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Nieuwsbrief d.d. 1 april 2018 vierde jaargang nummer 4
Gelezen: ?Het universum zou níet veel voorstellen, als het níet de plek was,
waar de mensen van wíe je houdt, wonen."
De kantoren zijn gesloten op:
Vrijdag 27 april Koningsdag
Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag
Vrijdag 11 mei
Maandag 21 mei Tweede Pinksterdag
Wijziging van onze algemene voorwaarden
Hierbij delen wij u mee, dat m.i.v. heden onze algemene voorwaarden zijn gewijzigd.
Wij volgen hiermee de nieuwe algemene voorvvaarden gedeponeerd door onze beroepsorganisatie
NBA onder nummer 41/2017.
Een exemplaar wordt u op aanvraag toegezonden of kunt u downloaden van onze website.

ln komste n belasti ng/Toeslage n /Ve n nootscha psbelastíng
Kabinet wil regels voor fiets van de zaak versimpelen
Het kabinet wil de regels voor het gebruik van een fiets van de zaak per 2020 vereenvoudigen. Het is
de bedoeling dat voor de fiets vergelijkbare regels komen als voor de auto van de zaak, die veel
populairder is.

Het lastige met de huidige regels voor de fiets van de zaak is dat mensen de fiets vaak ook prïvé
gebruiken en precies moeten bijhouden hoeveel privékilometers zij rijden. Over deze kilometers
moeten zij dan belasting betalen, waarbij de kosten voor onderhoud en verzekering aftrekbaar zijn.
Door deze ingewikkelde r'egels wordt de regeling voor de fiets van de zaak maar weinig gebruíkt.
Daarom wil het kabinet dat voor de fiets van de zaak een vaste bijtelling gaat gelden. Voor de auto
van de zaak geldt deze eenvoudige regeling al jaren en mede hierdoor is de auto van de zaak zeer
populair.
Het is de bedoeling dat de fiets en de auto van de zaak naast elkaar kunnen worden gebruikt. Het
kabinet hoopt dat mensen hierdoor de auto wat vaker laten staan.
Omzetbelasting
Als particulier nog geen btw teruggevraagd over zonnepanelen ?
Dat kan alsnog - makkelijker dan eerst.
Op 15 december 2017 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over de teruggaaf van btw op
zonnepanelen. De staatssecretaris van Financiën heeft daarop besloten dat de Belastingdienst zijn
werkwijze aanpast. Bent u particulier en wilt u btw terugvragen over zonnepanelen? Door de nieuwe
werkwijze hoeft u nog maar 1 keer btw-aangifte te doen. Alleen over het tijdvak waarin u de
zonnepanelen hebt gekocht.
Wat het besluit van de staatssecretaris precies voor u betekent, hangt af van uw specifieke situatie.
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De belastingdienst heeft tijd nodig om de nieuwe werkwijze in te voeren.
Maar iedereen die het formulier 'Opgaaf zonnepaneelhouders' al heeft
opgestuurd, krijgt vóór 1 mei 2018 een reactie van de belastingdienst.
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Lonen en Salarissen

Wordt transitievergoeding vanaf 2020 gecompenseerd?
Vanaf 1 januari 2020 moeten werkgevers met terugwerkende kracht gecompenseerd kunnen worden
voor de transitievergoeding na ontslag om langdurige ziekte. Of die datum haalbaar is, zal op korte
termijn blijken.
Minister Koolmees van SZW streeft ernaar het wetsvoorstel voor de compensatie van de
transitievergoeding per 1 januari 2020 in werking te laten treden. Dat meldt hij in een beantwoording

van Kamervragen over slapende dienstverbanden. Een eerdere ingangsdatum is niet mogelijk, omdat
door de controversieel verklaring in 2017 de voorbereidingen op de compensatieregeling te lang stil
hebben gelegen. Na het aantreden van het nieuwe kabinet is de behandeling van het wetsvoorstel
weer gestart.

Inmiddels is ook de mínisteriële regeling waarin nadere voorschriften zijn opgenomen voor de
aanvraag en verstrekking van de compensatie verder uitgewerkt. UWV voert daarvoor momenteel
een uitvoeringstoets uit. De verwachting is dat in maart duidelijk zal zijn of de compensatie van de
transitievergoeding per 1 januari 2020 te regelen is. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog wel
over het plan stemmen. In het wetsvoorstel is bepaald dat werkgevers de compensatie niet
ontvangen voor de periode waarin zij een dienstverband slapend houden.
Administratie over ontslagen werknemer voorlopig bewaren
Werkgevers kunnen er dus nog steeds van uitgaan dat zij op termijn een compensatie ontvangen
voor de transitievergoeding die zij op of na 1 juli 2015 hebben betaald bij ontslag wegens langdurige
arbeidsongeschiktheid. Ze doen er dan ook goed aan de administratie op dit gebied te bewaren. Het
gaat daarbij onder meer om de arbeidsovereenkomst van de ontslagen werknemer en de beschikking

