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Ondernemen is vooruitzien. De huidige positie van uw 
bedrijf bepalen, nieuwe kansen opzoeken en onderzoeken, 
plannen maken en uitvoeren. Om succesvol te kunnen 
ondernemen is het belangrijk dat u op de hoogte bent en 
blijft van de actuele ontwikkelingen die op uw bedrijf van 
invloed zijn.

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2020 
bekendgemaakt. Voor u als ondernemer verandert er weer 
het nodige. In deze uitgave van Alan AGRO Actueel zal hier 
aandacht aan worden besteed, evenals de veranderingen op 
het gebied van het landbouwbeleid.

Wilt u meer weten over de in deze uitgave opgenomen 
artikelen of mocht u andere fiscale, bedrijfskundige of 
administratieve vragen hebben? Neem dan gerust contact 
met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Namens de directie en medewerkers wens ik 
u veel leesplezier bij deze uitgave van 
Alan AGRO Actueel.

Roelof Tolner en Marcel van Alphen
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Fosfaatruimte wijzigt 
vanaf 2020

Vanaf 2020 krijgt u te maken met aangepaste fosfaat-
gebruiksnormen. De wijzigingen zijn nog niet definitief, 
maar de kans dat dit doorgaat is echter groot. De 
wijzigingen zijn immers al eerder aangekondigd in het 6e 
Actieprogramma. 

Voorgestelde normen
De normen voor de fosfaattoestand ‘laag’ en ‘neutraal’ 
gaan omhoog. Voor de fosfaattoestand ‘hoog’ worden de 
normen verlaagd. Daarnaast wordt de fosfaatklasse ‘ruim’ 
toegevoegd. In onderstaande tabel vindt u de aangepaste 
indeling van de fosfaatklassen en de voorgestelde 
fosfaatgebruiksnormen. Naast de nieuwe normen zijn ook 
de huidige normen toegevoegd aan de tabel.

Voorgestelde indeling fosfaatklassen 
en -gebruiksnormen vanaf 2020

Fosfaat-
klasse

Grasland Bouwland

  PAL-getal Norm1 PW-getal Norm1

Arm < 16 120 (120) < 25 120 (120)

Laag 16 - 26 105 (100) 25 - 35 80 (75)

Neutraal 27 - 40 95 (90) 36 - 45 70 (60)

Ruim 41 - 50 90 (90) 46 - 55 60 (60)

Hoog > 50 75 (80) > 55 40 (50)

1 De norm tussen haakjes is de huidige norm (2019).

Bouwland ‘hoog’: extra norm 
Heeft u bouwland met een fosfaattoestand hoog? Dan mag 
u onder voorwaarden de norm met 5 kg verhogen. U moet 
dan op de betreffende percelen minimaal 20 kg fosfaat 
per hectare aanwenden, afkomstig van één of meer van de 
volgende meststoffen:
• Strorijke vaste mest van rundvee, varkens, schapen, 

geiten of paarden.
• Dikke fractie van meststoffen van rundvee.
• Champost, Gft-compost of Groencompost.

Equivalente maatregel fosfaat vervalt
Vanwege bovenstaande aanpassingen vervalt per 1 januari 
2020 de equivalente maatregel ‘opbrengstafhankelijke 
fosfaatgebruiksnormen’.

Heeft u veel percelen die nog niet zijn 
bemonsterd, waardoor de fosfaattoestand 

‘hoog’ wordt gehanteerd? 
Overweeg dan alsnog bemonstering, het belang 

wordt steeds groter!

Bepaling fosfaattoestand 
verandert

De fosfaattoestand van de bodem wordt nu bepaald op 
basis van het P-AL-getal (grasland) of Pw-getal (bouwland). 
Het is de bedoeling dat dit vanaf 2021 gaat veranderen. 
U kunt hier al rekening mee houden als u uw grond laat 
bemonsteren.

Nieuwe werkwijze 
Vanaf 2021 wordt de fosfaattoestand bepaald op basis van 
het P-AL-getal én het P-CaCl2-getal (P-PAE-getal). Dit geldt 
zowel voor grasland als voor bouwland. Het Pw-getal wordt 
dan niet meer gebruikt.

