GoedeZaken
AGENDA
6 september
Bedrijfsbezoek/borrel IJmuiden bij
KNRM OV IJmond
Tijd: 17:00 tot 19:00 uur
Locatie: KNRM, Haringkade 2,
IJmuiden
Meer info: www.ovijmond.nl
7 september
Handelsovereenkomst van de
toekomst MKB-Haarlem
Tijd: 18:00 tot 20:00 uur
Locatie: Hotel Haarlem Zuid
Toekanweg 2 Haarlem
meer info: www.mkb-haarlem.nl
8 september
‘Noodweer voor winkeliers’
informatiebijeenkomst
Rechtbank Noord-Holland
Alle ondernemers uit het midden- en
kleinbedrijf uit Noord-Holland,
met name winkeliers en uitbaters
van horecabedrijven zijn van harte
welkom!
Inloop vanaf: 16.00 uur
Aanvang: 16.30 tot 18.30 uur
Locatie: Rechtbank Noord-Holland
Jansstraat 81, Haarlem, zaal A
Vragen en aanmelden kan via
wvdr.rb-nho@rechtspraak.nl
13 september
MKB Masterclass Cybersecurity
MKB Haarlem
Tijd: 15:30 tot 18:00 uur
Locatie: Nog niet bekend
Meer info: www.mkb-haarlem.nl
13 september
Netwerk- & Mosselparty
Meerbusiness Haarlemmermeer
Tijd: 17:00 tot 21:00 uur
Locatie: Bar- Steakhouse d’ Oude
Molen, Nieuw Vennep.
Meer info: www.haarlemmermeer.
meerbusiness.nl
17 september
Jubileumfeest 40 jaar
Ondernemend Hoofddorp
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Hotel de Beurs Hoofddorp
Meer info:
www.ondernemendhoofddorp.nl
Nieuw! Nu ook in Velsen!
19 september
Talkshow NV Velsen
o.l.v. Jaap Sluis
Tijd: 16:30 tot 19:00 uur
Locatie: Het Witte Theater
Kanaalstraat 257 IJmuiden
Info en inschrijven:
www.wittetheater.nl/nv-velsen
20 september
Haarlemse Prinsjesdag Lunch
Kennemer Business
Tijd: 11:30 tot 14:30 uur
Locatie: Lichtfabriek
Meer info: www.kennemerbusiness.
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Haarlemse knipoog
naar Den Haag

Haarlemse Prinsjesdag Lunch 2015.

Hoewel het evenement pas voor de
derde keer wordt georganiseerd, heeft
de Haarlemse Prinsjesdaglunch een
vaste plek op de ondernemersagenda
veroverd. De bijeenkomst op de derde
dinsdag van september, waarop met
name middelgrote en grote bedrijven
uit Haarlem goed vertegenwoordigd
zijn, heeft zich razendsnel ontwikkeld
tot een stijlvol, zakelijk evenement.

De Prinsjesdaglunch kent geen dresscode, al kleden veel van de bezoekers
zich net en feestelijk, terwijl opvallend veel vrouwelijke bezoekers bij de
2015-editie een hoedje droegen. Naar
verluid waren de vrouwelijke wethouders, het college van B en W was vorig
jaar voltallig aanwezig, de ‘aanstichters’ van deze Haarlemse knipoog naar
Den Haag. Ook in de aankleding van
Het Oliehuis in De Lichtfabriek zal het
oranjegevoel dat bij deze dag hoort
duidelijk naar voren komen. En via een
beeldverbinding zijn de rijtour van het
Koninklijke paar, de opening van de
Staten-Generaal en de presentatie van
de Miljoenennota te volgen.
Weliswaar zonder geluid, zodat de
aanwezigen hun aandacht kunnen
houden bij wat trendwatcher Richard
van Hooijdonk te vertellen heeft. Van
Hooijdonk zal zijn verwachtingen en

voorspellingen delen over de invloed
die nieuwe technieken en nieuwe media hebben, op het dagelijks leven in
het algemeen en op ondernemers en
ondernemerschap in het bijzonder.
Van Hooijdonk zal niet specifiek ingaan
op de miljoenennota, omdat die meer
is gericht op de korte termijn en hij als
trendwachter eerder vooruit kijkt naar
een periode van 10 tot 20 jaar. Maar bij
de lunch, verzorgd door studenten van
de horeca-opleiding van het NOVA College, zullen de kabinetsplannen ongetwijfeld aan bod komen.
De Prinsjesdaglunch is een samenwerkingsevenement, geïnitieerd door
de Industriekring Haarlem, Kennemer Business en Haarlems Dagblad,
dat wordt gedragen door een twintigtal partners. Uit de opbrengsten
van de Haarlemse Prinsjesdag Lunch
wordt een bijdrage geleverd aan Museum Haarlem, het stadsmuseum van
Haarlem en Zuid-Kennemerland. De
voorgaande twee edities waren stijf
uitverkocht, dus tijdig bestellen is aanbevolen.
Haarlemse Prinsjesdaglunch
dinsdag 20 september,
Lichtfabriek Haarlem.
Informatie en tickets:
www.haarlemseprinsjesdaglunch.nl

