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Beste lezer,
 
Het voorjaar is van start gegaan. 
Steeds vaker schijnt het zonnetje. 
Ook figuurlijk, bij onze klanten en 
bij onszelf. In deze nieuwsbrief 
vertellen we u ‘waarom’. Op deze 
pagina bijvoorbeeld maakt u kennis 
met onze nieuwe collega Stefanie 
de Groot met wie wij echt heel blij 
en tevreden zijn. En op pagina 5 
vertelt onze klant Marian Krijgsman 
trots en blij over de groei van haar 
mooie bedrijf. Verder vindt u in dit 
nummer weer heel veel interessante 
informatie op administratief en 
belastingtechnisch gebied. Vooral 
dat laatste is vanzelfsprekend juist 
in de aangiftetijd heel handig. 

Wilt u meer weten? Ons team staat 
u graag met raad en daad terzijde.     
 
Grada Sloos en Arno van Kruistum

Driemaandelijkse nieuwsbrief van VKSA Advies  |  April 2016

VKSA Advies heeft een nieuwe 
medewerker: Stefanie de Groot. 
Op 1 februari ging ze bij ons van start 
als assistent-accountant. In die functie 
doet ze werkzaamheden die ze eerder 
onder meer ook deed binnen de 
financiële administratie van een 
bedrijf en – als laatste – bij een 
soortgelijk kantoor. ‘Ik was toe aan 
een andere werkomgeving én ik 
wilde graag wat meer uren werken’, 
verklaart ze haar beslissing om te 
solliciteren. Een telefoontje en een 
kort gesprek bleken voor beide partijen 
voldoende om ‘ja’ tegen elkaar te 
zeggen. Stefanie kon van start.

Twee maanden later
Ruim twee maanden later is het als 
we de 47-jarige Stompwijkse en moeder 
van een zoon (15) en een dochter (19) 

naar haar ervaringen vragen. ‘Nee, ik 
heb echt geen spijt van mijn beslissing’, 
zegt ze. ‘Al heel snel wist ik dat ik er 
goed aan had gedaan. Het werk is 
divers en bevalt me prima. Iets wat 
ook komt door de prettige software 
die hier draait en die heel efficiënt 
werkt. Daarnaast bevallen de inzet en 
de onderlinge sfeer me erg goed. We 
hebben een klein maar gezellig team 
waarin iedereen tot het uiterste gaat 
om de klant van dienst te zijn.’ •

Na veel getouwtrek is ook de 
Eerste Kamer akkoord gegaan met 
de afschaffing van de Verklaring 
arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016. 

Opdrachtgevers en opdrachtnemers 
hebben tot 1 mei 2017 de tijd om 
modelovereenkomsten te maken die 
de Belastingdienst goedkeurt of om 
maatregelen te treffen waaruit blijkt 
dat de arbeidsrelatie geen dienst-
betrekking is. 

voor de ondernemer

VAR definitief exit per 1 mei: 
wat nu?

8 Vervolg artikel op pagina 2

Nietsdoen is in ieder geval geen 
optie, want de Belastingdienst kan 
naheffen met terugwerkende kracht 
tot 1 mei 2016, als u niets heeft 
ondernomen en er blijkt achteraf 
sprake te zijn van een dienstbetrek-
king. De Belastingdienst heeft een 
handreiking gemaakt waarin de kaders 
staan die zij gebruikt om voorgelegde 
overeenkomsten te beoordelen.

Een nieuwe medewerker



Doet u als ondernemer voor 
minimaal € 2.500 milieuvriendelijke 
investeringen die op de Milieulijst 
staan? In dat geval komen die 
investeringen in aanmerking voor 
de milieu-investeringsaftrek (MIA) 
en de vervroegde afschrijving 
milieu-investeringen (Vamil). 
Hiermee verlaagt u uw belastbare 
winst. 

