenhuis te dwingen de beveiliging te verbeteren. De verwachting
is dat binnenkort ook mkb-ondernemers actief worden onderzocht.
Stel een privacyverklaring op
Staat de Autoriteit Persoonsgegevens komend jaar ook bij u op de stoep? Zorg dat u aan de
wettelijke eisen voldoet, zodat u goed beslagen ten ijs komt. Wat kunt u in elk geval doen?
■
■
■

Stel een privacyverklaring op.
Stel een verwerkersovereenkomst op met uw verwerkers.
Toon aan dat u een goede reden hebt om de gegevens te verzamelen.

Vraag de Privacy-scan aan
Wilt u weten hoe u ervoor staat op het gebied van privacy? Vraag dan onze Privacy-scan aan. U
weet dan direct waar u staat en welke acties u nog moet ondernemen.

Inschrijven bij het UBO-register: hoe werkt het?
Vanaf 2020 zijn ondernemers verplicht om hun eigenaren of belanghebbenden in te
schrijven in het UBO-register. Het register moet zaken als fraude, witwassen, financieren
van terrorisme en belastingontduiking tegengaan.
Waar staat UBO voor?
UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner: uiteindelijke belanghebbende van een organisatie.
Het UBO-register maakt transparanter wie aan de touwtjes trekt bij organisaties die in Nederland
zijn opgericht. Een UBO is een persoon die:
■
■

meer dan 25 procent van de aandelen in een bv heeft.
voor meer dan 25 procent van de aandelen direct of indirect eigendomsbelang heeft in een
vof of maatschap.

Wanneer moet u actie ondernemen?
Als u een organisatie heeft met een van de volgende rechtsvormen:
■
■
■
■

bv of een niet-beursgenoteerde nv
stichting, vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, waarborgmaatschappij of coöperatie
vereniging zonder rechtsbevoegdheid, maar mét onderneming
een vennootschap: maatschap, vof of cv

Goed om te weten
■ Het wetsvoorstel voor 2020 is nog in behandeling bij de Tweede Kamer.
■ Het UBO-register wordt deels openbaar toegankelijk.
■ Voor organisaties die vóór 2020 zijn opgericht, komt een overgangsregeling.
■ Het register komt voort uit Europese regelgeving.
Zorg dat uw UBO-registratie op tijd in orde is. Uw accon■avm-adviseur helpt u hierbij graag op
weg.

Meer informatie en advies
Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Vraag uw accon■avm-adviseur of kijk op onze website
acconavm.nl/contact voor een kantoor bij u in de buurt. Met de voorgestelde maatregelen van Prinsjesdag
én onze extra tips maken we graag de vertaalslag wat dit in uw specifieke situatie betekent. Mogen wij de
warme kraan voor u aanzetten?
Volg ook de ontwikkelingen op www.ineenwarmbad.nl.
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