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Nieuwsbrief d.d. 1 juni 2018 vierde jaargang nummer 6
Gelezen:

"Wie duizend jaar lang aan het leven zou vragen: Waarom leef je? Die zou, als het
kon antwoorden, niets anders te horen krijgen dan: Ik leef omdat ik leef.
Dat komt omdat het leven vanuit zijn eigen bestaansgrond leeft en opwelt uit
zichzelf: daarom leeft het zonder waarom, in het zichzelf levende leven.

Wanneer een oprecht mens, die handelt vanuit zijn eigen bestaansgrond, de vraag
kreeg: Waarom doe je de dingen die je doet? Dan zou hij, als hij het juiste antwoord
gaf enkel zeggen: Ik doe die dingen om ze te doen."

In komste n belastí ng/Toeslagen/Ve n nootscha psbelasti ng
Omzetbelastíng

Eén termijn voor verzoek btw-teruggaaf zonnepanelen
In de zaak Fuchs oordeelde op 20 juni 2013 het Hof van Justitie dat particulieren met zonnepanelen
onder voorwaarden als btw-ondernemer kunnen worden aangemerkt. In dat geval kunnen zij de btw
op de aanschaf en installatie van zonnepanelen terugvragen bij de Belastingdienst.
De Belastingdienst nam vlak na het arrest het standpunt in dat dit uitsluitend gold voor particulieren
die zonnepanelen hebben aangeschaft vanaf het arrest Fuchs, dus vanaf 20 juni 2013. Eind 2017
wees de Hoge Raad een arrest waardoor de Belastingdienst op haar hiervoor genoemde standpunt
moest terugkomen. In dat arrest oordeelde de Hoge Raad namelijk dat er in de wet geen termijn is
opgenomen voor een verzoek om te worden uitgenodigd tot het doen van aangifte indien de nieuwe
belastingplichtige (per saldo) geen btw hoeft te betalen. Het arrest is niet alleen van belang voor
zonnepaneelhouders, maar is ook voor andere (nieuwe) btw-ondernemers interessant.
Betekent deze uitspraak dat particulieren die zonnepanelen hebben aangeschaft in het jaar 2012 of
eerder nog steeds de btw op de aanschaf en installatie van zonnepanelen kunnen terugvragen? En
maakt het daarbij uit of zij eerder een btw-teruggaafverzoek hebben gedaan op de aanschaf van
zonnepanelen die de inspecteur heeft afgewezen?
De verwachting is dat naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad de huidige wettelijke regeling
zal worden aangepast, in die zin dat in de wet een verplichting wordt opgenomen dat een
belastingplichtige opgave moet doen van het begin van zijn ondernemersactiviteiten. Deze opgave
wordt dan gezien als het verzoek om uitgenodigd te worden tot het doen van aangifte. Vervolgens
zal de inspecteur het aangiftebiljet uitreiken en een termijn stellen waarbinnen de aangifte moet
worden gedaan. Op deze wijze zal dan de onderhavige kwestie worden ondervangen, namelijk dat
pas na jaren om een btw-teruggaaf wordt verzocht.
Niets doen loont

Indien u eerder een btw-teruggaafverzoek heeft ingediend op de aanschaf en installatie van
zonnepanelen, en de Belastingdienst heeft dit verzoek afgewezen, dan ligt de situatie anders. Er is
nog geen man overboord als u bezwaar heeft gemaakt tegen deze afwijzing en de procedure bij de
rechter nog niet is afgerond. Alsdan zal de Belastingdienst het verzoek alsnog beoordelen. Heeft u
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echter tegen de afwijzende beschikking geen bezwaar gemaakt of bent u tegen de afwijzing op uw
bewaarschrift niet in beroep gegaan bij de rechte5 dan bestaat er géén mogelijkheid meer om een
btw-teruggaaf te krijgen op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen, aldus het document
"vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen" van de Belastingdienst.
In andere woorden: de particulieren die de afgelopen jaren g,één enkele actie hebben ondernomen
om de btw op de aanschaf en installatie van zonnepanelen terug te vragen, krijgen - voor zover
uiteraard aan alle voorwaarden wordt voldaan - de btw alsnog terug. De particulieren die vanaf het
begin hebben gestreden en halverwege de strijd hebben opgegeven, krijgen de deur vol in hun
gezicht. Er is geen formele rechtsingang meer. De Belastingdienst verleent ook geen ambtshalve
teruggaaf wanneer sprake is van nieuwe jurisprudentie (artikel 23, lid 8, sub b Besluit Fiscaal
Bestuursrecht).