De MIA en de Vamil hoeven niet 
te worden aangevraagd, maar het 
voornemen om de MIA/Vamil toe 
te passen, moet u wel melden. Het 
meldingsformulier voor de MIA- en 
Vamil-regelingen voor het jaar 
2016 is beschikbaar. Het formulier 
voor het jaar 2015 blijft beschikbaar 
voor investeringen die zijn gedaan 
in 2015. U doet de melding bij de 
Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO.nl). Daarvoor heeft 
u een eHerkenningsmiddel nodig. 
Dit kunt u aanvragen via 
www.eherkenning.nl. •

voor de ondernemer

Meldings-
formulier MIA 
en Vamil 2016 
beschikbaar

Aan de hand van de volgende 4 
vragen wordt bepaald of de opdracht-
gever loonheffingen moet inhouden 
of niet. 

1. Is er sprake van een gezags- 
 verhouding tussen de opdracht- 
 gever en de opdrachtnemer?
2. Bestaat er een plicht voor de  
 opdrachtnemer om de arbeid  
 persoonlijk te verrichten?
3. Is er sprake van loonbetaling en  
 een loondoorbetalingsplicht?
4. Wordt de arbeidsrelatie volgens  
 de wet aangemerkt als een ‘echte’  
 dienstbetrekking dan wel als een  
 ‘fictieve’ dienstbetrekking?

Heeft u de vragen 1 tot met 3 of in 
ieder geval vraag 4 beantwoord met 
‘ja’, dan is er volgens de Belasting-
dienst sprake van een arbeidsover-
eenkomst. Dit heeft tot gevolg dat 
de opdrachtgever dan als werkgever 
loonheffingen moet inhouden en 
betalen. De Belastingdienst lijkt echter 
deze handreiking niet voor u als 
opdrachtgever en zzp’er te hebben 
gemaakt, want waarschijnlijk zijn deze 
vragen niet zo eenvoudig door u te 
beantwoorden. Er wordt veel verwe-
zen naar wetgeving en rechtspraak. 
Daarom is het raadzaam een adviseur 
in te schakelen.

Fouten in goedgekeurde model-
overeenkomsten
Het blijkt dat de Belastingdienst 
overeenkomsten heeft goedgekeurd 
waarin staat dat de opdrachtnemer 
de opdrachtgever vrijwaart voor 
eventuele boetes of naheffingen van 
de Belastingdienst.

Een opdrachtgever mag de loon-
heffing verhalen, maar de premies 
werknemersverzekeringen en de 
bijdrage Zvw niet. Een dergelijk 
verhaalbeding in een overeenkomst 
is nietig. Verhaalt u als opdrachtgever 

de premies toch, dan kunt te maken 
krijgen met een gevangenisstraf of 
een geldboete. 

Herstel op komst
Staatssecretaris Wiebes heeft toe-
gezegd dat de Belastingdienst bij de 
beoordeling van voorgelegde over-
eenkomsten voortaan verder zal kijken 
dan alleen de bepalingen die van 
belang zijn voor de vraag of er sprake 
is van een dienstbetrekking. Er komt 
een uitgebreide juridische toetsing die 
gereed zal zijn in het vierde kwartaal 
van 2016. Alle niet-fiscale bepalingen 
die overduidelijk fout zijn, worden 
voor zover mogelijk al eerder uit de 
overeenkomsten gehaald. Het betreft 
de volgende overeenkomsten:

- inhuur externe deskundigheid;
- muziekonderwijzer;
- tennisleraar;
- tandheelkundige dienstverlening;
- vervoersovereenkomst eigen rijder  
 individueel;
- tijdelijke waarneming verloskundige;
- thuiszorg via zorginstelling;
- praktijkmedewerking tandartsen;
- praktijkwaarneming tandartsen;
- incidentele waarneming huisarts;
- duurwaarneming huisarts. •

(vervolg) vAr definitief exit per 
1 mei: wat nu?