Ondernemer (ZZP-er) kan
groot deel huur woning
aftrekken van winst
Onlangs heeft de Hoge Raad een
belangrijke uitspraak gedaan voor
onder
nemers voor de inkomsten
belasting (waaronder zzp-ers) met
een werkkamer in een door hen ge
huurde woning. De ondernemer mag
de huur van de gehele woning in
aftrek brengen van de fiscale winst.
Wel moet voor het privégebruik van
de woning nog 1,85% over de WOZwaarde bij de winst worden geteld.
Maar omdat deze bijtelling doorgaans
aanzienlijk lager ligt dan het huurbe
drag dat in aftrek komt, ontstaat een
fiscaal voordeel voor de ondernemer.

Een ondernemer kan de huur in aftrek brengen als aan de volgende
voorwaarden wordt voldaan:
•	
De werkruimte vormt géén zelfstandig gedeelte de woning.
•	De huurwoning moet voor tenminste 10% binnen de onderneming
worden gebruikt. D.w.z. de werkruimte moet tenminste 10% van
de totale oppervlakte uitmaken.
•	
Het huurrecht wordt fiscaal als
ondernemingsvermogen aangemerkt.
Belang voor de praktijk
Ondernemers in de inkomstenbelasting die gebruik maken van een werkruimte in een huurwoning kunnen
de volledige huur in aftrek van de
fiscale winst brengen. Wel vindt een
(beperkte) bijtelling plaats voor het
privégebruik van de woning. Voorwaarde is wel dat het huurrecht tot
het ondernemingsvermogen wordt
(en kan worden) gerekend.

Haarlemse
Kansen Festival
19 september, 16:00 tot 19:00 uur
Lichtfabriek Haarlem
Het Haarlemse Kansen Festival
brengt kanszoekers en kansbieders
op de arbeidsmarkt met elkaar in
contact. Doel is om beter te presteren als werkgever en werknemer op
de huidige én toekomstige arbeidsmarkt.
Thema is: Het werk van de toekomst,
bedreiging of kans voor Haarlem? De
aanleiding voor dit thema is de alsmaar groter wordende kloof op de
arbeidsmarkt. Op het Kansen Festival kan iedereen in Haarlem hierover
met elkaar ideeën uitwisselen, van
nationale werkgevers tot lokale MKB
bedrijven en van jongeren tot herintreders. Ook dit jaar gaan we weer in
op de vraag, waar liggen kansen?
Het Festival wordt geopend door
wethouder Joyce Langenacker en

Nikolajev Ligthart

Voor ondernemers die een huur
woning met werkruimte zijn gaan
huren in een jaar waarvan de aanslag nog niet definitief vaststaat, is
het raadzaam om na te gaan of het
huurrecht als ondernemingsvermogen is, c.q. kan worden, aangemerkt.
Voor ondernemers die het huurrecht
niet tot het ondernemingsvermogen hebben gerekend en waarvan
de keuze onherroepelijk is geworden, speelt de vraag of zij hun keuze
mogen herzien. Op basis van de bestaande jurisprudentie menen wij
dat dit waarschijnlijk niet mogelijk is.
Wilt u meer informatie hierover,
neemt u dan contact op met één van
onze adviseurs. Zij kunnen u hier nader over informeren.
HORLINGS, meer dan cijfers

HORLINGS
Accountants & Belastingadviseurs
Heemstede-Amsterdam
www.horlings.nl

afgesloten met een netwerkborrel.
Jongeren van Dream2work presenteren hun eigen methodiek 7 Levels of
Success waarin werkervaring opdoen
en leren van elkaar centraal staat.
Vier succesvolle bedrijven, Albert
Heijn Vos, Ratatouille, Tjuna en MSD,
vertellen over hun visie en aanpak in
personeelsbeleid. Zij zullen vervolgens met de bezoekers in gesprek
gaan over relevante thema’s.
Programma
16.00 uur	Inloop met koffie/thee
16.15 uur	Opening door wethouder
Joyce Langenacker
16.20 uur	Start programma met
plenair deel
- Presentatie 7 levels
of success
- Pitches werkgevers
17.00 uur	Diverse parallelle
workshops / brainstorms
18.00 uur	Plenaire afsluiting met
daarna borrel
19.00 uur	Einde
Het Haarlemse Kansen Festival is op
maandag 19 september van 16.00 tot
19.00 uur in De Lichtfabriek.