van UWV (of de kantonrechter) over de toestemming voor ontslag. Is de werknemer met wederzijds
goedvinden ontslagen, dan heeft de werkgever de beëindigingsovereenkomst nodig. Ook zijn
bewijzen van de duur van de ziekteperiode en de loondoorbetaling belangrijk.
Vakantiedagen zieke vervallen niet zomaar
Als werknemers van uw organisatie nog wettelijke vakantiedagen over 2017 in hun potje hebben
zitten, vervallen die per 1 juli 2018. Een werknemer die ziek is, bouwt wel gewoon vakantie op, maar
kan die niet altijd voor die datum opnemen. Onder omstandigheden blijven die vakantiedagen
daarom langer geldig dan bij andere werknemers. In de wet is vastgelegd dat wettelijke
vakantiedagen niet een half jaar geldig blijven, maar vijf jaar als een werknemer tot aan de
vervaltermijn redelijkerwijs niet in staat is geweest om ze allemaal op te nemen. Die situatie kan zich
voordoen bij langdurige ziekte. Als een zieke werknemer nog niet re-integreert op het moment dat
de vervaltermijn verloopt, geldt dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om de vakantiedagen te
benutten. Heeft hij wel re-integratieverplichtingen en bestaan er mogelijkheden voor vakantie, dan
komen de wettelijke vakantiedagen wel gewoon te vervallen.
Tijd dringt voor afsluiten basiscontract arbodienstverlening
Alle werkgevers moeten per 1 juli 2018 over een basiscontract met een arbodienstverlener
beschikken. Dan eindigt de overgangsperiode van één jaar die was toegezegd bij de wijziging van de
Arbowet die op 1 juli 2017 van kracht werd.
Door de wijziging van de Arbowet van 1 juli 2017 moeten alle organisaties beschikken over een
basiscontract met een arbodienstverlener. Het basiscontract bevat een aantal verplichte onderdelen:
de rechten en plichten voor de werkgever, de werknemer en de bedrijfsarts. Naast de bestaande
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wettelijke taken moeten in het basiscontract een aantal nieuwe
verplichtingen worden opgenomen. Om organisaties gelegenheid
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te bieden zich hierop voor te bereiden, kregen zij één jaar de tijd
om hun bestaande contracten aan te passen.
Op 1 juli 2018 is het zo ver en moeten alle werkgevers dit basiscontract hebben.
In het basiscontract staat voor welke taken de werkgever ondersteuning moet hebben van een
arbodienst of bedrijfsarts. Dat zijn: ziekteverzuimbegeleiding, het toetsen van de risico-inventarisatie
en -evaluatie (RI&E), het uitvoeren van het Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)
en de aanstellingskeuring. Daarnaast bevat het basiscontract enkele nieuwe wettelijke
verplichtingen:
Werknemers hebben recht op vrije toegang tot de bedrijfsarts ;
Hoe het overleg tussen de bedrijfsarts en zowel de preventiemedewerker als de
ondernemingsraad (OR) is geregeld;
bezoek van de werkplek door de bedrijfsarts;
werknemers hebben recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts;
de bedrijfsarts en arbodienst moeten een goede klachtenprocedure hebben;
de bedrijfsarts moet adviseren over de preventie en beroepsziekten melden.
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Voorlopige berekeningen LIV verstuurd
Zo'n 94.000 werkgevers krijgen van UWV een voorlopige berekening van het lage-inkomensvoordeel

(LIV) 2017. Vandaag vallen de laatste voorlopige berekeningen op de mat.
In de voorlopige berekening staat voor welke werknemers u recht hebt op het LIV en het bedrag dat
u krijgt. De berekening is gebaseerd op de aangiften loonheffingen en correcties over 2017 die u tot
en met 31 januari 2018 hebt gedaan.
Bent u het niet eens met de voorlopige berekening?
Controleer dan of uw aangiften juist en volledig zijn. U kunt uw aangiften tot en met 1 mei 2018
corrigeren. Correcties na 1 mei 2018 worden niet meer meegenomen in de definitieve berekening
van het LIV.

Mocht u vrag,en hebben over de voorlopige berekeningen of als u geen voorlopige berekening hebt
gekregen, terwijl u die wel had verwacht dan kunt u contact opnemen met UWV Telefoon 0900 9295.