 

Stel, u bent DGA en stelt zich borg 
voor een bankschuld van uw BV. 
Moet uw echtgenote de borgtocht-
overeenkomst dan mede onder-
tekenen? En wat zijn de gevolgen als 
zij dat niet heeft gedaan en de BV 
gaat failliet? Onze hoogste rechter, 
de Hoge Raad, heeft hierover 
onlangs een belangrijke uitspraak 
gedaan. 

Die zaak betrof een DGA die 
zich borg had gesteld voor een 
overbruggingskrediet van een bank 
aan zijn BV. Zijn echtgenote had de 
borgtochtovereenkomst niet mede-
ondertekend. Toen de BV failliet 
ging, sprak de bank de DGA aan op 

zijn verplichtingen uit de borgtocht-
overeenkomst. De echtgenote beriep 
zich echter op de vernietigbaarheid 
van de borgtochtovereenkomst, 
omdat zij hiervoor geen toestemming 
had gegeven. De bank dacht dat die 
toestemming niet nodig was, maar de 
Hoge Raad dacht daar anders over. 

Toestemming is alleen niet vereist als 
een bestuurder van een vennootschap 
zich borg stelt (of medeschuldenaar 
is) voor een rechtshandeling van de 
vennootschap die tot de normale 
bedrijfsuitoefening van de vennoot-
schap kan worden gerekend. De Hoge 
Raad oordeelde dat het aangaan van 
een overbruggingskrediet niet behoort 

tot de normale bedrijfsuitoefening 
van de BV. De echtgenote had zich 
terecht beroepen op het ontbreken 
van haar handtekening in de borg-
tochtovereenkomst. De bank viste 
achter het net.

Tip
Schuldeisers doen er in het alge-
meen verstandig aan bij persoon-
lijke borgstelling of het verbinden 
tot medeschuldenaar (naast de 
onderneming) zekerheidshalve de 
echtgenote van de borg toestem-
ming te laten verlenen. Meestal is 
een dergelijke handtekening in een 
standaardovereenkomst om die 
reden ook opgenomen. •

voor de dGA

DGA staat borg voor krediet aan BV: 
toestemming echtgenote nodig

Uw vermogen in box 3 wordt geacht 
een rendement op te leveren van 
4%. Dat wordt belast tegen 30%. 
Er bestaat al enige tijd veel onvrede 
over deze box-3-heffing. Met name 
spaargeld wordt veel zwaarder 
belast dan dat het aan rendement 
oplevert. 

Vorig jaar deed onze hoogste belas-
tingrechter, de Hoge Raad, hierover 
een uitspraak en onlangs werd de 
discussie weer aangewakkerd doordat 
een Advocaat-Generaal (A-G) bij de 
Hoge Raad weer wat olie op het vuur 
gooide. Vorig jaar is de bezwaarpro-
cedure tegen de box-3-heffing naar 
aanleiding van de uitspraak van de 
Hoge Raad aangewezen als massaal 
bezwaar, voor zover het bezwaar 
de box-3-heffing over spaarsaldi 
betreft. Daarbij worden slechts enkele 
bezwaarschriften in behandeling 
genomen, waarvan de uitkomst 

bepalend is voor alle aanslagen. 
Ook voor belastingplichtigen die geen 
bezwaar hebben gemaakt, mits die 
aanslagen op 26 juni 2015 nog niet 
onherroepelijk vaststonden. Deze 
mogelijkheid is er nog steeds. Maar is 
het verstandig om daarvan gebruik te 
maken?

Massaal of individueel bezwaar
De massaalbezwaaraanwijzing geldt 
alleen voor de vraag of de box-
3-heffing over spaarsaldi zodanig is 
dat deze op zichzelf gezien in strijd 
is met het eigendomsrecht. 
Uw persoonlijke en individuele 
omstandigheden spelen daarbij geen 
rol. Betreft uw bezwaar alleen de 
spaarrente, dan hoeft u in beginsel 
geen bezwaar te maken, mits de 
aanslagen op 26 juni 2015 nog niet 
onherroepelijk vaststonden. Maar 
in individuele gevallen kunnen de 
persoonlijke omstandigheden juist 

wel een rol spelen en dan is het niet 
verstandig om de massaal bezwaar 
procedure te volgen; u kunt dan beter 
individueel bezwaar (laten) maken. 
Het bezwaar moet dan binnen zes 
weken na de datum van de aanslag 
bij de Belastingdienst zijn. 

