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Nieuwsbrief d.d. 1 maart 2019 vijfde jaargang nummer 3

Gelezen: "Als je alleen kansen ziet en er niets mee doet, zie je het leven aan je voorbij gaan in een
lange aaneenschakeling van had-ik-maars. "

Althof Accountants en Adviseurs App
Met ingang van januari 2019 hebben wij een eigen App voor ons kantoor ontwikkeld.
In deze App vindt u meer informatie over ons kantoor en kunt u direct contact opnemen. Wij
plaatsen, naast nieuwsartikelen over actuele onderwerpen, ook brochures over belangrijke
onderwerpen. Zo kunt u makkelijk vanaf uw mobiel of tablet alle informatie nalezen. Via de App kunt
u, als voorbereiding op uw bezoek aan ons kantoor, ook alle noodzakelijke documenten direct naar
ons sturen en direct contact opnemen voor al uw vragen. Zo bent u altijd up-to-date over voor uw
belangrijke onderwerpen.
In de toekomst zullen wij steeds meer gebruik gaan maken van deze App voor informatievoorziening
en uitwisselen van gegevens.
De Althof Accountants en Adviseurs App is te downloaden via de App store op uw telefoon.

Inkomstenbelasting/Toeslagen/Vennootschapsbelasting
Vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting (VIA)
Voor onze cliënten hebben wij weer de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting (VIA)
bij de belastingdienst opgevraagd. U ontvangt hiervoor binnenkort of hebt al ontvangen een
schrijven met een activeringscode. Graag deze code zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven.
Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2019
De belangrijkste redenen om een voorlopige aanslag aan te vragen, te wijzigen afstop te zetten: u
wordt ondernemer of stopt als ondernemer, u gaat inkomsten uit overig werk genieten, uw inkomen
wordt hoger of lager, u koopt of verkoopt een eigen woning, het bedrag dat u leent voor uw eigen
waning verandert, u gaat trouwen afscheiden, uw gezinssituatie verandert, u gaat een studie volgen
of u bereikt de AOW leeftijd.
En hebt u al een voorlopige aanslag, controleer of laat hem dan door ons controleren!!
Tevens verzoeken wij u ons een kopie van de aanslag te sturen.
Betalingskorting wel of niet doen
De voorlopige aanslag die u heeft ontvangen, kunt u ineens betalen en u ontvangt dan een
betalingskorting, die gebaseerd is op de invorderingsrente (4%). Als u het geld heeft liggen en u kunt
het missen is het gezien de lage rente op spaarrekeningen voor u waarschijnlijk voordelig om de
voorlopige aanslag in één keer te betalen.
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Toeslagen 2019

Wie in 2018 toeslagen ontving, krijgt binnenkort automatisch digitaal bericht over de toeslagen 2019.
Controleer of laat dit door ons controleren, want de gegevens waarop de belastingdienst zich baseert
zijn mogelijk niet meer up-to-date waardoor u teveel of juist te weinig krijgt.
Voor de zorg-, huurtoeslag en kindgebonden budget geldt een vermogenstoets.
Iedereen die op l januari meer vermogen heeft dan de gewone vrijstelling, alleenstaand € 30.360 en
partners € 60.720, krijgt geen huurtoeslag meer (denk wel om inkomen en vermogen van
medebewoners).

Wie meer box-3 vermogen heeft dan indien gehuwd € 145.136 en alleenstaand € 114.776, krijgt
geen zorgtoeslag en/of kindgebonden budget meer. Check daarom tijdig hoeveel box-3 vermogen u
heeft. Zit dat net boven het voor de betreffende toeslag relevante maximum, dan kunt u misschien
nog maatregelen nemen voor l januari as. Tevens verzoeken wij u ons een kopie te sturen.
De Belastingdienst een speciaal lijstje opgesteld van zaken die extra aandacht krijgen bij de controle.
l. Neveninkomsten naast je gewone baan

De fiscus merkt op dat bijverdiensten buiten een reguliere baan opgegeven moeten worden als
'resultaat overige werkzaamheden'. Bijvoorbeeld als je een vergoeding ontvangt voor het geven van
lezingen. Omdat dit niet automatisch bij de vooraf ingevulde aangifte gebeurt, schiet het opgeven
van neveninkomsten er nog wel eens bij in, aldus de Belastingdienst.
2. Opgeven afkoop lijfrente
Als je het opgebouwde bedrag in een lijfrenteverzekering vervroegd afkoopt zodat je er direct over

kunt beschikken, moetje de afkoopsom in de belastingaangifte vermelden. Die afkoopsom is belast
in box 1 van de inkomstenbelasting.
3. Verdeling inkomsten en vermogen in box l en 3
Als je fiscaal partner bent, mag je een aantal zaken verdelen bij de aangifte voor de

inkomstenbelasting. Zo kun je de hypotheekrente als aftrekpost zo verdelen datje daar optimaal van
profiteert. Bijvoorbeeld door een groter deel van de aftrek te laten vallen bij de partner die in een
hogere belastingschijf valt.

