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Nieuwsbrief d.d. 1 juli 2021 zevende jaargang nummer 7

Gelezen: "Als je niet weet waar je moet beginnen, dan is elke plek goed."
Corona nieuws:

Ondernemers die in het tweede kwartaal van 2021 (april, mei en juni) geraakt zijn door de
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kunnen vanaf 25 juni de

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL Q2 2021) aanvragen. Het subsidiepercentage is verhoogd van
85% tot 100%. Ondernemers kunnen nu kiezen tussen twee referentieperioden: het tweede kwartaal
van 2019 of het derde kwartaal van 2020. Startende ondernemers die voor 30 juni 2020 zijn
ingeschreven in het Handelsregister kunnen daardoor ook TVL Q2 aanvragen. Mkb-bedrijven kunnen
maximaal €550.000 subsidie voor het tweede kwartaal ontvangen. Voor grote bedrijven is dat
eenmalig €1.200.000. Voor de land- en tuinbouwsector blijft er een opslag voor speciale kosten voor
het in leven houden van dieren en gewassen.
Keuze tussen twee referentieperioden
Ondernemers krijgen de mogelijkheid om het derde kwartaal van 2020 te kiezen als
referentieperiode, in plaats van het tweede kwartaal van 2019. Hier worden met name ondernemers
mee geholpen die door uiteenlopende omstandigheden, zoals een verbouwing, minder of geen

omzet hebben gemaakt in de oorspronkelijke referentieperiode in 2019. Daarnaast komen hiermee
ook startende ondernemers die zich voor 30 juni 2020 hebben ingeschreven in het Handelsregister in
aanmerking voor de TVL-regeling.
Voorwaarden

Ondernemers kunnen vanaf 25 juni een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend

Nederland (RVO) bij een minimaal omzetverlies van 30% en minimaal €1.500 vaste lasten per
kwartaal. Het minimum subsidiebedrag is €1.500. Voor mkb-bedrijven (tot en met 250 werknemers)
is het maximum subsidiebedrag €550.000; voor grote bedrijven met meer werknemers is dat
eenmalig €1.200.000. Kijk voor alle voorwaarden op Rijksoverheid.nl.
lnkomsten-/vennootschapsbelasting
Omzetbelasting
Minder btw-regels voor zonnepanelen
Zonnepaneeleigenaren zullen binnenkort minder administratieve lasten hebben door een aanpassing
van de btw-regels.
Dat heeft staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief laten weten aan Vereniging Eigen Huis. Eigen
Huis heeft bij het ministerie geklaagd over de ingewikkelde btw-gevolgen waar woningeigenaren die
zonnepanelen aanschaffen mee te maken krijgen. Nu moet een zonnepaneleneigenaar zich melden
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als ondernemer bij de Belastingdienst en gebruik maken van de Kleine Ondernemingsregeling (KOR).
Zij leveren immers aan het net. De btw-teruggave gebeurt dan niet via de aangifte
inkomstenbelasting, maar via de aangifte omzetbelasting.
Omdat de regels weinig bekend zijn en veel administratieve lasten geven, zullen ze aangepast
warden. Wie zonnepanelen heeft hoeft zich binnenkort niet meer als btw-ondernemer te registreren
voor een vermogen van maximaal 10.000 wattpiek. Ook werkt de Belastingdienst aan een simpel
digitaal formulier waarmee btw teruggevraagd kan worden voor de zonnepaneeleigenaren die boven
het vermogen komen.
Salarissen