Bovendien gaat de recente conclusie 
van A-G niet alleen over de spaar-
rente, maar bijvoorbeeld ook over 
de waardedaling van onroerende 
zaken. Heeft uw bezwaarschrift ook 
op andere geschilpunten betrekking, 
dan moet u sowieso wel individueel 
bezwaar (laten) maken. Hoewel de 
algemene verwachting is dat de Hoge 
Raad de conclusie van de A-G niet 
zal volgen, is het toch verstandig om 
binnen zes weken na de datum van 
de aanslag bezwaar te (laten) maken. 
Succes is weliswaar niet verzekerd, 
maar u heeft wel al uw rechten 
veiliggesteld. •

overiGe

Veel tumult over box-3-heffing



Per 1 januari 2017 gaat het algemene 
bijtellingspercentage voor het privé-
gebruik van een auto van de zaak van 
25% naar 22%. Dat geldt zowel voor 
ondernemers als voor werknemers 
die in een auto van de zaak rijden. 

Rijdt u in een auto van de zaak met 
een bijtelling van 25%, dan geldt de 
tariefsverlaging echter niet voor u als 
u in dezelfde auto blijft rijden. Het kan 
daarom voordelig zijn om het (lease)
contract niet helemaal uit te rijden 
en de auto nog vóór 1 januari 2017 
te vervangen door een auto met een 
lagere bijtelling. Die is dan vervolgens 
nog 60 maanden geldig. Wilt u niet 
(per se) in een milieuvriendelijke auto 
rijden maar wel een lagere bijtelling, 
dan kunt beter nog niet tot vervanging 
van uw huidige auto overgaan. Wacht 
daarmee dan tot na 1 januari 2017. •

Veel ondernemers mogen per 
1 januari 2016 geen gratis plastic 
tasjes meer verstrekken aan hun 
klanten.

Dat geldt mogelijk ook voor u. U 
moet daarvoor dus een vergoeding 
in rekening brengen. De hoogte van 
die vergoeding is vrij, maar er is wel 
een richtprijs vastgesteld van € 0,25. 
U moet hierover 21% btw afdragen, 
ook als de inhoud van het tasje 
belast is tegen 6%. Het tasje wordt 
als een afzonderlijke levering gezien 
en dus niet als verpakkingsmateriaal. 
De btw wordt op hele centen afge-

rond. U mag de afronding toepassen 
op de btw op de vergoeding voor 
het tasje of op de btw van de totale 
kassabon van de klant. Dit moet wel 
consequent gebeuren. •

voor de ondernemer

25%-bijtelling 
ook na 
1 januari 2017

voor de ondernemer

Verbod op gratis plastic tas: 
vergoeding is btw-belast

De eerste stappen zijn gezet om te 
komen tot een openbaar register 
waarin informatie staat over uitein-
delijk belanghebbenden van onder 
meer BV’s. 

De hoofdlijnen van een dergelijk 
register zijn onlangs bekendge-
maakt. Die beschrijven van welke 
vennootschappen de uiteindelijk 
belanghebbenden moeten worden 
geregistreerd, wie toegang heeft tot 
het register, wie de informatie moet 
aanleveren, welke informatie over een 
uiteindelijk belanghebbende wordt 
verstrekt en wie het beheer over het 
register voert. Wat betreft het beheer 
gaat de voorkeur uit naar de Kamer 
van Koophandel. 

