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ASSCHER: LOONKOSTEN VOOR
ONDERNEMERS OMLAAG

Bij een toekomstige herziening van het
belastingstelsel moet bekeken worden
of de loonkosten van werknemers uit
lagere loonschalen omlaag kunnen. Zo
komen de werknemers eerder aan de
slag doordat bijvoorbeeld een kleine
ondernemer goedkoper een klusjesman
kan aannemen, terwijl deze werknemer
niet minder betaald krijgt.
Dat zei minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onlangs
in Utrecht bij de opening van de Week
van de Ondernemer.
Asscher wees de aanwezigen in de Jaarbeurs op het feit dat de omzet en winst
van een onderneming voor een belangrijk deel afhangt van de betrokkenheid
van haar medewerkers. In de bouwsector
is zelfs bijna een kwart van de omzetontwikkeling afhankelijk van de bereidheid van medewerkers om bijvoorbeeld
nieuwe dingen te leren of flexibel met
hun werktijden om te gaan.
Volgens de minister zijn werknemers
vaak flexibeler dan hun werkgever
verwacht. Uit onderzoek in opdracht van
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het ministerie van SZW blijkt namelijk
dat medewerkers veel vaker dan hun
baas denkt, bereid zijn om zich bijvoorbeeld om of bij te scholen, gezonder te
gaan leven, te verhuizen of zelfs een
hele andere functie te accepteren binnen
het bedrijf.
Op het congres kondigde Asscher verder
aan dat hij vaker van gedachten wil
wisselen met kleine ondernemers om te
horen waar mogelijke knelpunten liggen.
Hij roept daarom een MKB-panel in het
leven waarin hij een aantal keer per jaar
een groep werkgevers uit verschillende
bedrijfstakken uitnodigt om de problemen te bespreken waar deze ondernemers tegenaan lopen.

2
SERVICE- EN CONTROLETHEMA’S
AANGIFTEN INKOMSTENBELASTING
2013
Net als vorig jaar heeft de Belastingdienst bij de aangiften inkomstenbelasting weer verschillende service- en
controlethema’s.
De service- en controlethema’s van het
aangiftejaar inkomstenbelasting 2013
zijn:
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• zorgkosten, zoals dieetkosten en medicijnen
• gastouders
• zorgverleners die zorg verlenen aan
houders van een persoonsgebonden
budget
• hypotheekverhoging
• giften
• vermogen in het buitenland en Belgisch pensioen
• echtscheiding
De Belastingdienst heeft deze thema’s
geselecteerd omdat in de aangiften bij
deze thema’s relatief veel fouten worden
gemaakt.

3
BIJ LADEN EN LOSSEN GEEN
PARKEERBELASTING

Wanneer iemand aan het laden en lossen
is, blijft (na)heffing van parkeerbelasting
achterwege. Maar wanneer is nu sprake
van laden en lossen? Volgens uitspraken
van ons hoogste rechtsorgaan, de Hoge
Raad, moet het hierbij gaan om goederen van voldoende omvang en gewicht.
Ook is het van belang dat men niet meer
tijd voor het laden en lossen neemt dan
noodzakelijk is.

Onlangs heeft de Hoge Raad uitspraak
gedaan in een zaak waarin iemand zijn
auto voor een wasserette had stilgezet
op een parkeerplaats om vervolgens een
zak met wasgoed – van ongeveer 12
kilogram – af te geven bij de wasserette
ter reiniging. Hij kreeg een naheffingsaanslag parkeerbelasting omdat hij geen
parkeerkaartje had gekocht. Het Bossche
Hof had de naheffingsaanslag in stand
gelaten. Volgens het Hof vormt het bezoek door een consument aan een winkel
voor het verkrijgen van een dienst geen
onmiddellijk laden en lossen van zaken.
Maar daar is de Hoge Raad het niet mee
eens. Ook in een dergelijk geval kan
sprake zijn van laden en lossen. De Hoge
Raad heeft de zaak nog naar een andere
feitenrechter verwezen om uit te zoeken
of de auto niet te lang heeft stilgestaan.
De auto mag namelijk niet langer stilstaan dan redelijkerwijs nodig is om de
betreffende zaken in ontvangst te nemen
dan wel af te geven. De tijd die nodig is
voor de afgifte van een ontvangstbewijs
kan ook behoren tot de handelingen die
redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de
afgifte of ontvangst van zaken, aldus de
Hoge Raad.