In box 3 kun je de waarde van je spaargeld en beleggingen zo verdelen dat je zo veel mogelijk onder
de lagere tarieven van de vermogensrendementsheffing valt.
4. Ervenrekening ook opgeven
Een ervenrekening waar geld op staat dat nog uit een erfenis stamt, moet naar rato worden

opgegeven bij de belastingaangifte. Maar volgens de fiscus gebeurt dat niet altijd.
5. Cryptovaluta: waarde opgeven per l januari 2018

Een bittere pil voor beleggers in cryptovaluta. De cryptomarkt is afgelopen jaar zwaar onderuit
gegaan, maar voor de belastingaangifte 2018 geldt in box 3 als peildatum l januari 2018. Dat was
rond het piekniveau van de cryptomarkt. Op l januari 2018 noteerde de bitcoin rond de 11.237 euro.
Aan het eind van het jaar was dat nog zo'n 3.400 euro. Toch geldt voor de belastingaangifte de
waarde bij de start van het jaar. De Belastingdienst zal dus zeker interesse hebben in de correcte
opgave van het bezit van. Je mag hiervoor de koers gebruiken bij het platform waar je cryptomunten
hebt gekocht.
6. Verhoging hypotheek

Wie in 2018 z'n hypotheek heeft verhoogd, moet goed opletten of de hypotheekrente van de extra
lening aftrekbaar is. Dit hangt af van het doel van de hogere hypotheek. Als het bijvoorbeeld gaat om
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de financiering van oversluitkosten of een boeterente, dan is de hypotheekrente voor dat deel van
de lening niet aftrekbaar.
7. Aankoop nieuwe woning: aftrekbare kosten
Volgens de Belastingdienst maken starters op de woningmarkt relatief veel fouten met betrekking tot
de aftrekbare kosten van de eigen woning. Zo zijn bijvoorbeeld de overdrachtsbelasting en de
notariskosten voor de koopakte niet aftrekbaar.
8. Studiekosten

Scholingsuitgaven zijn onder bepaalde voorwaarde aftrekbaar bij de belastingaangifte. Maar dat
geldt niet als je bijvoorbeeld nog het recht hebt om te lenen bij de Dienst Uitvoering & Onderwijs
(DUO).
Ondernemers die zowel in 2017 als 2018 een omzet hadden van minder dan €5.000 en die in 2017

zelfstandigenaftrek hebben geclaimd in hun aangifte inkomstenbelasting, ontvangen binnenkort een
brief van de Belastingdienst.

In deze brief waarschuwt de Belastingdienst de ondernemer dat een dergelijke kleine omzet kan
betekenen dat hij niet langer voldoet aan de voorwaarden van de zelfstandigenaftrek omdat hij
minder tijd heeft besteed aan zijn onderneming of omdat hij werk ernaast heeft gekregen. Het is
daarom van belang dat de ondernemer zijn aangifte IB 2018 goed controleert of hij wel voldoet aan
de voorwaarden voor zelfstandigenaftrek. Hiermee voorkomt hij dat hij onterecht aftrek opgeeft en
dat hij het belastingvoordeel later moet terugbetalen.
Een ondernemer komt in aanmerking voor zelfstandigenaftrek als hij onder meer voldoet aan de
volgende twee voorwaarden:
l. Hij is ondernemer voor de inkomstenbelasting.

2. Hij heeft in 2018 minimaal 1.225 uur besteed aan z'n bedrijf (het urencriterium).
Omzetbelasting

Suppletieaangifte Omzetbelasting
Bij de jaarafsluiting 2018 kan het zijn dat te weinig of teveel btw is afgedragen in 2018. Dit kan
gecorrigeerd worden meteen suppletie. Als u minder dan € 1.000 moet betalen of terugkrijgt, dan
mag u dit in de volgende btw-aangifte verwerken. Voor hogere bedragen moet u een
suppletieaangifte doen. Vanaf l januari 2018 kunt u deze suppletieaangifte alleen nog maar digitaal
indienen.