Overgangsregeling?
In het voorstel, waarin deze wijziging is aangekondigd, 
is geen overgangsregeling voor bestaande analyses 
opgenomen. In het 6e Actieprogramma is echter 
aangegeven dat bestaande analyses van de fosfaattoestand 
ook na 1 januari 2021 geldig zijn (maximaal 4 jaar). Dit 
moet nog wel formeel worden geregeld.

Soms al geanalyseerd
Het is mogelijk dat bij uw huidige analyseresultaten van 
uw grondmonsters het PAL-getal én het P-CaCl2-getal al 
zijn bepaald. Het kan ook zo zijn dat het P-CaCl2-getal een 
andere benaming heeft in uw analyserapport. Vraag dit zo 
nodig na.

Laat u uw grond bemonsteren? Zorg dan dat, 
vanaf nu, ook het PAL-getal en P-CaCl2-getal 

worden bepaald. U kunt deze analyseresultaten 
dan vanaf 2021 gebruiken voor het bepalen van 

de fosfaattoestand.

Wijziging fosfaatnormen 
melkvee 
Heeft u melkvee? Dan moet u rekening houden met de 
onlangs voorgestelde wijzigingen ten aanzien van de 
diercategorieën melkvee en de fosfaatproductie per dier. 
De wijzigingen zijn nog niet definitief vastgesteld. Het is de 
bedoeling dat dit per 1 januari 2020 ingaat.

Diercategorieën
De omschrijving bij diercategorie 100 ‘Melkkoeien’ wordt 
aangepast. Hierdoor blijven afmestkoeien tot 12 maanden 
na afkalving onder categorie 100 vallen. Pas daarna kan 
het dier worden overgezet naar categorie 120 ‘Weide- en 
zoogkoeien’. Daarnaast wordt categorie 102 ‘Jongvee van 
1 jaar en ouder’ opgesplitst in categorie 102 (tot 2 jaar) en 
categorie 103 Jongvee vanaf 2 jaar.

Aanpassing fosfaatnormen melkvee
In het voorstel wordt de tabel voor onder andere de 
fosfaatproductie van melkkoeien uitgebreid met extra 
melkproductiestaffels onder 5.624 kg en boven 10.624 
kg melk per koe. De reeds bestaande fosfaatnormen 
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worden (iets) verlaagd. Echter, bedrijven met een zeer hoge 
melkproductie per koe krijgen te maken met een hogere 
fosfaatnorm per koe. De fosfaatnormen van jongvee 
worden verlaagd.

Zelfzuivelaars
Bent u een zelfzuivelaar? Dan moet u voor de 
fosfaatproductie van uw melkkoeien nu standaard uitgaan 
van een melkproductie van 7.500 kg melk per koe. Volgens 
de voorstellen moet u straks uitgaan van 8.447 kg melk 
per koe. Heeft u een biologisch bedrijf? Dan wordt de 
fosfaatnorm gebaseerd op een melkproductie van 6.580 kg 
per koe. 

Wilt u inzicht krijgen in de voorgestelde 
wijzigingen en de gevolgen voor uw bedrijf? 

Neem dan contact op met uw adviseur. 

Fosfaatrechten soms voor 
verpachter
Fosfaatrechten zijn in principe voor de pachter. Maar 
een rechter heeft onlangs bepaald dat de verpachter 
in bepaalde situaties aanspraak kan maken op de 
fosfaatrechten. Wat speelt hier en wat is de status?

Algemene uitspraak
Volgens de rechter kan een verpachter bij beëindiging 
van de pacht aanspraak maken op de fosfaatrechten als de 
pachter op 2 juli 2015:
• Een reguliere of een geliberaliseerde pachtovereenkomst 

had, met een duur van 12 jaar of langer.
• Een hoeve en/of minimaal 15 hectare grond pacht.
De vergoeding bedraagt, volgens deze rechter, 50% van de 
marktwaarde.

Nog niet definitief
Verschillende partijen kunnen nog in beroep gaan tegen 
deze uitspraak. De uitspraak is daardoor zeker nog niet 
definitief. Ook zullen waarschijnlijk nog (veel) individuele 
rechtszaken volgen, omdat iedere situatie net iets anders is. 

