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INLEIDING

Van de kou naar de lente

Afgelopen maanden vertoonde het weer 
een zeer wisselend verloop. Januari 
begon met een gemiddelde 
maandtemperatuur van 5,6 graden 
relatief zacht. In februari en maart drong 
de kou binnen en kregen we zelfs te 
maken met Siberische winden waardoor 
gevoelstemperaturen van -10 tot -15 
ontstonden. Heel even werd weer 
gedroomd van de elfstedentocht. Op het 
moment dat ik dit schrijf is de kou nog 
niet echt uit de lucht. Toch mogen we 
voorzichtig hopen op warmere dagen en 
is de lente aangekondigd.

In politiek landschap is in veel 
gemeenten een meer of mindere 
aardverschuiving geweest na de 
gemeenteraadsverkiezingen. De lokale 
partijen hebben daarbij vooral 
gewonnen. En dat denk ik dan allemaal 
met de verwachting dat deze partijen in 
onze gemeenten ons “meer warmte” 
bieden dan de gevestigde landelijke 
partijen. Onze stem hebben we 
uitgebracht. Het wordt net als het weer 
afwachten wat komende 4 jaar gaat 
gebeuren.

Als ondernemer heeft u gelukkig vaak 
toch meer de gelegenheid om zelf te 
sturen. Tenzij u natuurlijk van het weer 
afhankelijk bent zoals o.a. tuinders, 
ijsverkopers of het grondverzet. Toch 
geloof ik persoonlijk dat altijd het 
gezegde op kan gaan dat “vooruitkijken 
is regeren”. 
Denkt u wel eens na over een vraag als 
‘zit ik nog op de juiste weg?’ Wanneer u 
dat wilt, dan kunt u altijd contact met 
onze cliëntadviseurs opnemen die u niet 
alleen met alle passie bijstaan in de 
administratie, maandcijfers en 
belastingaangiften, maar ook sparren 
over de koers van uw onderneming. 
Deze kan zelfs in kaart gebracht worden.

In deze nieuwsbrief kunt u veel fiscale 
adviezen lezen, maar informeren wij u 
ook over arbeidsrechtelijke zaken.
Heeft u nog vragen, neemt u gerust 
contact met ons op.

Met vriendelijke groet namens 
Drechtsteden Accountants en Adviseurs

Peter

ALGEMEEN

Algemene Verordening
Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) in werking. De AVG is de 
opvolger van de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) en is van 
toepassing op iedereen die met 
persoonsgegevens werkt. Voor veel 
ondernemingen geldt dat daarbij 
onderscheid gemaakt kan worden in 
twee soorten personen van wie 
gegevens worden gebruikt. Het betreft 
personeel van de onderneming en de 
klanten. Welke gegevens van klanten 
worden vastgelegd is afhankelijk van de 
aard van het bedrijf. Naarmate meer en 
ook bijzondere gegevens vastgelegd 
worden, gelden strengere voorschriften.

Persoonsgegevens
Alle gegevens die betrekking hebben op 
een geïdentificeerde of identificeerbare 
natuurlijke persoon gelden als 
persoonsgegevens. Binnen de 
persoonsgegevens gelden gradaties. 
Aan bijzondere persoonsgegevens, 
zoals medische gegevens, etnische 
gegevens, seksuele of politieke 
voorkeuren worden strengere eisen 
gesteld bij de verwerking dan aan 
bijvoorbeeld NAW-gegevens.

Verwerking van persoonsgegevens
Verwerking is iedere vorm van 
verzamelen, vastleggen of gebruiken 
van persoonsgegevens in een bestand. 
Verwerking van persoonsgegevens moet 
rechtmatig zijn. Dat kan op basis van 
toestemming van de betrokkene of op 
basis van een wettelijke verplichting. 
Persoonsgegevens mogen alleen 
worden gebruikt voor het doel waarvoor 
zij verzameld zijn c.q. waarvoor de 
betrokkene toestemming heeft gegeven. 
Er mogen niet meer gegevens gevraagd 
of bewaard worden dan nodig is voor het 
doel. Toestemming moet expliciet 

worden gegeven, bijvoorbeeld voor het 
toesturen van nieuwsbrieven of 
aanbiedingen. Voor het vastleggen van 
gegevens van personeel gelden 
wettelijke verplichtingen, zoals voor het 
bewaren van een kopie van een 
identiteitsbewijs in de loonadministratie.