Als u het doet voor l april 2019 dan hoeft u geen belastingrente te betalen. Doet u het na die tijd,
dan betaalt u 4% belastingrente vanaf l januari 2019.
Als u geen suppletieaangifte indient, dan loopt u het risico dat de belastingdienst een vergrijpboete
oplegt. Deze boete kan oplopen tot maximaal 100% van de te weinig afgedragen btw.
Als u wel een suppletieaangifte indient, moet u alleen een boete betalen als het nog te betalen
bedrag

Meer bedraagt dan 10% van de op btw-aangifte reeds betaalde of terugontvangen btw of als u op
basis meer dan € 20.000 moet betalen. De boete is dan 5% van het te betalen bedrag met een
maximum van €5.278.
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Vaste kostenvergoeding uiterlijk bij betaling specificeren

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat ze uiterlijk op het moment van het uitbetalen van een vaste
kostenvergoeding over een specificatie van de kosten beschikken. Hebben ze die niet, dan moet de
vergoeding tot het loon worden gerekend. Dit is onlangs weer eens door een rechter bevestigd.
Om een vaste kostenvergoeding voor intermediaire kosten of gerichte vrijstellingen onbelast te
kunnen verstrekken aan werknemers moet een werkgever aan een aantal voorwaarden voldoen:
De werkgever kan het bedrag van de intermediaire kosten en gerichte vrijstellingen
aannemelijk maken.

De werkgever geeft een omschrijving van de intermediaire kosten en gerichte vrijstellingen
per kostenpost, inclusief een schatting van het bijbehorende bedrag.
De werkgever geeft aan uit welk bedrag aan intermediaire kosten en gerichte vrijstellingen
de vaste kostenvergoeding is opgebouwd.

De werkgever voert ter onderbouwing van de vaste kostenvergoeding vooraf een onderzoek
naar de werkelijke kosten uit en herhaalt dit op verzoek van de Belastingdienst. Als het om vaste
kostenvergoedingen gaat die al bestonden vóór de overgang naar de werkkostenregeling, is een
nieuw onderzoek niet nodig op voorwaarde dat de omstandigheden onveranderd zijn gebleven.
De werkgever wijst de kostenvergoeding waar een gerichte vrijstelling voor geldt aan als
eindheffingsloon. Door de vrijstelling die dan geldt, gaat dit echter niet ten laste van de vrije ruimte.
In de betreffende rechtszaak ging het om een onderneming waar de inspecteur langs ging voor een
boekenonderzoek. Deze constateerde dat er geen specificatie van de vaste kostenvergoedingen
aanwezig was toen daarom gevraagd werd. Daarom legde hij naheffingsaanslagen voor de
loonheffingen op.

Het Hof gaf aan dat niet aannemelijk was dat belanghebbende de vaste kostenvergoedingen vooraf
of uiterlijk bij de betaling ervan naar de veronderstelde omvang had gespecificeerd. Er was dus niet
aan de voorwaarden voldaan waardoor de vergoedingen tot het loon behoorden. De
naheffingsaanslagen waren terecht opgelegd.

Bestuurder kan aansprakelijkheid bij faillissement vermijden

Een bestuurder van een failliete onderneming kan aansprakelijk zijn voor belastingschulden of een
gat in de kas. Maar dan moet de curator wel aantonen dat het faillissement voor een groot deel op
het conto is te schrijven van de bestuurder. Dat is geen eenvoudige opgave, zo blijkt weer uit een
uitspraak van de rechtbank in Utrecht.

In deze zaak ging het om een bestuurder die via een bv twee andere bv's aanstuurde.
Die ondernemingen waren in 2010 en 2013 failliet gegaan. De curator stelde de bestuurder
aansprakelijk voor een boedeltekort van minstens € 2 miljoen.
Ontbreken jaarrekening reden voor onbehoorlijk bestuur
Om bestuurders aansprakelijk te stellen voorzo'n tekort, of voor belastingschulden zoals ook vaak

gebeurt, moet de curator aardig wat hordes nemen. Hij kan zich beroepen op 'kennelijk onbehoorlijk
bestuur'. Dit houdt kort gezegd in dat het aan het onverantwoorde gedrag van de bestuurder is te
wijten dat de onderneming uiteindelijk op de fles is gegaan.