Vaak niet van toepassing
Pacht u minder dan 15 hectare grond, of heeft u een 
pachtovereenkomst van minder dan 12 jaar, dan heeft 
deze uitspraak geen invloed op uw situatie.

Bijdrage pachter
Wil de verpachter aanspraak maken op de fosfaatrechten? 
Ga dan na wat uw bijdrage is geweest op de veestapel van 
2 juli. Bent u gegroeid door bijvoorbeeld aankoop van 
melkquotum of grond, dan is het volgens ons niet reëel 
dat de verpachter de fosfaatrechten opeist van deze extra 
dieren.

Wilt u fosfaatrechten verkopen voordat uw 
pachtovereenkomst is beëindigd? Overweeg 

dan eerst of deze uitspraak gevolgen voor u kan 
hebben.

Wintergraan na snijmais: 
geen GPS

Teelt u een wintergraan na snijmais op zand- of lössgrond? 
Dan moet u het wintergraan het volgende jaar als 
hoofdteelt telen. U mag het gewas niet oogsten als ‘Gehele 
plant silage’ (GPS).

Verplicht vanggewas na mais op zand- en lössgrond
Na de teelt van mais op zand- en lössgrond bent u verplicht 
om een vanggewas in te zaaien. Na de oogst van gangbare 
snijmais kunt u ervoor kiezen om direct aansluitend, vóór 
1 oktober, een vanggewas in te zaaien. Een andere optie is 
het onderzaaien van een vanggewas. De derde optie is het 
inzaaien van een wintergraan uiterlijk 31 oktober. 

Wintergraan korrelrijp oogsten
Kiest u voor de derde optie, dan moet u het wintergraan 
het opvolgende jaar telen als hoofdteelt. Hierbij geldt 
de voorwaarde dat u het gewas ‘korrelrijp’ oogst. Dit 
betekent dat u het wintergraan niet in het vroege stadium, 
als GPS mag oogsten. De optie om het wintergraan als 
GPS te oogsten en daarna een ander gewas te telen, is 
hierdoor niet toegestaan. De teelt van een wintergraan als 
hoofdgewas past echter niet in ieder bouwplan.

Overige voorwaarden
Het wintergraan hoeft niet direct aansluitend aan de oogst 
van mais te worden ingezaaid. Het gewas moet wel uiterlijk 
31 oktober zijn ingezaaid.

Wordt uw snijmais dit jaar, vanwege droogte, 
vóór 1 oktober geoogst? Overweeg dan opnieuw of u 
een wintergraan gaat telen of toch een vanggewas.

Kunt u wat doen in kader 
van het PAS?
Onlangs is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) buiten 
werking gesteld. Wat zijn de gevolgen en wat kunt u op dit 
moment doen?

Natuurbeschermingsvergunning
Heeft u een onherroepelijke Natuurbeschermings-
vergunning? Dan heeft de uitspraak geen gevolgen 
voor deze vergunning. Let op: vaak is het ‘bemesten 
en weiden’ niet in de vergunning opgenomen. Dit 
kan nog wel gevolgen hebben. Heeft u een lopende 
vergunningsaanvraag of een aanvraag waartegen bezwaar/
beroep loopt? Dan zal deze niet worden verleend als er 
sprake is van een toename van de stikstofdepositie.

Melding of vrijstelling
Heeft u een melding in het kader van het PAS gedaan? 
Of was uw bedrijf vrijgesteld voor de vergunnings- en 
meldingsplicht, omdat de stikstofdepositie onder de 
grenswaarde lag? In beide situaties bent u nu alsnog 
vergunningsplichtig. Zowel de melding als de vrijstelling 
is vervallen. 
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Weiden en bemesten
Het beweiden en bemesten is nomaliter niet opgenomen 
in de vergunning. De Raad van State stelt dat ook voor het 
beweiden en bemesten een vergunning nodig is. Op dit 
moment wordt hier niet actief op gehandhaafd.