Bewaren persoonsgegevens
Persoonsgegevens mogen niet langer 
worden bewaard dan noodzakelijk. Is het 
doel waarvoor gegevens zijn verzameld 
bereikt dan moeten zij vernietigd of 
teruggegeven worden.

Verwerkersovereenkomst
De AVG schrijft het bestaan van een 
verwerkersovereenkomst voor tussen de 
verantwoordelijke voor de verwerking 
van persoonsgegevens en de derde aan 
wie de verantwoordelijke de verwerking 
heeft uitbesteed. Als deze derde zelf het 
doel en de middelen van de verwerking 
vaststelt, is hij geen verwerker maar 
verwerkingsverantwoordelijke. 
Verwerkers die persoonsgegevens 
verwerken voor een groot aantal 
verwerkersverantwoordelijken doen er 
goed aan te werken met één 
(model)verwerkersovereenkomst. 

Waar een verwerker gebruik maakt van 
de diensten van andere verwerkers is 
sprake van sub-verwerking. 
Sub-verwerking is alleen toegestaan met 
instemming van de 
verwerkingsverantwoordelijke. Ook 
tussen verwerker en sub-verwerker moet 
een verwerkersovereenkomst worden 
gesloten. De voorwaarden in de 
sub-verwerkersovereenkomst moeten 
aansluiten bij de 
verwerkersovereenkomst die de 
verwerker met de 
verwerkingsverantwoordelijke heeft 
gesloten.

Aandachtspunten bij invoering van de 
AVG
1. Bewustwording
Zorg ervoor dat de mensen in uw 
organisatie op de hoogte zijn van de 
nieuwe privacyregels. Maak een 
inschatting van wat de gevolgen zijn van 
de AVG voor uw bedrijfsvoering en van 
de aanpassingen die nodig zijn om aan 
de AVG te voldoen.

Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer
juist is. Dit kan ten gevolge van (aanpassing van de) regelgeving die bekend is geworden na het opmaken van deze uitgave. Voor toepassing in individuele gevallen raden wij u aan
contact op te nemen met uw adviseur.

moeten maken dat hij zijn woning voor 
meer dan 10% zakelijk gebruikt.

Een ondernemer bepleitte dat zijn 
woonboerderij keuzevermogen vormde. 
Hij beschikte over een apart 
kantoorgebouw, maar dat was naar zijn 
zeggen zodanig beperkt dat hij geregeld 
klanten in de woonkeuken ontving, dat 
daar zaken werden besproken en 
werkzaamheden werden verricht. De 
ontvangst in de woonkeuken leidde 
ertoe dat gebruik werd gemaakt van de 
gang en het toilet in de woonboerderij. 
Het hof vond dat de inspecteur 
voldoende aannemelijk had gemaakt dat 
het afzonderlijke kantoor van de 
ondernemer, gezien de aard en omvang 
van de onderneming, over voldoende 
faciliteiten beschikte en dat geen enkele 
ruimte in de woonboerderij exclusief 
werd gebruikt voor de onderneming. 
Daar kwam bij dat de oppervlakte van de 
keuken in verhouding tot de totale 
oppervlakte van de woonboerderij 
beperkt was. Volgens het hof was het 
gebruik van de keuken voor de 
onderneming van bijkomstige aard. De 
inspecteur is er volgens het hof terecht 
van uitgegaan dat de woonboerderij 
verplicht tot het privévermogen 
behoorde.

OVERDRACHTSBELASTING

Verbouw kantoorpand tot
woning

Bij de verkrijging van een onroerende 
zaak moet in beginsel 
overdrachtsbelasting worden betaald. 
Het normale tarief van de 
overdrachtsbelasting is 6%. Voor 
woningen geldt een lager tarief van 2%.