Daarvoor hoeft de bestuurder niet per se roekeloos met geld om te springen. Ook een gebrekkige
administratie of het te laat indienen van de jaarrekening is volgens de wet al genoeg om aan te
nemen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. En dit houdt automatisch ook in dat het
'vermoeden' bestaat dat dit onbehoorlijke bestuur een belangrijke reden is geweest voor het
faillissement van de onderneming. Vervolgens is het aan de bestuurder zelf om aan te tonen dat er
andere belangrijkere redenen waren voor het bankroet.
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Curator: bv doet onverantwoorde betalingen

In deze zaak was dit de weg die de curator bewandelde. De bestuurder had helemaal geen
jaarrekening meer ingediend, en dat leverde dus onbehoorlijk bestuur op. De bestuurder voerde nog
wel aan dat de jaarrekening deponeren weinig zin meer had, omdat de ondernemingen tegen die tijd
nog nauwelijks activiteiten uitvoerden. Maar daar ging de rechtbank niet in mee.
De bestuurder had niet alleen verzuimd om een jaarrekening in te dienen, hij had volgens de curator
ook onterecht grote sommen geld onttrokken aan de bv. Er waren allerlei betalingen gedaan waar
volgens de curator geen goede verantwoording voor was. Hij stelde de bestuurder aansprakelijk voor
het bedrag van die betalingen.

Andere belangrijke redenen voor faillissement

Maar daar ging het mis voor de curator. De rechtbank ging namelijk mee in het verhaal van de
bestuurder. Die betoogde dat het faillissement vooral was ingegeven door de crisis op de
huizenmarkt in die jaren. De ene bv leverde vrij dure vloeren aan de Verenigde Staten, maar raakte
die op een gegeven moment aan de straatstenen niet meer kwijt. De andere bv haalde een groot
deel van de inkomsten uit huurbetalingen van de andere bv.
De rechtbank vond het aannemelijk dat het aan andere factoren dan het onbehoorlijk bestuur te
wijten was dat de bv's failliet waren gegaan. Ook dateerde een groot deel van de gewraakte
betalingen al van meer dan drie jaar vóór het faillissement. De bestuurder was daarom niet
aansprakelijk voor het boedeltekort.

Kabinet past regels rond personenvennootschap aan

Minister Dekker (Rechtsbescherming) wil de personenvennootschap met behulp van een
wetswijziging aantrekkelijker maken. Dat blijkt uit een wetsvoorstel dat donderdag via internet in
consultatie is gegaan.

De huidige wet is sterk verouderd en beantwoordt onvoldoende aan de behoeften van ondernemers
en beroepsbeoefenaren, vindt Dekker. Nu is het ingewikkeld voor nieuwe vennoten om toe te treden
en houdt de vennootschap - zonder nadere afspraak - op te bestaan als een vennoot wil uittreden.
Aansprakelijkheid

Met de personenvennootschap nieuwe stijl zouden ondernemers en beroepsbeoefenaren flexibeler
moeten kunnen opereren in het handelsverkeer zonder dat zij extra juridisch advies hoeven in te
winnen, stelt het ministerie in een toelichting. 'Ook wordt duidelijker wat de rechten en plichten van
vennoten zijn en wanneer zij aansprakelijk zijn voor schulden. Verder wordt het mogelijk om
bijvoorbeeld aanspraak op winst te verpanden. Geldverstrekkers lopen dan minder risico en zullen
sneller geneigd zijn financiering te verstrekken.'
Vennootschap en de commanditaire vennootschap

Onder de personenvennootschap vallen in plaats van drie nog maar twee rechtsvormen: namelijk de
vennootschap en de commanditaire vennootschap. De maatschap en de vennootschap onder firma
blijven qua naam bestaan, maar de verschillen verdwijnen. 'Bijvoorbeeld als het gaat om de
aansprakelijkheid. Waarom zouden maten van een advocatenmaatschap bij een huurschuld slechts
voor gelijke delen aansprakelijk zijn en de vennoten van een schildersbedrijf voor het volledige
bedrag? Het past beter bij de tijd als dat gelijk wordt getrokken. Straks zijn de vennoten voor het
volledige bedrag aansprakelijk.'
Opdracht

Nieuw is ook dat bij een opdracht voor de vennootschap, bijvoorbeeld de restauratie van een

schilderij of een juridisch advies, de aansprakelijkheid kan worden beperkt tot de vennoot aan wie de
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opdracht uitdrukkelijk is toevertrouwd. Dit komt tegemoet aan de behoeften in de praktijk, denkt
Dekker. Het wetsvoorstel van minister Dekker volgt op een eerder ontwerp dat door een werkgroep
onder voorzitterschap van prof. M. van Giffen is uitgebracht.
Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) komt steeds dichterbij
Op l januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking.
Het kabinet noemt als reden voor het nieuwe arbeidsrecht dat er groot onderhoud nodig is op het
terrein van flexibele arbeid, het ontslagrecht en de WW. Maar er is ook al jaren een tendens
waarneembaar waarbij werknemers - of zij nu in vaste dienst zijn of flexibele arbeidscontracten
hebben - worden vervangen door zzp'ers. Het nieuwe arbeidsrecht biedt echter wat dit aangaat
geen voorstellen voor een nieuwe balans.
Meerdere ontslaggronden maar wel met een prijskaartje