En nu?
Heeft u een lopende vergunningsaanvraag? Dan kunt u 
mogelijk met een individuele beoordeling ten aanzien van 
het aspect stikstofdepositie (bijvoorbeeld intern of extern 
salderen), alsnog uw vergunning krijgen. Is uw melding of 
vrijstelling vervallen? Dan komt u mogelijk in aanmerking 
voor legalisatie van uw situatie.

Heeft u een melding gedaan of was u vrijgesteld? 
Wacht dan de ontwikkelingen af. Mogelijk dat 

uw situatie wordt gelegaliseerd.

Op termijn nieuwe 
pachtvormen
Minister Schouten heeft onlangs enkele voorstellen 
gedaan ten aanzien van een herziening van de 
pachtwetgeving. Diverse partijen hebben hier positief op 
gereageerd. De uiteindelijke details zullen bepalen wat 
interessant voor u is.

Enkele pachtvormen blijven
Volgens de voorstellen blijven de reguliere pacht en de 
teelpacht bestaan. Mogelijk dat bij reguliere pacht eisen 
worden gesteld aan het bodembeheer en dat er een systeem 
komt die de pachtprijzen minder laten fluctueren.

Nieuwe vormen
Nieuwe pachtvormen die zijn aangekondigd zijn:
• Liberale pacht zonder een maximale termijn van 6 jaar, 

met de mogelijkheid om de pachtprijs onderling te 
bepalen.

• Loopbaanpacht, met een looptijd van tenminste 25 jaar, 
die wordt aangepast aan de AOW-gerechtigde leeftijd 
van de pachter.

Ontmoedigen kortlopende pacht
De minister wil kortlopende pachten ontmoedigen 
zodat meer (ver)pachters gebruikmaken van langdurige 
pachtvormen. Dit is vaak gunstiger voor onder andere 
het bodembeheer. Dit kan bijvoorbeeld door kortlopende 
pacht alleen toe te staan in specifieke gevallen. Of door het 
invoeren van een pachtprijstoets.

Vervolg
Het voornemen is om de voorstellen nog dit jaar in 
een conceptwetsvoorstel op te nemen. Gezien de vele 
discussies is dit echter nog niet zeker.

Op korte termijn zal er nog niets wijzigen. Houd 
bovenstaande wel in gedachte bij het aangaan 

van een nieuwe overeenkomst.

Wet arbeidsmarkt in Balans 
(WAB)

De overheid wil met de Wet Arbeidsmarkt in Balans het 
aantrekkelijker maken voor werkgevers om mensen in 
vaste dienst te nemen, terwijl flexwerk mogelijk blijft waar 
het nodig is. Hierbij informeren wij u over de zaken die 
onder ander door de WAB per 1 januari 2020 aangepast 
worden.

Ontslag
Er komt een nieuwe ontslaggrond bij, de cumulatiegrond. 
Nu moet de werkgever aan 1 van de 8 ontslaggronden 
volledig voldoen. Deze nieuwe negende grond geeft de 
rechter de mogelijkheid omstandigheden te combineren. 
De werknemer kan een halve transitievergoeding 
extra krijgen (bovenop de transitievergoeding), als de 
cumulatiegrond gebruikt wordt voor het ontslag.
 
Transitievergoeding
Werknemers hebben vanaf de eerste dag recht op een 
transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens de 
proeftijd. De opbouw van de transitievergoeding wordt 
verlaagd bij lange dienstverbanden. Er komt een regeling 
voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te 
compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens 
pensionering of ziekte.
 
Ketenbepaling
De ketenbepaling word verruimd. Nu is het mogelijk om 
aansluitend 3 contracten in 2 jaar aan te gaan. Dit wordt 3 
contracten in 3 jaar tijd. Als u binnenkort een 3de contract 
gaat aanbieden, adviseren wij u zich te laten informeren 
over wat er mogelijk is. Het zou jammer zijn als u ruimte 
binnen de flexwet laat liggen door het niet optimaal 
gebruiken van de nieuwe ruimte per 1 januari 2020. 
 