4
TERUGGAVE BELASTING OVER
EERDERE JAREN

Over uw loon of uitkering wordt belasting ingehouden. Afhankelijk van
uw persoonlijke omstandigheden kunt
u mogelijk een deel van die belasting
terugkrijgen. Bijvoorbeeld als u kinderen
hebt, als u studeert, of als u niet het hele
jaar hebt gewerkt. Om over 2013 belasting terug te krijgen, moet uw teruggaaf
ten minste € 14 zijn. Voor de jaren 2012,
2011, 2010, en 2009 is dat € 15.
U kunt tot 5 jaar na afloop van een jaar
aangifte doen, en zo belasting terugvragen. Uw aangifte over 2009 moet u dus
vóór 31 december 2014 insturen.
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PROCEDEREN OVER
BEDRIJFSOPVOLGINGSREGELING?

De Hoge Raad heeft op 22 november
2013 in een vijftal proefprocedures
geoordeeld dat particulieren geen recht
hebben op de bedrijfsopvolgingsfaciliteit voor ondernemers in de schenk- en
erfbelasting. Er is gekozen voor proefprocedures omdat ongeveer 80.000
particulieren bezwaar hadden gemaakt
tegen deze ‘discriminatie’.
De uitspraak van de Hoge Raad, het
hoogste rechtsorgaan van Nederland,
heeft in beginsel een einde gemaakt aan
de discussie over de vraag of ook particulieren recht hebben op de bedrijfsopvolgingsfaciliteit.
Volgens Stichting Meldpunt Collectief
Onrecht (SMCO) bestaat echter via een
procedure bij het Europese Hof voor de
Rechten van de Mens (www.echr.coe.int)
toch nog kans op teruggaaf van erfen schenkbelasting. Aan particulieren
die hier aan mee willen doen, vraagt
SMCO eenmalig een bedrag van € 495
(met 20% no cure, no pay) of eenmalig
€ 995 (met 10% no cure, no pay).
Volgens SMCO zijn deze bedragen
noodzakelijk voor het kunnen inhuren
van advocaten.
Deskundigen hebben grote twijfels over
kans op succes bij een dergelijke procedure. Onlangs zijn er daarom Kamervragen gesteld over de hoge tarieven die
SMCO rekent voor de procedure.
Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) heeft in antwoord op de Kamervragen aangegeven dat het helemaal
niet nodig is om met het SMCO mee te
doen. Iedereen die meent dat zijn of haar
rechten onder het Europees Verdrag voor
de Rechten van de Mens in de nationale
procedure zijn geschonden, staat het
vrij om daarover een verzoekschrift in
te dienen bij het Europese Hof voor de
Rechten van de Mens.
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Aan die procedure zijn geen kosten verbonden en een advocaat is niet verplicht.
Er is dan ook geen relatie tussen een
aanmelding bij de SMCO en een behoud
of verlies van rechten.
Of het optreden van de SMCO in strijd
is met de wet, is aan de burgerlijke rechter, de Autoriteit Consument en Markt
en in het geval van misleidende reclame,
de Reclame Code Commissie, aldus
Opstelten.
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BELASTING OVER
PENSIOENUITKERING IS NIET
DEELBAAR

De Wet op de inkomstenbelasting geeft
een keuzemogelijkheid voor een beperkt
aantal gemeenschappelijke inkomensbestanddelen, zoals de belastbare inkomsten uit de eigen woning en inkomsten
uit aanmerkelijk belang. Die keuzemogelijkheid geldt niet voor pensioenuitkeringen. Dat heeft onze hoogste belastingrechter, de Hoge Raad, onlangs beslist
in het geval van een man die pensioen
heeft opgebouwd dat is ondergebracht
bij een pensioenstichting. De stichting
betaalt het pensioen voor de helft uit aan
de man en voor de helft aan zijn vrouw.
De man is van mening dat de uitkering
gedeeltelijk bij hem en gedeeltelijk bij
zijn vrouw belast moet worden.
De Belastingdienst denkt daar terecht
anders over, vindt de Hoge Raad. Die
besliste dat de Belastingdienst juist heeft
gehandeld door de pensioenuitkeringen
volledig bij de man te belasten omdat:
• het pensioen voortvloeit uit de dienstbetrekking van de man;
• de uitkeringen daarom moeten worden
aangemerkt als loon uit de dienstbetrekking van de man en niet van zijn
echtgenote;
• het daarbij niet uitmaakt dat de man
het recht op pensioen of het bestuur
daarover heeft overgedragen aan zijn
echtgenote.