Werkgevers hebben ondervonden dat sinds de invoering van de Wwz het ontslag van werknemers
niet eenvoudiger is geworden. De afschaffing van de kantonrechtersformule en de vervanging ervan
door een zuinige(r) transitievergoeding werden destijds met gejuich ontvangen, maar tegelijkertijd
stelde de Wwz zwaardere eisen aan een ontslag. Werkgevers hebben dit enigszins onderschat.
Rechters zijn als gevolg van de verzwaarde wettelijke eisen minder snel bereid om ontbinding van de
arbeidsovereenkomst toe te staan. Hier moet een einde aan komen doordat straks op meerdere
ontslaggronden beëindiging van het dienstverband kan worden uitgesproken. Het uitwerpen van
meerdere ankers zal leiden tot sneller succes in een ontslagprocedure bij de rechtbank. Maar daar
hangt wel een fors prijskaartje aan. Naast de transitievergoeding kan de rechter namelijk ook een
extra vergoeding toekennen aan de werknemer ter grootte van maximaal 50% van de
transitievergoeding.

Door deze gang van zaken ontstaat overigens de merkwaardige situatie dat een werknemer die een
(beetje) niet functioneert en een (beetje) verwijtbaar handelt, straks recht heeft op een extra
vergoeding, terwijl de werknemer die buiten zijn schuld om door een reorganisatie via het UWV
wordt ontslagen, op niet meer kan rekenen dan de transitievergoeding. Er moet nog wel steeds
sprake zijn van een 'redelijke grond', zoals die nu ook al in de wet wordt geformuleerd. Kortom, het is
niet zo dat de werknemer volledig vogelvrij is na de invoering van deze wijziging in het nieuwe
arbeidsrecht.

Transitievergoeding verder uitgekleed

De transitievergoeding wordt verder verminderd en is straks voor iedereen gelijk: 1/3 bruto
maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Daar staat wel tegenover dat iedere werknemer vanaf de
eerste dag van zijn dienstverband recht krijgt op een transitievergoeding. Nu bestaat dat recht pas na
een dienstverband van 24 maanden. Dit houdt dus in dat de werknemer die in de eerste week van

zijn proeftijd wordt ontslagen, naar rato recht heeft op een transitievergoeding.
Terugkeer van het jaarcontract

Onder de Wwz is het voor werkgevers aantrekkelijk om overeenkomsten aan te gaan voor de duur
van 7+8+8 maanden. Door te beginnen met een overeenkomst van 7 maanden kan immers nog net
een proeftijd worden afgesloten. Door de duur te beperken tot in totaal 23 maanden is bovendien
geen transitievergoeding verschuldigd.

Omdat met de invoering van de nieuwe wetgeving iedere werknemer vanaf dag l recht krijgt op een
transitievergoeding, bestaat er geen reden meer om te contracteren voor een periode die korter is
dan 24 maanden. Kortom, met de nieuwe regels komt het vertrouwde jaarcontract weer in beeld,

waarbij twee keer kan worden verlengd en de werknemer voor een periode van 3 jaar flexibel kan
worden ingezet.
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Hoe pakt de nieuwe ketenregeling uit?

De verruiming van de regeling ten aanzien van bepaalde tijdscontracten grijpt terug op de regeling
die bestond voor het tijdperk Wwz. Interessant is om te zien hoe dit uitpakt voor bestaande
overeenkomsten die nog kunnen worden verlengd en mogelijk doorlopen na 2020. Die vallen onder
het overgangsrecht. In de 'Wet arbeidsmarkt in balans' is bepaald dat de nieuwe regeling direct van
kracht is op l januari 2020. Aan de hand van de volgende twee voorbeelden wordt duidelijk welk
effect dat heeft op bestaande bepaalde tijdscontracten die nog kunnen worden verlengd en mogelijk
doorlopen na 2020.
Voorbeeld l:

Er wordt een arbeidsovereenkomst aangegaan voor 7 maanden op l maart 2018 die is geëindigd op
l oktober 2018. Deze is verlengd met 12 maanden. De overeenkomst eindigt dan op l oktober 2019.
Dit contract kan nog een laatste keer worden verlengd met 12 maanden, zodat deze eindigt op l
oktober 2020.