Beschikbaarheid oproepkrachten
Er worden maatregelen genomen om verplichte 
permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te 
voorkomen. Zo moet een werknemer minstens 4 dagen 
van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Ook 
houden oproepkrachten recht op loon als het werk wordt 
afgezegd. De termijn van 4 dagen kan bij CAO worden 
verkort tot 1 dag.

Verplichting aanbieding vaste urenomvang
Alle oproepers die 12 maanden bij u in dienst zijn, dient 
u in de 13de maand een schriftelijk voorstel vaste uren 
omvang aan te bieden. Dit beteft het gemiddeld aantal 
gewerkte uren van de afgelopen 12 maanden. Dit voorstel 
dient u iedere 12 maanden te doen. Indien u dit niet doet 
kan de oproeper dit loon alsnog claimen. Een oproeper is 
ook een werknemer met een MUP- of min/max contract. 
 
WW-premie
Per 1 januari 2020 wordt de premiedifferentiatie voor de 
WW-premie naar de aard van de arbeidsovereenkomst 
in plaats van sectorpremies bepaald. Er komen twee 
premiepercentages voor de WW; een lage WW-
premie en een hoge WW-premie.  Bij een schriftelijke 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd welke niet 
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een oproepovereenkomst is, geldt de lage WW-premie.  
In alle andere gevalen geldt in pricipe de hoge WW-
premie. Op de loonstrook moet komen te staan welk type 
arbeidsovereenkomst de werknemer heeft.

Subsidie energiebesparing 
eigen huis (SEEH)
Bent u eigenaar én bewoner van uw woning? Dan kunt u 
in aanmerking komen voor de Subsidie energiebesparing 
eigen huis (SEEH). De subsidie voor eigenaar én bewoner 
is open van 2 september 2019 tot en met 31 december 
2020. Voorwaarde is dat u 2 of meer energiebesparende 
isolatiemaatregelen heeft uitgevoerd en betaald.

De energiebesparende isolatiemaatregelen waaruit u kunt 
kiezen, zijn:
• spouwmuurisolatie: het isoleren van bestaande 

spouwmuren in de thermische schil;
• dakisolatie: het isoleren van het bestaande dak in 

de thermische schil, of van de bestaande zolder- of 
vlieringvloer (als de zolder onverwarmd is);

• vloerisolatie en/of bodemisolatie: het isoleren van 
de bestaande vloer en/of de bestaande bodem in de 
thermische schil;

• gevelisolatie: het isoleren van de bestaande binnen- en 
buitengevel met isolatiemateriaal;

• hoogrendementsglas: het vervangen van glas in de 
thermische schil door HR++-glas of door triple glas.

Let op: Neemt u triple glas? Dan moet dit altijd in 
combinatie met het vervangen van het kozijn door 
een isolerend kozijn. Hoogrendementsglas mag in het 
kozijn gecombineerd worden met panelen met dezelfde 
U-waarde.

Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van 
RVO.

Prinsjesdag

Tweeschijvenstelsel al in 2020
De invoering van een tweeschijvenstelsel zou pas in 2021 
plaatsvinden, maar dat gebeurt al in 2020. Vanaf volgend 
jaar gelden dus nog slechts twee belastingtarieven. 
Het kabinet heeft al in 2018 de lijnen uitgezet van 
deze zogenoemde ‘vlaktax’, die nu dus versneld wordt 
ingevoerd.

Nieuwe tarieven inkomstenbelasting
In onderstaande tabel staan de tarieven in box 1 
van de inkomstenbelasting (belastbaar inkomen uit 
werk en woning). Deze gelden vanaf 2020 voor alle 
belastingplichtigen die zijn geboren op of na 1 januari 
1946 en die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. De 
percentages zijn inclusief premies volksverzekeringen.

Tarief inkomstenbelasting/premies 
volksverzekeringen 2020

 Belastbaar 
inkomen meer 

dan (€)

maar niet meer 
dan (€)

Tarief 2020 (%)

1e schijf - 68.507 37,35

2e schijf 68.507 - 49,50

Aanpassing tarief aanmerkelijk belang box 2
Het tarief in box 2 is nu 25%. Er was aangekondigd dat dit 
tarief zou worden verhoogd naar 27,3% in 2020 en 28,5% 
in 2021. Deze verhoging is nu gematigd, omdat de tarieven 
voor de vennootschapsbelasting minder worden verlaagd. 
Het tarief wordt nu verhoogd naar 26,25% in 2020 en 
26,9% in 2021.