7
KWART HUIZENBEZITTERS
DIE OPNIEUW GAAN KOPEN
VERWACHT RESTSCHULD

Van de Nederlandse huizenbezitters
overweegt 13% om binnen nu en twee
jaar een nieuwe woning te kopen.
Dit blijkt uit een representatief onderzoek van Platform Wijzer in geldzaken. Het onderzoek geeft inzicht in de
beweegredenen en belemmeringen die
deze potentiële kopers tegenkomen.
Eén van de opvallende conclusies is dat
de helft van de mensen met een 100%
aflossingsvrije hypotheek niet verwacht
dat de maandlasten stijgen na verhuizing. Dit terwijl juist deze groep vaak
te maken zal krijgen met hogere lasten.
Wijzer in geldzaken biedt een nieuwe
rekenhulp om dit inzichtelijk te maken.
Van de kopers verwacht 28% een restschuld over te houden bij de verkoop
van zijn oude huis. Bij deze groep leeft
meer dan onder andere kopers de wens
om groter te wonen. 63% van de respondenten die een restschuld voorziet, geeft
aan groter te willen wonen en wil ook
een duurder huis gaan kopen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat kopers
met een verwachte restschuld jonger zijn
en jongere kopers veel vaker aangeven
groter te willen wonen. Eén op de vijf
kopers met een verwachte restschuld
heeft een 100% aflossingsvrije hypotheek en 60% is van plan om spaargeld
te gebruiken voor de financiering van
hun nieuwe woning.

8
INKOOP AOW-JAREN MINDER
AANTREKKELIJK

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale
Zaken scherpt de voorwaarden voor
het vrijwillig inkopen van ontbrekende
AOW-opbouwjaren aan.
De aanvrager moet voortaan niet alleen
verplicht verzekerd zijn voor de AOW,
Nr. 2 - mei 2014

maar ook in Nederland werkzaam zijn.
En Klijnsma stelt nog meer voorwaarden. De wijzigingen zijn ingegaan op 24
maart 2014.
Inkoopregeling in de AOW
De inkoopregeling in de AOW is in de
jaren ‘50 van de vorige eeuw gemaakt
voor mensen die repatrieerden uit de
toenmalige overzeese rijksdelen. Dit om
te voorkomen dat deze mensen in behoeftige omstandigheden terecht zouden
komen. De inkoopregeling maakt het
mogelijk om onverzekerde opbouwjaren
in te kopen. Dit kan iemand doen tot
10 jaar na vestiging in Nederland.
De premie is een percentage van het
inkomen. Indien degene die in het jaar
dat hij inkoopt geen of weinig inkomen
in het herkomstland ontving, betaalt hij
voor de inkoop van dat jaar de minimumpremie. Deze bedraagt in 2014
€ 507, ofwel 10% van de maximumpremie.
Misbruik inkoopregeling
Tegenwoordig is het niet meer vanzelfsprekend dat arbeidsmigranten en hun
gezinsleden in Nederland blijven wonen.
Velen komen tijdelijk naar Nederland.
Het is niet in overeenstemming met de
oorspronkelijke bedoeling van de wet als
iemand gedurende een kort verblijf in
Nederland alle onverzekerde opbouwjaren tegen een minimumpremie inkoopt
en vervolgens terugkeert naar het land
van herkomst met een recht op een
vrijwel volledige AOW-uitkering bij het
bereiken van de AOW-leeftijd. Ter voorkoming van dit onbedoeld gebruik worden de voorwaarden nu aangescherpt.

9
LUXEMBURG GEEFT BANKGEHEIM
PRIJS

Luxemburg heeft op basis van de Europese Spaartegoedenrichtlijn besloten per
1 januari 2015 via de automatische weg
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de andere EU-lidstaten van bankinformatie te gaan voorzien.
Liechtenstein heeft eveneens een dergelijk besluit genomen, maar nog geen
ingangsdatum vastgesteld. Daarmee
wordt het bankgeheim in deze landen
op termijn beëindigd, waardoor extra
informatie over buitenlandse vermogens
beschikbaar komt voor de Nederlandse
fiscus.
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GEMEENTEN VERWACHTEN
660 MILJOEN EURO AAN
PARKEERBELASTING IN 2014