Als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe ketenregeling ontstaat geen arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde tijd, omdat op l januari 2020 nog niet een termijn van 24 maanden wordt
overschreden.
Voorbeeld 2:

Er is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (van 12 maanden) aangegaan van l oktober 2017
tot l oktober 2018. Hierop volgt een tweede arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (voor een
periode van 14 maanden) van l oktober 2018 tot l december 2019. In dit geval ontstaat op grond
van de bestaande ketenregeling een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met ingang van l
oktober 2019 (er wordt dan immers een periode van twee jaar overschreden). Inwerkingtreding van
de voorgestelde wijziging met ingang van l januari 2020 wijzigt dit niet.
Het is nog te vroeg om hier nu al op te anticiperen, omdat de 'Wet arbeidsmarkt in balans' nog moet
worden goedgekeurd door de Eerste Kamer.

Positie oproepkrachten sterk verbeterd

Werkgevers moeten voortaan 4 dagen van te voren bekend maken op welke dagen een werknemer
zijn arbeid moet verrichten. Hierdoor wordt voorkomen dat werknemers zich min of meer
permanent beschikbaar moeten houden. Voor de duidelijkheid: het gaat hier om 4 kalenderdagen,
waarbij de geplande werkdag niet meetelt voor de berekening van de termijn. Als binnen deze
termijn een oproep wordt ingetrokken, behoudt de werknemer recht op loon. Intrekking moet altijd
schriftelijk gebeuren. De communicatie mag op grond hiervan ook per whatsapp of e-mail
plaatsvinden. Een oproepkracht hoeft niet te verschijnen als een werkgevers hem of haar niet binnen
de 4-dagen-termijn heeft opgeroepen.
Heeft een contract 12 maanden geduurd, dan moet de werkgever een aanbod doen aan de

werknemer voor een vast aantal uren gebaseerd op het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden.
Dit moet telkens worden gedaan binnen l maand na afloop van deze periode. Voor werknemers die
in 2019 al aan dit vereiste voldoen, kent de nieuwe regeling l maand uitstel. Concreet betekent dit
dat een werkgever tenminste op l februari 2020 een aanbod moet hebben gedaan aan deze groep
werknemers. Kortom, het aantal uren in 2019 is hier dus bepalend. Als wordt gewerkt met tijdelijke
contracten, kan een werkgever- met deze wijzigingen op komst-overwegen of verlenging nog
wenselijk is.

Voor seizoensgebonden arbeid (land- en tuinbouw) bestaat de mogelijkheid om van deze regels in
een cao af te wijken. Deze uitzondering is op het laatste moment toegevoegd, omdat in deze sector
de weersomstandigheden meer flexibiliteit vereisen en deze nieuwe regeling tot ernstige problemen
zou leiden voor de sector.
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Payroll e n wordt minder aantrekkelijk
In de afgelopen jaren bestond veel onduidelijkheid rond payrolling. Er is verschillende malen door

een payrollconstructie 'heen geprikt', omdat de rechter van oordeel was dat tussen de
payrollwerknemer en de payrollwerkgever geen payrollovereenkomst bestond, maar een
arbeidsovereenkomst. Om aan deze onduidelijkheid een einde te maken, wordt een wettelijke
definitie van payrolling geïntroduceerd. Daarnaast hebben payrollmedewerkers straks recht op
tenminste dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers van de opdrachtgever die eenzelfde of
een gelijkwaardige functie vervullen. Er kan niet meer gebruik worden gemaakt van het lichtere
uitzendregime, waardoor de payrollwerkgever voortaan aangewezen is op de ketenregeling die ook
geldt voor 'normale' werkgevers. Dit alles kan worden gezien als een nieuwe maatregel om de inzet
van payrollconstructies te ontmoedigen.

Eigenrisicodragerschap vóór l april aanvragen

Als een werkgever per l juli eigenrisicodrager wil zijn voor de WGA of ZW, moet hij de aanvraag
uiterlijk l april gedaan hebben. Een eigenrisicodrager betaalt minder premies
werknemersverzekeringen, maar riskeert dat hij maximaal tien jaar het loon van zieke en
arbeidsongeschikte werknemers moet betalen.
Werkgevers kunnen twee keer per jaar-per l januari en per l juli-ervoor kiezen om
eigenrisicodrager te worden voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)
of Ziektewet (ZW). Ook terugkeren van het eigenrisicodragerschap naar de publieke verzekering van
UWV kan alleen op die momenten. Werkgevers die per l juli 2019 willen wisselen, moeten de
aanvraag daarvoor 13 weken van tevoren bij de Belastingdienst indienen. Voor wijzigingen per l juli
is de deadline dus l april 2019.
Maximaal tien jaar doorbetalen