Eind 2017 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen. In dit arrest oordeelde de Hoge Raad
dat er in de wet geen termijn is opgenomen voor een verzoek om te worden uitgenodigd tot het
doen van aangifte indien de nieuwe belastingplichtige (per saldo) geen btw hoeft te betalen. De
Nederlandse wet kent niet de verplichting uit artikel 213 Btw-richtlijn dat een belastingplichtige
opgave moet doen van het begin van zijn ondernemersactiviteiten. De verwachting is dat deze
verplichting er wel gaat komen. Alsdan is het niet meer mogelijk om pas na jaren om een btwteruggaaf te verzoeken zoals dat nu het geval is bij de btw op de aanschaf en installatie van
zonnepanelen.
Fiscus wijst alle bezwaren privégebruik auto en BTW af

De Belastingdienst heeft de bezwaarschriften die vorig jaar zijn ingediend tegen de BTW en het
privégebruik van de auto van de zaak allemaal afgewezen. Het bewijs dat moest worden aangeleverd
was volgens de fiscus veel te mager.
Op 1 juli 2011 is er een forfaitaire regeling gaan gelden voor de BTW correctie voor het privégebruik
van de auto van de zaak. Er wordt hierbij in principe gerekend met een vast percentage van 2,7% van
de catalogusprijs van de auto van de zaak als de ondernemer/chauffeur geen kilometerregistratie
bijhoudt. Sinds de invoering van dit systeem werden er zo'n twee miljoen bezwaren ingediend, onder
meer van ondernemers die stelden dat de werkelijke kosten van het privégebruik veel lager waren
dan die 2,7%. Al die grieven werden eerder aangemerkt als massaal bezwaar. Vervolgens legde men
vier zaken voor aan de Hoge Raad.
Onderbouwing uitgaven nodig

Ons hoogste rechtsorgaan gaf aan dat ondernemers recht hebben op teruggave, als zij door het
forfait meer BTW hebben betaald dan nodig was geweest over de (werkelijke) uitgaven die waren
toe te rekenen aan het privégebruik. Maar dan moest wel onderbouwd worden dat die kosten
daadwerkelijk lager waren. Als er geen sluitende kilometeradministratie was, moest de ondernemer

dus de omvang van het privégebruik (per auto) aannemelijk maken. Volgens de Hoge Raad moest
hierbij rekening gehouden worden met:
de aard van de onderneming;
*

*

de zakelijke doeleinden waarvoor de ter beschikking gestelde auto binnen de onderneming

gebruikt wordt;
*

*

de positie en de werkzaamheden binnen de onderneming van de gebruiker van de auto;
de wijze waarop de auto voor privédoeleinden mag worden gebruikt of is gebruikt (zoals voor

woon-werkverkeer).

Voor die onderbouwing hadden ondernemers tot 15 juli 2017 de tijd.
Zo'n 2.000 ondernemers hebben een bezwaar met een onderbouwing van het lagere privégebruik
ingediend. De Belastingdienst heeft echter alle bezwaren aan de hand van een onlangs gepubliceerd
draaiboek afgewezen.
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Wettelijk minimumloon per 1 juli 20181,03% hoger
Met ingang van 1 juli 2018 bedraagt het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en

ouder € 1.594,20 bij een fulltime werkweek. Jongere werknemers moeten op grond van de Wet
minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) minstens een bepaald percentage van dit bedrag
krijgen.

Onlangs heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wettelijk minimumloon per 1
juli 2018 in de Staatscourant gepubliceerd. Het wettelijk minimumloon (tools) wordt elk halfjaar
aangepast aan de gemiddelde contractontwikkelingen. De uitkeringen van de sociale verzekeringen
zijn aan het wettelijk minimumloon gekoppeld, dus die veranderen mee.
Minimumuurloon afhankelijk van werkweek

Per 1 juli is het minimumloon 1,03% hoger dan in de eerste helft van 2018. Dat brengt het
brutominimumloon op € 1.594,20 per maand, € 367,90 per week en € 73,58 per dag. Een vast
brutominimumloon per uur is er nog niet. Het minimumuurloon hangt nu af van de lengte van een
fulltime werkweek in de organisatie.
Minimumloon jongeren hangt af van leeftijd en situatie
Werknemers die jong,er zijn dan 22 jaar hebben recht op het voor hun leeftijd geldende
minimumjeugdloon. Welke bedragen precies voor hen van toepassing zijn, hangt af van hun situatie.
Voor jongeren van 18, 19 of 20 jaar waarmee in hun arbeidsovereenkomst afspraken zijn gemaakt
over een beroepsbegeleidende leerweg (BBL), gelden namelijk andere minimumbedragen dan voor
andere jonge werknemers.
Parttimers hebben recht op minimumloon naar rato
De genoemde minimumbedragen gelden bij een fulltime werkweek. Werkt een werknemer

bijvoorbeeld maar 60% van de fulltime uren in de organisatie, dan heeft hij ook recht op 60% van het
bruto wettelijk minimumloon.
Met ingang van 2018 geldt het wettelijk minimumloon niet alleen voor werknemers, maar ook voor
opdrachtnemers die geen zelfstandige zonder personeel zijn, voor werknemers die een stukloon
ontvangen en bij overwerk en meerwerk.