Volgens de rechtbank Den Haag is in de 
volgende casus sprake van de 
verkrijging van een woning. Het betrof 
een appartementsrecht in een 
oorspronkelijk als kantoor gebouwd 
pand, dat destijds als zodanig in gebruik 
is genomen. Voor de levering van het 

appartementsrecht was een 
omgevingsvergunning afgegeven om het 
kantoorpand te verbouwen tot woningen. 
De sloopwerkzaamheden aan de 
binnenzijde van het pand waren voor de 
levering afgerond en met de 
opbouwwerkzaamheden was een begin 
gemaakt.
De rechtbank was van oordeel dat ten 
tijde van de verkrijging geen sprake 
meer was van een situatie waarin het 
pand met beperkte aanpassingen weer 
geschikt kon worden gemaakt voor een 
kantoorfunctie. De gemeente stond 
echter naast de bestemming bewoning 
ook de bestemming bedrijfsruimtes en 
kantoren toe. Omdat in één van de 
appartementen een bedrijf was 
gevestigd, had het pand ten tijde van de 
verkrijging zijn bestemming als 
kantoorpand niet behouden, maar was 
het evenmin naar zijn aard bestemd voor 
bewoning.

De rechtbank kende doorslaggevende 
betekenis toe aan de eisen en 
beperkingen die voor het gebruik van het 
pand voortvloeien uit publiekrechtelijke 
voorschriften. Omdat de verkrijger ten 
tijde van de verkrijging over een 
omgevingsvergunning voor het bouwen 
van een woning beschikte, oordeelde de 
rechtbank dat de onroerende zaak op 
grond van publiekrechtelijke 
voorschriften alleen bestemd was voor 
bewoning en dus het tarief van 2% ten 
onrechte niet is toegepast.

VARIA

Zonder notaris trouwen in
gemeenschap van goederen

Tot 1 januari 2018 was het uitgangspunt 
van het huwelijksgoederenregime de 
algehele gemeenschap van goederen. 
Wie daarvan wilde afwijken moest naar 
de notaris om huwelijkse voorwaarden 
op te laten stellen. Voor mensen, die na 
1 januari 2018 in het huwelijk treden, 
geldt zonder nadere regeling een 
beperkte gemeenschap van goederen. 
Willen mensen in algehele 
gemeenschap van goederen trouwen, 
dan moeten zij naar de notaris voor het 
opmaken van huwelijkse voorwaarden.

De minister van Rechtsbescherming 
komt nu met een wetsvoorstel waarin 
wordt geregeld dat mensen die in 
algehele gemeenschap van goederen 
willen trouwen niet naar de notaris 
hoeven. In plaats daarvan kunnen zij 
volstaan met een verklaring, die zij 
uiterlijk één werkdag voor de 
huwelijksvoltrekking bij de ambtenaar 
van de burgerlijke stand moeten 
indienen. De ambtenaar van de 
burgerlijke stand draagt op verzoek van 
het echtpaar zorg voor registratie van de 
verklaring in het 
huwelijksgoederenregister. Dat doet hij 
door de verklaring door te sturen naar de 
griffie van de rechtbank. Omdat het 
geregistreerd partnerschap wettelijk 
gelijk wordt behandeld als het huwelijk, 
geldt dit wetsvoorstel ook voor de 
registratie van een partnerschap.

De minister heeft het wetsvoorstel nog 
niet ingediend maar eerst ter consultatie 
gepubliceerd. Aan de hand van de 
reacties op de consultatie kan het 
wetsvoorstel worden aangepast.
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2. Rechten van betrokkenen
Onder de AVG hebben mensen van wie 
u persoonsgegevens verwerkt meer 
rechten. Zorg ervoor dat zij deze rechten 
goed kunnen uitoefenen.