Werkgevers zijn voor de risico's van arbeidsongeschiktheid voor de WGA en ZW gewoonlijk
verzekerd via UWV en dragen dan ook WGA- en ZW-premies af als onderdeel van de premies
werknemersverzekeringen. Als eigenrisicodrager betaalt een werkgever deze niet (allemaal), maar
UWV betaalt dan ook geen uitkering aan zieke en arbeidsongeschikte (ex-)werknemers die daar recht
op hebben. Deze kosten moet de eigenrisicodrager zelf op zich nemen, voor maximaal tien jaar. Veel
eigenrisicodragers sluiten hiervoor een verzekering bij een particuliere verzekeraar. In het
regeerakkoord stonden plannen om per 2020 de tien jaar naar vijf terug te brengen, maar die gaan
niet door.

Instemming en advies van OR

Werkgevers die overwegen om eigenrisicodrager te worden doen er verstandig aan om de voor- en
nadelen goed in kaart te brengen. De ondernemingsraad heeft bovendien adviesrecht en vaak ook
nog instemmingsrecht op de keuze voor het eigenrisicodragerschap. Bij de keuze voor
eigenrisicodragerschap hoort ook een strak verzuimbeleid. Op het vaststellen, wijzigen of intrekken
van regelingen die samenhangen met verzuim en re-integratiebeleid heeft de OR ook
instemmingsrecht.

Acht aanmerkelijke belangen, acht keer gebruikelijk loon
Iemand die een 'aanmerkelijk belang' houdt in een vennootschap en ook werkzaamheden doet voor
die onderneming moet volgens de wet een gebruikelijk loon krijgen. Voor die verplichting is een

arbeidscontract niet nodig, zo hoorden twee ondernemers tot hun teleurstelling van de rechtbank in
Haarlem.

De rechtbank behandelde twee zaken tegelijk. Die van een directeur-grootaandeelhouder (dga)en
van zijn (inmiddels) ex-echtgenote. In beide gevallen had de inspecteur geoordeeld dat zij ten
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onrechte geen 'gebruikelijk loon' hadden ontvangen van de vennootschappen waar zij een
aanmerkelijk belang in hielden.
Gebruikelijk loon betalen of niet?

Een houder van een aanmerkelijk belang in een vennootschap die ook werkt voor die onderneming
moet een gebruikelijk loon krijgen. Het standaardbedrag voor het gebruikelijk loon staat in 2019 op
€ 45.000 per jaar. Alleen als de belastingplichtige kan aantonen dat het loon dat in de 'meest
vergelijkbare dienstbetrekking' gebruikelijk is lager ligt, mag hij een lager loon hanteren . De
inspecteur kan ook een hoger loon opleggen, als hij aannemelijk maakt dat dit gebruikelijk is. Over de
hoogte van het loon wordt geregeld geprocedeerd. Zo is bijvoorbeeld de vraag of het salaris lager
mag zijn als de dga in deeltijd werkt.

In deze twee zaken ging de discussie echter niet over de hoogte van het gebruikelijk loon. Wél over
de vraag of het überhaupt noodzakelijk was dat dit gebruikelijk loon werd uitbetaald. De inspecteur
vond dat de dga voor zes vennootschappen een gebruikelijk loon moest krijgen, en zijn ex-vrouw
voor twee vennootschappen. Beiden kregen daarom een navorderingsaanslag inkomstenbelasting op
de mat. Daarbij rekende de inspecteur wél € 41.000 (het bedrag voor het gebruikelijk loon in 2010)
mee.

Arbeidscontract niet vereist voor gebruikelijkloonregeling
Beide belastingplichtigen betoogden dat er geen gebruikelijk loon gerekend hoefde te worden. Zo
had de dga helemaal geen arbeidsovereenkomst met de zes vennootschappen. Ook stelden beiden
dat ze in 2010 helemaal niet in staat waren om werkzaamheden uit te voeren voor de
ondernemingen.

Maar de rechtbank vond het verhaal van de inspecteur overtuigender. Volgens de fiscus hadden de
dga en zijn ex-vrouw wel degelijk werkzaamheden verricht voor de ondernemingen. Omdat zij
bovendien een aanmerkelijk belang hielden in de vennootschappen, was de optelsom dat de
gebruikelijkloonregeling van toepassing was. Daarbij maakte het niet uit of er een
arbeidsovereenkomst was, aldus de rechtbank. Omdat niet was aangetoond dat het gebruikelijke
loon lager zou moeten zijn dan € 41.000, mocht de inspecteur hiermee rekenen.
De navorderingsaanslagen bleven dus overeind.