Gemeenten verwachten dit jaar 660
miljoen euro op te halen aan parkeerbelasting. Dat is 15 miljoen euro meer dan
in 2013, en 94 miljoen euro meer dan
in 2010. Amsterdam begroot veruit het
hoogste bedrag aan parkeergelden, 162
miljoen euro.
In 155 gemeenten betaald parkeren
In 2014 heffen 155 gemeenten parkeerbelasting. Het aantal gemeenten met
betaald parkeren verandert de laatste
jaren nauwelijks.
De opbrengst uit parkeerbelasting stijgt
door tariefverhogingen en de uitbreiding
van zones voor betaald parkeren. Op
steeds meer plaatsen en gedurende een
steeds groter deel van de dag moet voor
parkeren worden betaald.
Belangrijke inkomstenbron
De parkeerbelasting is voor Amsterdam
een belangrijke inkomstenbron. Met een
begrote opbrengst van 162 miljoen
euro vormt deze belasting in 2014 ruim
27 procent van de totale inkomsten uit
heffingen. In Zandvoort maakt de parkeeropbrengst ruim 26 procent uit van
de inkomsten uit heffingen. Voor 39 gemeenten, een kwart van alle gemeenten
die parkeergelden innen, bedraagt de
opbrengst 10 procent of meer van de
heffingsinkomsten.
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GEEN LAAG BTW-TARIEF VOOR
ISOLATIEMATERIALEN WONINGEN

Met ingang van 1 januari 2014 geldt het
verlaagd BTW-tarief niet meer voor isolatiematerialen die gebruikt worden bij
het isoleren van de woning. Het verlaagd
BTW-tarief is nog wel van toepassing
op arbeidskosten bij renovatie en herstel
van woningen ouder dan 2 jaar. Ook het
aanleggen en onderhouden van tuinen
valt onder de BTW-verlaging. Deze
maatregel zou gelden tot 1 maart 2014,
maar geldt nu tot eind 2014.

12
NIET EENS MET EEN
NAHEFFINGSAANSLAG
PARKEERBELASTING?

Het overkomt iedereen wel eens: een
parkeerbon onder de ruitenwisser omdat
u niet, onjuist of niet voldoende parkeergeld heeft betaald.
Maar als u vindt dat dit ten onrechte is,
dan heeft u vanaf dat moment zes weken
de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. Het is dus niet zo dat de bezwaartermijn van zes weken pas gaat lopen op
het moment dat de acceptgiro bij u op de
mat ploft.
Bent u te laat, dan zal uw bezwaar nietontvankelijk worden verklaard, tenzij u
kunt aantonen dat het niet uw schuld is
dat u niet tijdig een bezwaarschrift hebt

Colofon
Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief is de grootst
mogelijke zorgvuldigheid betracht. De juistheid en volledigheid van de nieuwsbrief kan echter niet worden gegarandeerd. De samenstellers en de uitgever accepteren dan
ook geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen
en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze nieuwsbrief.
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ingediend. Dat kan bijvoorbeeld het
geval zijn als u ‘uw’ bon niet achter de
ruitenwisser hebt aangetroffen.

BOL. Zwembaden zijn wettelijk verplicht dagelijks 30 liter water per bezoeker te verversen. Dat kost ze straks twee
keer een modaal netto maandsalaris.
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‘LEIDINGWATERBELASTING IS
SLECHT EN ONDOORDACHT BELEID’

Staatssecretaris Wiebes van Financiën
wil kijken of hij in 2015 rekening kan
houden met ongewenste effecten, maar
voert de maatregel nu gewoon in. Die
moet jaarlijks 205 miljoen euro opleveren.

Investeren in duurzaam waterbeheer
heeft geen zin als de wijziging van
de Belasting op leidingwater (BOL)
doorgaat, vertellen bedrijven. Zij vrezen
dan jaarlijks bedragen oplopend tot 1
miljoen euro kwijt te zijn in plaats van
het maximum bedrag van 50 euro nu.
De nieuwe BOL gaat 1 juli in. ‘Een
schoolvoorbeeld van slecht en ondoordacht beleid’, vinden VNO-NCW en
MKB-Nederland.

De nieuwe BOL maakt geen onderscheid
in gebruik of hergebruik van water. Dat
betekent dat allerlei initiatieven om gezuiverd afvalwater opnieuw te gebruiken
worden gefrustreerd. Dow in Terneuzen
gaat uit van een jaarlijkse kostenpost van
4 ton.
Industriewater Eerbeek wilde vanaf
2016 gezuiverd water terug leveren aan
drie papierfabrieken, maar ziet daar nu
vanaf. ‘Alle winst die we ermee kunnen
maken wordt afgeroomd.’
Ook kleinere bedrijven, zoals zwembadexploitanten, worden getroffen door de
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