Werkgever moet vakantie doorbetalen na twee jaar ziekte

Een zieke werknemer die niet al zijn opgebouwde vakantiedagen heeft opgenomen, kan hier nog
aanspraak op maken als de werkgever hem na twee jaar ziekte in dienst houdt. De werkgever moet
tijdens de vakantie dan het loon van de werknemer doorbetalen.

Een werkgever kan ervoor kiezen om een werknemer na twee jaar ziekte in dienst te houden, het
zogenoemde slapend dienstverband. De loondoorbetalingsplicht eindigt dan, maar de werknemer

houdt wel een arbeidsovereenkomst met de organisatie. Werkgevers doen dit bijvoorbeeld om geen
transitievergoeding te hoeven betalen na twee jaar ziekte.

In een rechtszaak begin dit jaar deed zich de vraag voor of een werknemer met zo"n slapend
dienstverband nog recht heeft op loondoorbetaling als hij vakantie op wil nemen. Het ging hïer om
de vakantiedagen die de werknemer tijdens de eerste twee jaar ziekte had opgebouwd. De
werkgever vond dat hij tijdens deze vakantiedagen geen loon hoefde door te betalen, omdat de
Ioondoorbetalingsplicht inmiddels was geëindigd.
Recht op vakantie door re-integratieplicht
De rechter oordeelde anders. Hij gaf daarbij aan dat ook zieke werknemers het recht hebben om
vakantie op te nemen en dat de werkgever het loon tijdens deze dagen gewoon moet doorbetalen.
Een werknemer die arbeidsongeschikt is, hoeft hierdoor tijdelijk geen re-integratieverplichtingen te
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Ieveren, net zoals gezonde werknemers tijdens hun vakantie tijdelijk geen arbeidsinspanningen
hoeven te leveren. Tijdens een slapend dienstverband blijven de werkgever en de werknemer
verplicht om zich in te spannen voor de re-integratie, ook al heeft de werkgever geen
Ioondoorbetalingsplicht meer. De rechter concludeerde daarom dat de werknemer ook tijdens het
slapend dienstverband de vakantiedagen die hij tijdens de eerste twee jaar ziekte had opgebouwd
nog kon opnemen. De werkgever moest tijdens deze dagen 100% van het loon doorbetalen.
Eindafrekening opmaken bij slapend dienstverband?
Om dit soort misverstanden te voorkomen, zou een werkgever ervoor kunnen kiezen om ook bij het
in stand houden van een dienstverband na twee jaar ziekte een eindafrekening op te maken. Hier
zitten wel risico's aan. Zo mag een werkgever wettelijke vakantiedagen niet uitbetalen tijdens het
dienstverband, dus eigenlijk ook niet tijdens een slapend dienstverband.
Overigens bouwt een werknemer tijdens een slapend dienstverband geen nieuwe vakantiedagen
meer op. Het gaat alleen om de dagen die hij voor het einde van de loondoorbetalingsplicht heeft
opgebouwd.
Overig
AVG verandert niets aan contact met UWV

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 geldt, verandert niets
aan het contact van werkgevers met UWV. Werkgevers hoeven geen verwerkersovereenkomst te
sluiten met UWV, omdat zij wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens van (voormalig)
werknemers door te geven aan UWV. Denk hierbij aan het Burgerservicenummer. Ook na 25 mei
mogen werkgevers persoonsgegevens telefonisch blijven doorgeven aan UWV. Zij kunnen er ook
voor kiezen om iemand anders binnen de organisatie aan te wijzen die contact houdt met UWV en
die de persoonsgegevens doorgeeft.
Werkgever spreekt aard en doel gegevensverwerking af
Volgens de AVG moeten werkgevers een verwerkersovereenkomst afsluiten als de werkgever een
derde partij opdracht geeft om namens hem persoonsgegevens te verwerken. Dat kan gaan om het
opslaan, bijwerken, verwijderen, aanvullen et cetera. In de verwerkersovereenkomst spreekt de
werkgever af welke persoonsgegevens de derde partij verwerkt, hoe dat gebeurt en waarom. Dit is
bijvoorbeeld het geval bij een bureau dat de verzuimregistratie uitvoert voor de werkgever. De
overeenkomst bevat:
*

*

@

*

*

de duur van de gegevensverwerking;
het onderwerp;
de aard en het doel;
het soort persoonsgegevens;
de rechten en plichten van de opdrachtgever;
een beschrijving van de betrokkenen.

ls angst voor hoge boete bij niet naleven van AVG terecht?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is nu echt van toepassing. Organisaties
moeten aan diverse plichten voldoen, maar de vraag is wat er gebeurt als zij de regels niet helemaal
correct naleven.