Mag een werknemer op vakantie naar een code oranje-gebied?
Nu de vakantieperiode weer aanbreekt, krijgen wij veel vragen over hoeveel invloed de werkgever
mag uitoefenen als het gaat om de vakantiebestemming van zijn werknemers. Het ziet ernaar uit dat
veel landen in Europa - op voorwaarden - weer bereisbaar zijn, maar buiten Europa is dat een ander
verhaal. Dan geldt vaak ook een quarantaineplicht na terugkomst.
Voor veel functies is het niet mogelijk om thuis te werken, waardoor een quarantaineplicht als gevolg
heeft dat de werknemer helemaal niet kan werken. Bestaat er in dat geval een
loondoorbetalingsplicht voor de werkgever? Of moet de werknemer vakantiedagen of onbetaald
verlof opnemen?
Bewijslast ligt bij werkgever
Per 1 januari 2020 is de wet veranderd in die zin, dat als de werknemer niet kan werken de
werkgever aannemelijk moet maken dat het niet verrichten van de arbeid in de risicosfeer van de
werknemer ligt. Voorheen lag deze bewijslast bij de werknemer. Het is nu dus nog belangrijker dat de
werkgever vooraf duidelijke regels stelt en waarschuwt voor de gevolgen van een vakantie naar een
hoog risicogebied. De werkgever die deze instructies tevens schriftelijk bij de werknemers onder de
aandacht brengt, zal kunnen aantonen dat de werknemer willens en wetens het risico van het niet
kunnen werken genomen heeft. En dan zal het niet kunnen verrichten van arbeid aldus onder de
risicosfeer van de werknemer vallen.

Uitspraak rechtbank
In een uitspraak van de Rechtbank Overijssel van eind 2020 kostte een reis naar een code oranje
gebied een werknemer zelfs zijn baan.
Deze uitspraak ging over een medewerker van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De medewerker
gaat in juli naar Turkije. Voor dat gebied geldt op dat moment in verband met corona code oranje. De
DJI heeft in haar nieuwsbrieven aangegeven dat werknemers vakantie-uren of onbetaald verlof
moeten opnemen, als zij naar een gebied gaan waarvoor code oranje geldt en zij hierdoor bij
terugkomst in quarantaine moeten en niet kunnen werken.
De werknemer heeft geldzorgen en is bang dat hij door de quarantaineplicht veertien dagen loon
misloopt. Hij besluit te liegen over zijn vakantiebestemming en vervalst zelfs een document om aan
te tonen dat hij - zogenaamd - in Griekenland is geweest. Uiteindelijk komt de waarheid aan het
licht en wordt de medewerker ontslagen. De rechtbank bekrachtigt het ontslag en de DJI hoeft in dit
geval geen transitievergoeding te betalen. In deze zaak wordt veel gewicht gegeven aan het feit dat
van de werknemer als ambtenaar integer en betrouwbaar gedrag werd verwacht.
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In het algemeen kunnen we aannemen dat de werkgever die haarwerknemers vooraf goed
instrueert, geen loondoorbetalingsplicht heeft als de werknemer toch besluit om af te reizen naar
een land waarvoor een quarantaineplicht geldt. En dat in bepaalde gevallen de werkgever de
werknemer zelfs mag verbieden om op reis te gaan naar een land waarvoor een quarantaineplicht
geldt.

Let op bijverdiengrens voor jonge werknemer

Als een werkgever in de zomermaanden jonge vakantiekrachten in dienst neemt, is het verstandig als
hij deze werknemers op de bijverdiengrens voor de studiefinanciering wijst. Jongeren mogen
namelijk niet zonder gevolgen onbeperkt bijverdienen.
Onlangs is echter besloten dat de bijverdiengrens net als in 2020 ook voor 2021 is komen te vervallen
vanwege de coronacrisis.
Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl
Geen bijverdiengrens voor vakantiekracht met kinderbijslag
De bijverdiengrenzen voor studenten gelden normaal gesproken alleen voor de volgende drie
groepen werknemers:

• mbo'ers onder de 18 jaar met een zogenoemd studentenreisproduct;
mbo'ers van 18 jaar of ouder die studiefinanciering ontvangen;

hbo'ers en wo'ers met studiefinanciering volgens het oude stelsel voor het hoger onderwijs.
De bijverdiengrens geldt niet voor vakantiekrachten die als student alleen gebruikmaken van het
leenstelsel en geen recht hebben op het studentenreisproduct. Jonge vakantiekrachten van 16 en 17
jaar voor wie de ouders kinderbijslag ontvangen, hoeven door een wijziging van de Algemene

kinderbijslagwet sinds l januari 2020 ook geen rekening meer te houden met de bijverdiengrens. Zij
mogen onbeperkt bijverdienen naast de ontvangen kinderbijslag.
Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl
Soms geen loonheffing inhouden voor scholier of student
Voor studenten en scholieren hoeft een werkgever soms minder of zelfs helemaal geen
loonbelasting/premie volksverzekeringen in te houden. Daarvoor moet hij voldoen aan de
voorwaarden van de studenten- en scholierenregeling.
Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl
Boete als werkgever te weinig vakantiegeld betaalt
Inspectie SZW kan sinds kort in meer situaties een boete opleggen als een werkgever te weinig
vakantiegeld betaalt. Hiervoor is een beleidsregel aangepast.
Werkgevers moeten voldoen aan de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Als een
werkgever een werknemer minder betaalt dan het minimumloon en/ofgeen ofte weinig
vakantiegeld betaalt, riskeert de werkgever een boete.
Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl
Afwijkende afspraken in cao

De hoofdregel bij vakantiegeld - officieel vakantiebijslag geheten - is dat de werknemer recht heeft
op vakantiegeld van ten minste 8% van zijn loon (artikel). Hiervan kan worden afgeweken in
bijvoorbeeld een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Er kunnen afspraken gelden waardoor de
werknemer geen recht heeft op vakantiegeld, of op een lager bedrag. Maar op grond van artikel 16
WML moet de som van loon en vakantiegeld in dat geval wel ten minste 108% van het geldende
minimumloon zijn.
Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl
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Inspectie SZW houdt toezicht op de WML door het houden van controles. Als inspecteurs
onderbetaling constateren, kunnen ze een boete opleggen. Per ongeluk was dit in de wet niet
geregeld voor de situatie waarin werd afgeweken van de hoofdregel. Dit is per l januari 2021
rechtgetrokken (in de Verzamelwet SZW 2021) en met ingang van 12 juni is dit ook aangepast in de
Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag 2018.
Inspectie SZW kan vanaf die datum dus ook boetes opleggen bij overtreding van artikel 16 WML. Het
boetenormbedrag is minimaal € 250 en maximaal € 2.000. De boetebedragen zijn afhankelijk van het
percentage van de onderbetaling.
Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl
Overig

Falende boekhouder meldt ongebruikelijke transacties niet: vrijspraak directeur, boete voor BV
Als je als Wwft-instelling met de boekhouder of accountant afspreekt dat hij de ongebruikelijke
transacties meldt bij de FIU en achteraf blijkt dat niet altijd te zijn gedaan, moeten de Wwft-instelling
en de feitelijk leidinggevende dan worden veroordeeld? De rechtbank Amsterdam boog zich onlangs
over die vraag in twee afzonderlijke zaken tegen de Wwft-instelling en de directeur. De rechter
oordeelt dat in het laatste geval vrijspraak op z'n plaats is, de BV krijgt echter een boete van €40.000
opgelegd.

Uitspraken: ECLI:NL:RBAMS:2021:2599 & ECLI:NL:RBAMS:2021:2600

Zes ongebruikelijke (cash) transacties bij het autobedrijf werden niet gemeld bij de Financial
Intelligence Unit-Nederland (FIU). De directeur werd daarop door justitie beschuldigd van het feitelijk
leidinggeven aan het niet melden door het bedrijf van in de Wwft beschreven meldingsplichtige
transacties, in de periode van l januari 2014 tot en met 31 december 2015.
'Geen opzet directeur'