De bescherming van de privacy is een 
heikel punt bij menig aandeelhouder. 
Daarvoor zijn de volgende vier 
(privacy)waarborgen voorgesteld: 

1. iedere gebruiker wordt  
 geregistreerd;
2. er wordt een vergoeding gevraagd  
 voor de inzage;
3. gebruikers anders dan specifiek  
 aangewezen instanties krijgen  
 slechts inzage in een beperkte set  
 gegevens;
4. bij een risico op bijvoorbeeld  
 chantage, kidnapping, geweld of  
 intimidatie worden de risico’s per  
 individueel geval beoordeeld en  
 wordt bezien of (bepaalde)  
 gegevens kunnen worden afge- 
 schermd. 

De hoofdlijnen worden nu eerst 
besproken met belangenorganisaties. 
Bovendien komt er een internet-
consultatie waarbij belanghebbenden 
hun standpunten en eventuele 
wijzigingen kenbaar kunnen maken. 
Het register moet er uiterlijk op 
26 juni 2017 zijn. •

voor de dGA

Openbaar register met 
waarborgen voor de privacy



 

VKSA Advies kent een zeer divers klantenpakket. Kleine en middelgrote bedrijven en organisaties, met doorgaans 
interessante en/of leuke activiteiten. In deze rubriek vertellen ze erover. Wilt u dat ook eens doen, laat het ons dan gerust 
even weten.

KLAnT AAn HeT Woord

Elke nacht ruimte voor bijna honderd gasten 

Een oud pensionnetje met een stukje 
nieuwbouw eraan vast, daarmee 
begon ze. ‘Ik kon het overnemen’, 
vertelt ze. ‘Best een overwinning, want 
ik moest flink investeren. Hypotheek, 
verbouwing, inrichting…, het hoorde 
er allemaal bij. Maar het kon. Ook al 
omdat mijn toenmalige echtgenoot 
een goede baan had. ‘B&B aan Zee’, 
doopte ik het toen het helemaal 
klaar was. 10 kamers met in totaal 24 
bedden. Voor toen een behoorlijke 
schaalgrootte dus. Iets wat Katwijk 
destijds nog niet kende.’

Vertrouwen
Het begon meteen te lopen. Zelfs 
toen na een klein jaar de kredietcrisis 
zich aandiende, bleef de loop er goed 
inzitten. Marian: ‘Daardoor kreeg 
ik vertrouwen. Dus toen wéér een 
jaar later een makelaar belde met 
de mededeling dat hij een prachtig 
pandje voor me had, besloot ik daar 
eens een kijkje te gaan nemen. Het 
bleek een oude slagerij midden in 
het centrum. Een gebouw uit 1920 in 
de vorm van een hoefijzer, met zo’n 
sfeervolle binnenplaats. Ik werd er 

zo enthousiast van dat ik besloot het 
te kopen en er appartementen in te 
maken. ‘Hofje aan Zee’ was geboren. 
Met 28 bedden in één keer een 
verdubbeling van mijn bedrijf.’

Inmiddels werd Marian steeds actiever 
in het dorp waar zij ook geboren 
en getogen is. Overtuigd van alles 
wat Katwijk aan Zee de toerist te 
bieden heeft, bood ze aan onderdak 
te verschaffen aan het VVV toen die 
organisatie zonder huisvesting kwam 
te zitten. Aan de balie van B&B aan Zee 
ontvangt ze sindsdien vele honderden 
toeristen die informatie over de 
badplaats en de regio willen. Maar ook 
fungeert het VVV als plek waar dorps-
genoten hun kaarten voor plaatselijke 
evenementen komen kopen.