Nadat de AVG in mei 2016 in werking was getreden, kregen organisaties twee jaar de tijd om aan de
nieuwe Europese privacyregels te voldoen. De laatste tijd zijn veel organisaties daar druk mee aan de
slag gegaan. Vanaf nu is de AVG van toepassing en kunnen partijen die de AVG niet correct naleven
gestraft worden door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die verantwoordelijk is voor de
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handhaving van de privacywetgeving. Maar in de praktijk lijken veel (goedbedoelende) organisaties
zich niet direct zorgen te hoeven maken om sancties.

Het Financiele Dagblad meldt dat er veel onrust heerst binnen de AP en de instantie op dit moment
niet in staat is om op de gewenste manier toezicht te houden op de AVG. Daar hebben ook
organisaties mee te maken die een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) moeten
benoemen. Die verplichte aanstelling van een FG is het eerste dat de Autoriteit Persoonsgegevens
gaat controleren, zo heeft de voorzitter van de AP laten weten. Verder stelt de AP zich in de

komende periode te willen focussen op de verantwoordingsplicht van organisaties, beveiliging van
medische gegevens, handel in persoonsgegevens en datalekken.
Minister Dekker van Rechtsbescherming heeft aangegeven niet nog meer extra geld te willen
uittrekken voor het toezicht. Hij denkt ook dat de AP niet direct boetes zal uitdelen aan kleinere
organisaties die met de AVG bezig zijn, maar hun zaakjes nog niet helemaal op orde hebben. Grotere
organisaties die persoonsgegevens onvoldoende beschermen, kunnen volgens de minister wel echt
problemen verwachten. De hoogst mogelijke boetes zijn onder de AVG niet mis (€ 20 miljoen of 4%
van de wereldwijde jaaromzet). Van zulke hoge boetes zal het echter niet snel komen. De AP bekijkt
per overtreding welke sanctie passend is. Een waarschuwing zou ook kunnen volstaan.
Compensatieregeling vrouwelijke zelfstcindigen van start
Zelfstandige ondernemers die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen kunnen vanaf dinsdag
een compensatie aanvragen bij het UWV. De aanvraagperiode loopt tot en met 30 september 2018.
Naar schatting 20.000 vrouwen komen voor de compensatie van 5.600 euro bruto in aanmerking.
Door een wijziging in de Wet arbeid en zorg (Wazo) verviel in mei 2005 de publieke zwangerschapsen bevallingsuitkering voor zelfstandigen. Vanaf juni 2008 kregen zij via de Wet zwangerschaps- en
bevallingsuitkering zelfstandigen (ZEZ) opnieuw recht op een uitkering gedurende tenminste 16
weken. Enkele vrouwen die in de tussenliggende jaren bevielen van een kind, vonden het onterecht
dat zij geen beroep konden doen op een publieke zwangerschaps- en bevallingsuitkering en stapten
naar de rechter. Na verschillende gerechtelijke uitspraken besloot de toenmalig minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid vorig jaar een compensatieregeling te treffen.
De compensatie geldt voor vrouwen die in genoemde periode zijn bevallen en in het kalenderjaar
van hun bevalling werkten als zelfstandige, met of zonder personeel. Vrouwen vragen de
compensatie aan met een aanvraagformulier dat via uwv.nl gedownload kan worden. Voor het doen
van de aanvraag zijn het Burgerservicenummer (BSN) van moeder en kind(eren) nodig. Vrouwen die
meewerkend echtgenoot of partner waren dienen daarnaast het BSN van de (toenma!ige) partner te
verschaffen. Ook dienen vrouwen aan te geven welke werkzaamheden ze verrichtten als zelfstandige
tijdens het kalenderjaar dat het kind/de kinderen geboren is/zijn: zelfstandige, beroepsbeoefenaar of
meewerkend echtgenote/partner.
De compensatie wordt door het UWV uitbetaald vanaf 1 januari 2019. Dit is besloten omdat
rechthebbenden dan op tijd hun extra inkomsten kunnen doorgeven aan de Belastingdienst. Het
bedrag van de compensatie telt namelijk mee voor de (gezins-)inkomsten, bijvoorbeeld voor de huuren zorgtoeslag.
Gelezen: "Piekeren is de verkeerde kant op fantaseren."
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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