De raadsman voerde aan dat de directeur moet worden vrijgesproken. De rechtbank kan vaststellen
dat de transacties niet zijn gemeld, maar dat de directeur daaraan feitelijk leiding heeft geven kon
volgens hem niet worden bewezen. De directeur meldde liet niet met opzet na om te melden, hij
wist er niet van. Laat staan dat hij wist van een patroon van het niet of niet tijdig doen van meldingen
van ongebruikelijke transacties. De verdachte was volgens de raadsman een actieve directeur en
heeft zijn werk bij het bedrijf altijd naar eer en geweten uitgevoerd. Hij had geen signalen gekregen
dat de boekhouder, die de meldingen normaal gesproken deed, zijn werk niet goed uitvoerde. Hij
hoefde de boekhouder ook niet op alle onderdelen te controleren, voerde de verdediging aan.
(Voorwaardelijke) opzet
De rechtbank kan op basis van het dossier vaststellen dat het bedrijf in de ten laste gelegde periode
niet (tijdig) melding heeft gemaakt van meerdere ongebruikelijke transacties. De directeur was
destijds (middellijk) bestuurder van het bedrijf. Voor feitelijk leidinggeven aan het niet nakomen van
de meldplicht moet worden bewezen dat verdachte op dat niet melden opzet heeft gehad. Uit het
dossier blijkt niet dat de directeur doelbewust beleid heeft gevoerd op het niet nakomen van de
meldplicht. Van 'vol' opzet is dan ook geen sprake, oordeelt de rechtbank.
Voorwaardelijk opzet is ook voldoende voor een bewezenverklaring. Dit betekent dat verdachte
bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat de meldplicht niet werd nagekomen. Voor het
vaststellen dat die aanmerkelijke kans is aanvaard moet aan drie voorwaarden zijn voldaan:
l. Door het handelen of nalaten van verdachte is een aanmerkelijke kans ontstaan dat de
transacties ten onrechte niet werden gemeld;
2. Verdachte wist op het moment van handelen of nalaten dat hij daardoor die aanmerkelijke
kans in het leven zou roepen. Met andere woorden; hij was zich van die aanmerkelijke kans bewust;
3. Verdachte heeft die aanmerkelijke kans ten tijde van zijn handelen of nalaten aanvaard of op
de koop toe genomen.
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Uit het procesdossier en op de zitting is gebleken dat verdachte het melden van ongebruikelijke
transacties had gedelegeerd aan de boekhouder. Die was op de hoogte van de regelgeving en hoe
daaraan te voldoen. Op de zitting heeft verdachte verklaard dat de boekhouder goed was in zijn
werk, verdachte wekelijks contact had met hem en er geen enkele reden was om te twijfelen aan zijn
werk. Er vonden zoveel meldingsplichtige transacties plaats dat wekelijks Wwft meldingen werden
gedaan. Op de zitting verklaarde verdachte nog steeds niet te weten ofte begrijpen hoe het kan dat
de transacties in de tenlastelegging niet gemeld zijn. De boekhouder heeft bij verdachte nooit
aangegeven dat het hem niet lukte om de meldingen tijdig te doen of dat er omstandigheden waren
waardoor hij zijn werk niet goed kon uitvoeren. Verdachte heeft daarom volledig op de boekhouder
vertrouwd en had geen enkele aanleiding om aan te nemen dat de meldingen van ongebruikelijke
transacties niet of niet tijdig werden gedaan.