Plekje
Laatste wapenfeit van de succesvolle 
Katwijkse onderneemster: ‘Stee aan 
Zee’ (‘stee’ is Katwijks voor ‘plekje’, 
red.). In een huurpand op de hoek 
van de altijd gezellige Princestraat en 
Voorstraat startte ze eind februari met 
16 prachtige hotelsuites (40 bedden 
in totaal). ‘Precies op tijd klaar voor 
wat ik toch wel de leukste tijd van het 
jaar vind: de Keukenhoftijd’, zegt ze. 
‘Dan is het altijd heerlijk hectisch. Met 
gasten uit alle hoeken van de wereld. 
Ondanks dat hun verblijf vaak kort 
is, waarderen ze de gemoedelijkheid 
van Katwijk. Daar sluiten wij in onze 
filosofie op aan: we leveren een 
goed en vriendelijk product voor een 
eerlijke prijs. Bij ons voelt iedereen 
zich écht te gast.’

(Meer informatie en boekingen: 
www.steeaanzee.com)

Nog niet zo heel lang geleden hadden toeristen die in Katwijk aan Zee wilden over-
nachten weinig keuze: ze logeerden in een hotel óf ze huurden een kamer van één 
van de vele particuliere aanbieders die het dorp rijk was. Totdat Marian Krijgsman 
zich er een kleine 10 jaar geleden mee ging bemoeien. Het vakantiehuisje dat zij 
toen al vele jaren verhuurde, zat vrijwel altijd vol. ‘Zou ik in die wereld niet mijn 
brood kunnen verdienen?’, vroeg de toen 39-jarige journaliste en moeder van drie 
jonge dochters zich af. Ze besloot de stap te wagen…



U wordt als werkgever wettelijk 
verplicht om meer basisdiensten 
af te spreken (en te betalen) met 
de arbodienst/arbodeskundige. Dit 
volgt uit een bij de Tweede Kamer 
ingediend wetsvoorstel. 

De bedrijfsarts is straks ruimer 
bevoegd om rechtstreeks – dus 
buiten u om – te overleggen met de 
ondernemingsraad, personeelsver-
tegenwoordiging en werknemers 
en om werkplekken te bezoeken. 
De werknemer mag buiten u om de 
bedrijfsarts bezoeken met vragen 
over arbeidsomstandigheden en/of 
gezondheid. De werkwijze van de 
bedrijfsarts moet worden vastge-
legd in de nieuwe contracten. Er 
kan direct een boete worden op-
gelegd als contracten niet voldoen 
aan de nieuwe voorwaarden. 

Tip 
Zodra het wetsvoorstel inwerking 
treedt, krijgt u 1 jaar de tijd om de 
basiscontracten aan te passen. Bij 
verlenging van een basiscontract 
in 2016 met arbodiensten/arbo-
deskundigen, lijkt het raadzaam 
om dat contract niet voor een 
meerjarige periode te verlengen. 
Het is op dit moment namelijk 
nog onduidelijk of aanvullingen 
op bestaande contracten u straks 
meer gaan kosten dan nieuwe 
(volledige) contracten. •

Bent u fiscale partners van elkaar en 
heeft u een kapitaalverzekering eigen 
woning (KEW), een spaarrekening 
eigen woning (SEW) of een beleg-
gingsrecht eigen woning (BEW)? 
Of heeft u een vóór 1 januari 2001 
bestaande kapitaalverzekering in 
box 3? 

Als uw KEW, SEW, BEW of kapitaal-
verzekering tijdens uw leven tot 
uitkering komt, kunt u gebruikmaken 
van een dubbele vrijstelling. Vanaf 
1 januari 2016 is het daarvoor niet 
meer nodig dat u een dubbele begun-
stiging in de polis heeft opgenomen. 

Dit geldt sinds kort ook voor fiscale 
partners die al vóór 1 januari 2016 
een uitkering uit een KEW, SEW, BEW 
of een vóór 1 januari 2001 bestaande 
kapitaalverzekering in box 3 hebben 
gehad, waarin de dubbele begunsti-
ging ontbrak. U kunt bij het indienen 
van de IB-aangifte een gezamenlijk 
verzoek doen, op basis waarvan 
de uitkering bij ieder voor de helft 

opkomt. U kunt dan vervolgens ieder 
uw eigen vrijstelling benutten. Heeft 
de uitkering plaatsgehad in een jaar 
waarvan de aanslag al onherroepelijk 
vaststaat? In dat geval kunt om 
ambtshalve vermindering (laten) 
verzoeken.