Dit tarief geldt voor voordelen uit aanmerkelijk belang, 
zoals het uitkeren van dividend van de bv (besloten 
vennootschap) aan de aandeelhouder (dga) in privé. 

Tip! Door de verhoging van het tarief kan 
het voordeliger zijn om in 2019 nog een 

dividenduitkering te doen, bijvoorbeeld ter 
verlaging van de schulden aan de bv.

Geen aanpassing forfaitair rendement box 3
De belastingheffing in box 3 wijzigt in 2020 nagenoeg 
niet. Het tarief blijft 30%, alleen het heffingsvrij vermogen 
wordt in 2020 € 30.846 in plaats van € 30.360 (in 2019). 
Ook de systematiek voor het vaststellen van het forfaitaire 
rendement is ongewijzigd. Wel zal het percentage in 2020 
lager zijn dan in 2019, want voor 2020 is het gemiddelde 
spaarrendement over de periode juli 2018 tot en met juni 
2019 bepalend. In die periode was de rente lager dan in de 
periode daarvoor.  

Aanpassing tarieven vennootschapsbelasting
Om de lasten van de burgers te kunnen verlagen, gaat het 
tarief in de vennootschapsbelasting voor winsten vanaf 
€ 200.000 het komende jaar niet omlaag. Dit in tegen-
stelling tot eerdere plannen. Met ingang van 1 januari 
2020 is het tarief van de vennootschapsbelasting:

Vennootschapsbelasting 2019 2020 2021

Winst tot en met € 200.000 19,0% 16,5% 15,0%

Winst boven € 200.000 25,0% 25,0% 21,7%

Tariefsverhoging Innovatiebox
De voordelen uit innovatieactiviteiten worden 
momenteel, onder voorwaarden, belast tegen 7% in de 
vennootschapsbelasting. Dit tarief stijgt naar 9% in 2021.

De innovatiebox is ingevoerd om innovatief onderzoek 
door ondernemers fiscaal te stimuleren. Van innovatief 
onderzoek is onder andere sprake als een bv speur- en 
ontwikkelingswerk (S&O) heeft verricht waarvoor een 
S&O-verklaring is afgegeven. 
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Verruiming vrije ruimte werkkostenregeling 
(WKR)
Per 1 januari 2020 krijgt de vrije ruimte van de WKR een 
tweeschijvenstelsel. Tot een loonsom van € 400.000 is de 
vrije ruimte 1,7% en vanaf € 400.001 is deze 1,2% van de 
loonsom.

Dit betekent dat er meer vergoedingen en verstrekkingen 
kunnen worden ondergebracht in de vrije ruimte, zonder 
dat de eindheffing van 80% is verschuldigd. 

Tip! Komt u met uw vergoedingen en 
verstrekkingen dit jaar boven de vrije ruimte 
uit en kunt u vergoedingen en verstrekkingen 
aan uw personeel doorschuiven naar 2020? 
Dan hoeft u door de verruiming van de vrije 

ruimte wellicht zowel nu als in 2020 geen 
eindheffing te betalen over uw vergoedingen 

en verstrekkingen.

Verlenging termijn aangifte en afdracht 
eindheffing
Is er sprake van een overschrijding van de vrije ruimte 
in een kalenderjaar, dan is de uiterste termijn waarop u 
dat nu kunt aangeven het moment waarop u aangifte 
doet over het eerste aangiftetijdvak van het volgende 
jaar. Vanaf 2020 geldt het tweede aangiftetijdvak van het 
volgende kalenderjaar als uiterste termijn. Werkgevers 
krijgen hierdoor meer tijd om de verschuldigde 
eindheffing vast te stellen, die is ontstaan door het 
overschrijden van de vrije ruimte.

Waardering producten uit eigen bedrijf
Werkgevers moeten vanaf 2020 op een andere wijze 
berekenen hoeveel korting zij geven aan werknemers. Nu 
is het bedrag dat derden moeten betalen doorslaggevend. 
Vanaf 2020 geldt de waarde in het economisch verkeer.