Als de berekening eenmaal helemaal gecontroleerd is en klopt, krijgt u uiterlijk op 1 augustus 2018
krijgt de definitieve beschikking van de Belastingdienst waarin staat hoeveel LIV u uitbetaald krijgt.
Die uitbetaling volgt vervolgens binnen zes weken, dus uiterlijk medio september.
Overig
Privacywetgeving per 25 mei 2018
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt dan van kracht. De Wet bescherming
persoonsgegevens (WPB) komt dan te vervallen. De AVG is op punten strenger dan de WPB en zet
zeer hoge sancties op het niet naleven.
Uit de AVG volgt dat u slechts op bepaalde gronden gegevens van werknemers mag verwerken, bijv.
voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of als de wet het verplicht (bijv. salarisadminístratie).
Daarnaast kan uw bedrijf een gerechtvaardigd belang hebben. En u mag persoonsgegevens ook
verwerken als zij hiervoor actief en op ondubbelzinnige wijze toestemming hebben gegeven.
De werknemer heeft het recht een kopie te vragen en te krijgen van zijn volledige personeelsdossier.
U mag daarbij geen afbreuk doen aan de rechten van anderen. Bij het verstrekken zult u daarom
moeten nagaan of u de privacy van bijvoorbeeld een collega al dan niet schendt.
Alle informatie die u aan uw werknemers verstrekt zult u moet vastleggen in uw eigen administratie.
Daarnaast gelden strengere regels voor verwerkers c.q. bewerkers. Dit zijn personen/instanties die
namens uw organisatie persoonsgegevens verwerken, bijv. externe salarisadministrateur, arbodienst,
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pensioenuitvoerder, ICT dienstverlener en hostingaanbieder.
De verordening bepaalt dat u aan hen verplichtingen moet en
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kunt opleggen. Zo moeten ze geheimhouding betrachten en
passen beveiligingsmaatregelen nemen.
En toestaan dat u audits afneemt om te kijken of afspraken worden aangekomen.
Vastlegging kan in een bewerkersovereenkomst.
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In deze overeenkomst wordt vastgelegd de duur van gegevensverwerking en eventuele specifieke
doeleinden, datzelfde geldt voor het soort persoonsgegevens en de beschrijving van betrokkenen. De
verwerker mag ook alleen met uw toestemming een externe partij inschakelen voor de
ondersteuning bij de verwerking.
De AVG bepaalt ook dat u uw werknemers voor aanvang van de arbeidsovereenkomst moet wijzen
op al hun privacy-rechten. Dat moet in begrijpelijke taal en in een gemakkelijk toegankelijke vorm
gebeuren.

Houdt u zich niet aan de regels uit het AVG, dan kunt u een aanzienlijke boete verwachten. Het kan
dan gaan om boetes tot 20 miljoen of 4% van de wereldwijde omzet.

Fraude met identiteitsgegevens
Bij identiteitsfraude maakt iemand anders dan uzelf gebruik van uw identiteitsgegevens. Dit gebeurt
vaak met een kopie van uw identiteitsbewijs. Met uw naam, geboortedatum en
Burgerservicenummer kunnen fraudeurs een lening aanvragen of een telefoonabonnement afsluiten.
Het gevolg is dat u rekeningen ontvangt voor zaken die u niet heeft gekocht. Laat uw ID-kaart niet
zomaar kopiëren. Voorkom identiteitsfraude met een kopie van uw legitimatiebewijs.
Fraude identiteitsbewijs voorkomen
Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Ook niet als een organisatie een kopie wil maken. Ga eerst
na of de instantie een kopie mag maken van uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs. In de praktijk vragen
veel organisaties om een kopie. Maar vaak is registratie van het soort legitimatiebewijs en het
documentnummer voldoende. Bijvoorbeeld: 'Paspoort, NWLFR3706."

Veilige kopie identiteitsbewijs
Geeft u toch een kopie af? Help dan misbruik van uw identiteitsgegevens voorkomen. U moet
bijvoorbeeld uw Burgerservicenummer afdekken of doorstrepen. Een veilige kopie van uw
identiteitsbewijs maakt u zo:
Maak in de kopie uw Burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan.
Schrijf in de kopie dat het een kopie is.
Schrijf in de kopie voor welke instantie of welk product de kopie is bedoeld.
Schrijfin de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.
íí
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Gelezen: ?Ik ben níet bang voor de dood, maar ik heb geen haast om te sterven."
Bezoek ook eens onze website: www.althofaccountants.nl

Als u naar aanleiding van deze nieuwsbrief, of over andere zaken, nog vragen hebt, neemt u dan
gerust contact met ons op.

U kunt ons bereiken op ons algemeen telefoonnummer 0512-334150.
Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden wij geen
aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden.
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