Let op
U kunt nog verzoeken om ambts-
halve vermindering als er minder 
dan vijf jaar zijn verstreken na het 
einde van het kalenderjaar waarop 
de belastingaanslag betrekking 
heeft. 

Uitkering in kader van echtscheiding
Kwam of komt de KEW, SEW, BEW 
of de op 1 januari 2001 bestaande 
kapitaalverzekering in box 3 tot 
uitkering in het kader van de beëin-
diging van het partnerschap? In dat 
geval kunt u als gewezen partners 
zich wenden tot de Belastingdienst. 
Er wordt dan beoordeeld of de 
dubbele vrijstelling ook in uw situatie 
kan worden toegepast. •

voor WerKGevers en WerKnemers

Basiscontracten 
met arbodienst 
herzien

overiGe

Ook vóór 2016 dubbele vrijstelling 
polissen bij ontbreken dubbele 
begunstiging



 

Stel, u heeft een btw-aangifte inge-
diend, waarin onder de voorbelasting 
ook btw is begrepen die betrekking 
heeft op oninbare vorderingen. Mag 
dat? En zo nee, kan de inspecteur die 
btw dan naheffen? 

Het antwoord op de eerste vraag is 
nee. De btw op oninbare vorderingen 
kunt u niet via de reguliere btw-
aangifte terugvragen. De inspecteur 
mag dan de teruggevraagde btw 
naheffen. De wettelijke regeling stelt 
het verplicht om de btw op oninbare 
vorderingen via een apart teruggaaf-
verzoek te doen. 

Speciale regeling
Maar er bestaat toch een speciale 
regeling die wel toestaat om deze btw 
via de reguliere btw-aangifte terug 
te vragen? Ja, die regeling geldt in 
bepaalde gevallen voor in creditnota’s 
begrepen btw, maar niet voor de 
btw op oninbare vorderingen. Alleen 
de al voldane btw die later wordt 
gecrediteerd wegens korting, prijsver-
mindering of het terugnemen van de 
goederen in ongebruikte staat, mag 
wel rechtstreeks in mindering worden 
gebracht in de reguliere btw-aangifte. 
Zorg er daarom voor dat u de btw 
tijdig op de juiste wijze terugvraagt. •

U moet de btw-aftrek claimen in het 
tijdvak waarin de btw op de factuur 
in rekening is gebracht. Als u de btw 
in het juiste tijdvak heeft kunnen 
claimen, dan mag u die btw niet 
claimen in een later tijdvak. 

Als dit niet wordt gecorrigeerd, is 
er niet veel aan de hand. Maar gaat 
de Belastingdienst niet akkoord, dan 
heeft u de wet- en regelgeving tegen. 
Er is dan geen mogelijkheid om het 
aftrekrecht alsnog te claimen. Zeker 
bij de aanschaf van investerings-
goederen is het noodzakelijk om de 
btw te claimen in het juiste tijdvak. 
Als dit niet gebeurt, kan de Belasting-
dienst concluderen dat het goed 
geen ondernemingsvermogen is 
voor de btw. •

Een personeelsfeest op de werkplek 
waardeert u op nihil. De ingehuurde 
artiest, de tent op het parkeerterrein – 
maar ook de hapjes en drankjes – zijn 
onbelast. Wordt er echter een maaltijd 
geserveerd, bijvoorbeeld een lopend 
buffet, dan wordt die gewaardeerd 
op € 3,25. Mag de partner ook mee 
naar het personeelsfeest? De Belas-
tingdienst ziet dit als een voordeel. 
Gebruikelijk is dat u als werkgever 
dan per werknemer € 6,50 aanwijst als 
eindheffingsbestanddeel en ten laste 
van uw vrije ruimte brengt. •

voor de ondernemer

Hoe vraagt u de btw op oninbare 
vorderingen terug?

voor de ondernemer

Claim btw-
aftrek in het 
juiste tijdvak

voor WerKGevers en WerKnemers

Hoe zit het ook 
alweer met het 
personeels-
feest?