Geleidelijke verlaging zelfstandigenaftrek
Vooruitlopend op voorstellen voor een toekomst-
bestendige arbeidsmarkt, wordt de arbeidskorting sneller 
verhoogd en de zelfstandigenaftrek sneller verlaagd. 

Vanaf 2020 gaat de zelfstandigenaftrek in acht stappen 
van € 250 en één stap van € 280 omlaag naar € 5.000 in 
2028. De maximale zelfstandigenaftrek bedraagt in 2020 
€ 7.030 (2019 € 7.280).

De zelfstandigenaftrek is een bedrag dat ondernemers 
in de inkomstenbelasting mogen aftrekken van hun 
winst, mits ze 1.225 uur hebben gewerkt als ondernemer. 
Met de zelfstandigenaftrek wordt het bedrag waarover 
inkomstenbelasting is verschuldigd verlaagd. Hierdoor 
wordt per saldo minder inkomstenbelasting afgedragen 
aan de Belastingdienst.

Kleineondernemingsregeling (KOR) per 
1 januari 2020
De KOR wordt per 1 januari 2020 aangepast. Dit was al 
onderdeel van het belastingplan 2019. De nieuwe KOR 
kan worden toegepast op zowel natuurlijke personen als 
rechtspersonen. De omzetgrens is € 20.000. Ondernemers 

die onder die grens blijven, zijn geen omzetbelasting 
verschuldigd en hoeven geen aangifte omzetbelasting te 
doen. Dit vermindert de administratieve verplichtingen. 
Of de nieuwe KOR voor u aantrekkelijk is, zal van geval 
tot geval dienen te worden beoordeeld. Neem hiervoor 
contact op met uw adviseur.

    Korte wenken
Fosfaatnormen en -rechten
De aangekondigde wijziging van de diercategorieën en 
fosfaatnormen melkvee heeft gevolgen voor het aantal 
benodigde fosfaatrechten. De meeste normen zijn 
verlaagd, waardoor er ruimte kan zijn voor meer dieren. 
Heeft u echter een zeer hoge melkproductie per koe, dan 
wordt de fosfaatproductie per koe hoger. Dit wordt deels 
gecompenseerd door de lagere normen voor het jongvee. 
Bent u gangbare zelfzuivelaar? Dan wordt de 
fosfaatproductie per dier hoger, omdat u standaard moet 
rekenen met een hogere melkproductie per koe.
Bij dit voorstel tot deze wijzigingen wordt niet ingegaan 
op de gevolgen voor fosfaatrechten. Het lijkt erop dat u 
de lagere of hogere fosfaatproductie direct door moet 
vertalen naar het aantal benodigde fosfaatrechten.

Afmestkoeien
Heeft u afmestkoeien die niet meer worden gemolken? 
Dan blijven deze dieren, volgens het voorstel, tot 12 
maanden na afkalven onder categorie 100 staan. Voor 
deze dieren heeft u waarschijnlijk fosfaatrechten nodig. 
Ook als uw bedrijf geen melk produceert. Pas na deze 12 
maanden wordt het dier een ‘weidekoe’ (categorie 120), 
waarvoor geen fosfaatrechten nodig zijn. Op dit moment 
is het de vraag of de omschrijving van categorie 100 
wel dusdanig kan worden aangepast, waardoor ‘ineens’ 
meer dieren onder het stelsel van fosfaatrechten vallen. 
Hopelijk komt hier tijdig duidelijkheid over.

Overige wijzigingen diernormen
Naast de wijzigingen van de fosfaatnormen voor melkvee 
worden ook de stikstofnormen aangepast.
Daarnaast worden diverse normen voor andere 
graasdieren en voor staldieren gewijzigd.  Dit heeft 
gevolgen voor de gebruiksnormen-berekening, de 
verplichte mestverwerking en de grondgebondenheid 
melkvee. Dit kan positief of negatief uitvallen. Eind dit 
jaar zullen de wijzigingen, die per 1 januari 2020 ingaan, 
definitief worden. 
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