De rechtbank vindt gelet op deze feiten en omstandigheden dat door het handelen of nalaten van de
verdachte directeur geen aanmerkelijke kans op het niet naleven van de Wwft is ontstaan. De
rechtbank spreekt hem daarom vrij.
De Wwft-instelling
Dat ligt anders bij het autobedrijf zelf, dat door justitie beschuldigd werd van het niet voldoen aan de
meldplicht van ongebruikelijke transacties, in plaats van het leidinggeven daaraan.
De raadsman van het bedrijf dat ook hier vrijspraak op zijn plaats was, omdat het niet melden niet
toegerekend zou mogen worden aan de rechtspersoon. Het niet doen van meldingen van
ongebruikelijke transacties is een gedraging/nalaten dat niet past in de normale bedrijfsvoering van
de rechtspersoon. In een beperkt aantal gevallen heeft het bedrijf geen meldingen van
ongebruikelijke transacties gedaan, voerde de verdediging aan. Van enig belang daarbij is niet
gebleken. Het bedrijf neemt in haar branche een voortrekkersrol aan waar het gaat om naleving van
regelgeving. Zij zoekt de samenwerking op met de Belastingdienst en onderhoudt het contact. Het is
hier niet misgegaan op bestuurlijk niveau, maar het is misgegaan op een niveau van een
ondergeschikte functionaris, de boekhouder. Het gedrag van de functionaris, het niet melden, is
echter niet door de rechtspersoon aanvaard. Op de functionaris rustte als boekhouder en hoofd van
de financiële afdeling een zware en verantwoordelijke taak. De accountants van het bedrijf hadden
zicht op de werkzaamheden van de boekhouder. Het algehele beeld was dat hij geschikt was voor
zijn taken en hij die nauwgezet en met precisie uitoefende. Bij iemand die op en top functioneert is
het in het kader van de zorgplicht voor de B.V. een te verstrekkende verplichting om het werk van de
boekhouder op alle fronten (steekproefsgewijs) te controleren. Dit geldt zeker als er geen aanleiding
isam dit te doen.
1/1/e/ opzet

De rechtbank oordeelt daar echter anders over. De rechtbank stelt op grond van de bewijsmiddelen
vast dat het bedrijf in de tenlastegelegde periode ten minste 6 ongebruikelijke transacties heeft
verricht, omdat daarbij contante betalingen van meer dan € 25.000,- in ontvangst zijn genomen.
Daarmee is sprake van een objectieve indicator als bedoeld in het Uitvoeringsbesluit Wwft, op grond
waarvan de BV deze transacties als ongebruikelijke transacties direct had moeten melden aan de FIU.
Deze transacties betreffen veelal samengestelde transacties waarbij meerdere voertuigen aan een
klant werden verkocht die gelijktijdig contant werden afgerekend. Deze transacties zijn niet direct
gemeld, omdat zij pas op 6 en 7 september 2016 bij de FIU zijn gemeld.

De rechtbank is van oordeel dat het niet onverwijld melden van ongebruikelijke transacties
redelijkerwijs aan de BV moet worden toegerekend, omdat sprake is van een gedraging die tot de
normale taakuitoefening van de rechtspersoon behoorde. Gelet op het voorgaande kan worden
bewezen dat het bedrijf opzettelijk in strijd heeft gehandeld met de in artikel 16 Wwft bedoelde
meldplicht, oordeelt de rechtbank.

Daarom wordt een geldboete van € 40.000 opgelegd, waarvan € 20.000 voorwaardelijk, met een
proeftijd van 2 jaar.
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Transport

Regeling aftrek van verblijfkosten

Transportondernemers, (eigen rijders) die meerdaagse internationale ritten maken, kunnen op twee
manieren gebruik maken van de aftrek van verblijfkosten.
De eerste is de regeling voor aftrek van verblijfskosten. Hier zitten een aantal voorwaarden aan, zie
daarvoor onze nieuwsbrief van april 2021.
De tweede manier is om de werkelijke kosten te verwerken in de administratie. De eis daarvoor is

dat de werkelijke kosten hoger zijn dan het vaste bedrag per gereden dag. De bewijsstukken
(bonnetjes e.d.) moeten wel bewaard worden.
Voor eigen rijders die eendaagse ritten maken kunnen alleen maar op basis van de werkelijke kosten
de aftrek van verblijfkosten toepassen. De bewijsstukken (bonnetjes e.d.) moeten wel bewaard
warden.

Een schatting van de verblijfkosten is niet mogelijk. De belastingdienst vraagt steeds vaker om
bewijsstukken. Als deze niet aangeleverd kunnen worden is aftrek dus niet mogelijk.

Gelezen: "Het nadeel van iets meteen goed doen is dat dan niemand door heeft hoe moeilijk
ft
het was."

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.