Heeft u ambulante werknemers 
in dienst? Wees er dan alert op 
dat zij de arbeidstijdenwet niet 
overtreden.

De Europese rechter besliste 
onlangs dat de tijd tussen het 
moment dat een werknemer van huis 
vertrekt naar een klant – of vice versa 
– wordt aangemerkt als werktijd. 
Deze tijd wordt ook niet gezien als 
rusttijd. Dit gegeven zegt overigens 

op zich nog niets over het feit of een 
werknemer ook beloond wordt voor 
deze tijd of niet. Dat hangt namelijk 
af van de gemaakte afspraken 
tussen werkgever en werknemer. 
Tot ambulante medewerkers worden 
ook thuiswerkers gerekend, mensen 
in de thuiszorg, vertegenwoordigers 
of klusjesmensen; iedereen die geen 
vaste werkplek heeft. Het reizen van 
huis naar de vaste werkplek wordt 
niet gezien als werktijd. •

voor WerKGevers en WerKnemers

Reistijd is werktijd
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Stel, u laat de pensioenregeling 
van uw werknemers omzetten van 
een eindloon- naar een beschikbare 
premieregeling. Uw werknemers 
stemmen hiermee in net als met de 
overdracht van het ‘eindloonkapitaal’ 
naar de beschikbare premieregeling. 

Als de resultaten in de beschikbare 
premieregeling jaren later blijken 
tegen te vallen, vorderen uw werk-
nemers schadevergoeding van u. 
En ja, ook als u een tussenpersoon 
heeft ingeschakeld om alles in goede 
banen te leiden.

Toch trok de werkgever onlangs aan 
het kortste eind in dit praktijkgeval. 
De rechter gaf de werknemers gedeel-
telijk gelijk; de werkgever had zijn 
zorgplicht geschonden. Hij had zijn 
werknemers wel voldoende infor-
matie gegeven over de beschikbare 
premieregeling, maar had hen niet 
gewaarschuwd voor het risico dat zij 
namen met de waardeoverdracht. 
Het ging om gegarandeerde aan-
spraken die werden omgezet in een
risicovolle beschikbare premie-
regeling. De werkgever had op 
dit punt gefaald en daardoor zijn 

voor WerKGevers en WerKnemers

Zorg voor goede voorlichting 
wijziging pensioenregeling

zorgplicht geschonden. Hij moest de 
schade vergoeden. 

Schade verhalen op tussenpersoon
Hoewel de werkgever de advisering 
overliet aan een tussenpersoon, is 
hij toch de eerstverantwoordelijke 
persoon. De rechter besliste echter 
ook dat de tussenpersoon beter z’n 

best had moeten doen. Dit laatste 
biedt mogelijkheden voor de werk-
gever om de schade te verhalen op 
de tussenpersoon. •

Veel kleine werkgevers kunnen de 
loondoorbetalingsplicht bij ziekte 
van maximaal 2 jaar nauwelijks 
nog opbrengen. Voor hen gloort er 
hoop op verlichting. Er is namelijk 
een wetsvoorstel in de maak die de 
loondoorbetalingsplicht bij ziekte 
terugbrengt van 2 naar 1 jaar. Het 
tweede ziektejaar wordt voor deze 

werkgevers geregeld in een publieke 
verzekering, uit te voeren door het 
UWV. Werkgevers krijgen tevens 
de mogelijkheid om via ‘opting out’ 
niet aan deze publieke verzekering 
deel te nemen, maar om dat risico – 
desgewenst tezamen met het eerste 
ziektejaar – privaat te verzekeren via 
een verzekeraar. •

voor WerKGevers en WerKnemers

Verlichting loondoorbetalings-
plicht bij ziekte voor kleine 
werkgevers op komst