Rechtbank Noord-Holland, 18 januari 2019 (publicatiedatum 18 februari 2019), ECLI (verkort):444en
445

Compensatie transitie vergoeding definitief per l april 2020
Werkgevers kunnen definitief vanaf l april 2020 een compensatie aanvragen voor de
transitievergoedingen die zij hebben betaald bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
Hiervoor is een regeling gepubliceerd.

De laatste tijd kwam de compensatieregeling in het nieuws, omdat werkgevers hierover meer
duidelijkheid wilden. Met de publicatie van de Regeling compensatie transitievergoeding en de
inwerkingtredingsdatum is het één en ander verduidelijkt. De beoogde ingangsdatum is nu definitief:
de compensatie is vanaf l april 2020 aan te vragen als een werkgever bij (gedeeltelijk) ontslagwegens
langdurige arbeidsongeschiktheid (na minimaal twee jaar) een (transitie)vergoeding heeft betaald.
Werkgevers die op of na l juli 2015 maar vóór l april 2020 de vergoeding hebben betaald, moeten
op uiterlijk 30 september 2020 de compensatie hebben aangevraagd. Na die aanvraag beslist UWV
binnen zes maanden of de werkgever de compensatie ook daadwerkelijk krijgt.
Aanvraag compensatie kost werkgevers een uurtje
9
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Ook (transitie)vergoedingen die werkgevers vanaf l april 2020 aan werknemers betalen, zal UWV op
aanvraag compenseren. De aanvraag wordt in behandeling genomen op voorwaarde dat de
werkgever de vergoeding volledig heeft betaald én er op het moment van de aanvraag nog niet meer
dan zes maanden zijn verstreken na de dag waarop de vergoeding van de rekening van de werkgever
is afgeschreven.

De aanvraag kost de werkgever ongeveer een uur tijd, zo is de verwachting. UWV beslist voor een
vergoeding die vanaf l april 2020 is betaald in principe binnen acht weken of de werkgever de
compensatie krijgt. Wijst UWV de aanvraag af, dan is bezwaar en beroep een mogelijkheid.
Veel documenten nodig voor recht op compensatie

In de toelichting op de regeling staat ook vermeld welke gegevens UWV zoal nodig zal hebben voor
de beoordeling van het recht op en de hoogte van de compensatie. Uit de gegevens moet blijken dat:
er sprake was van een arbeidsovereenkomst, hoelang deze overeenkomst duurde, de werknemer

ziek uit dienst ging, daarvoor een (transitie)vergoeding is betaald, hoe die vergoeding is berekend én
hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren. De in de toelichting genoemde
benodigde gegevens komen overeen met de informatie uit de eerdere conceptversie. UWV zal nog
een formulier publiceren waaruit blijkt welke documenten precies nodig zijn.
Veel bedrijven schenden regels bij het inhuren van zzp'ers

Het merendeel van de werkgevers huurt zzp'ers in die niet voldoen aan de eisen om als zelfstandige
aangemerkt te worden. Dat blijkt uit een steekproef van de Belastingdienst, waar staatssecretaris
Snel van Financiën over schrijft in een brief aan de Tweede Kamer.

In totaal zijn 104 bedrijven uit verschillende branches en sectoren bezocht. 59 daarvan pasten de
regels rondom het beoordelen van de arbeidsrelatie niet goed toe. Zo was er bijvoorbeeld sprake van
een gezagsverhouding tussen de zzp'er en de opdrachtgever, of verrichtten zzp'ers dezelfde
werkzaamheden op dezelfde wijze als werknemers. Dat kan duiden op een verkapt dienstverband.
Bij" twaalf bedrijven is er mogelijk sprake van kwade opzet. De Belastingdienst doet daar
vervolgonderzoek naar.
Schijnzelfstandigheid

De steekproef werd gedaan om te zien in hoeverre de Wet DBA wordt nageleefd. Deze wet werd in
2016 door het kabinet-Rutte II ingevoerd in de hoop schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Maar de
wet wordt nog niet gehandhaafd: dat is uitgesteld tot l januari 2020 omdat er nog veel
onduidelijkheid is over wie zich zelfstandige mag noemen en wie niet.

Op dit moment grijpt de Belastingdienst dus alleen in bij "kwaadwillenden". Dat zijn gevallen waarbij
zzp'ers worden uitgebuit of waar bedrijven bewust premies en belastingen ontduiken door het
inhuren van zelfstandigen.

Gelezen: "De beste manier om geen fouten te maken is niet beginnen."
Bezoek ook eens onze website: www.althofaccountants.nl of download onze App.

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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