3. Inventariseer verwerkingen
Inventariseer welke 
gegevensverwerkingen u verricht. Leg 
vast welke persoonsgegevens u 
verwerkt met welk doel, waar deze 
gegevens vandaan komen en met wie u 
ze deelt. Beoordeel of u zich daarbij 
beperkt tot het minimum dat nodig is 
voor het doel. Wie heeft binnen uw 
organisatie toegang tot 
persoonsgegevens en hoe is de toegang 
daartoe beveiligd? Hoe gaat u om met 
gegevens die niet meer nodig zijn? 
Worden die vernietigd en is daar beleid 
voor? Hoe lang worden gegevens 
bewaard, wanneer worden gegevens 
vernietigd en wie is daarvoor 
verantwoordelijk? Leg dit alles vast in 
een register. Onder de AVG heeft u een 
verantwoordingsplicht. U moet kunnen 
aantonen dat u in overeenstemming met 
de AVG handelt.

4. Uitgangspunten AVG voor 
verwerkingsbeleid en -processen
De AVG gaat uit van privacy by design 
en privacy by default. Dat houdt in dat al 
bij het ontwerpen van producten en 
diensten rekening met de bescherming 
van persoonsgegevens moet worden 
gehouden. Privacy by default houdt in 
dat u de nodige maatregelen neemt om 
ervoor te zorgen dat u als standaard 
alleen die persoonsgegevens verwerkt 
die noodzakelijk zijn voor het specifieke 
doel.

5. Functionaris gegevensbescherming
Sommige organisaties zijn verplicht om 
een functionaris voor 

gegevensbescherming (FG) aan te 
stellen. Wellicht geldt dat voor uw 
organisatie. Uw organisatie mag vrijwillig 
een FG aanstellen.

6. Denk aan de meldplicht voor 
datalekken
De meldplicht datalekken bestond al 
onder de Wbp. Daar verandert onder de 
AVG niet veel aan. De AVG stelt wel 
strengere eisen aan de registratie van 
datalekken. U moet alle datalekken 
documenteren, zodat de Autoriteit 
Persoonsgegevens kan controleren of u 
aan de meldplicht heeft voldaan.

7. Toestemming
De AVG stelt strenge eisen aan 
toestemming voor verwerking. Evalueer 
de manier waarop u toestemming 
vraagt, krijgt en registreert en pas deze 
zo nodig aan. U moet kunnen aantonen 
dat u geldige toestemming heeft om 
persoonsgegevens te verwerken. Het 
intrekken van toestemming mag niet 
moeilijker zijn dat het geven daarvan.

ARBEIDSRECHT

Handhaving Wet DBA
opgeschort tot 1 januari 2020

Zoals bekend staat de Wet deregulering 
beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) 
op de nominatie om vervangen te 
worden. De Wet DBA was bedoeld om 
duidelijkheid te scheppen over de vraag 
wanneer een arbeidsverhouding een 
dienstbetrekking is. In plaats van 
duidelijkheid te scheppen leverde de wet 
veel verwarring en onrust op onder 
zzp'ers en opdrachtgevers. Vanwege 
alle commotie rondom deze wet was de 
handhaving van de wet opgeschort.

De minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid heeft nu meegedeeld 
dat de opschorting van de handhaving is 
verlengd tot 1 januari 2020. Dat 
betekent dat opdrachtgevers en 
opdrachtnemers tot die tijd geen boetes 
of naheffingen krijgen mocht 
geconstateerd worden dat sprake is van 
een dienstbetrekking.

Wel worden de mogelijkheden voor 

handhaving bij kwaadwillenden vanaf 
1 juli 2018 verruimd. Deze is dan niet 
langer beperkt tot de ernstigste gevallen. 
Voor handhaving is vereist dat de 
Belastingdienst kan bewijzen dat aan de 
volgende drie criteria is voldaan:
1. Er is sprake van een (fictieve) 

dienstbetrekking. 
2. Er is sprake van evidente 

schijnzelfstandigheid. 
3. Er is sprake van opzettelijke 

schijnzelfstandigheid. 

De verwachting is dat per 1 januari 
2020 nieuwe wet- en regelgeving in 
werking zal treden.

Wetsvoorstel uitbreiding
bevoegdheden OR

De Tweede Kamer heeft een 
wetsvoorstel aangenomen dat de Wet 
op de ondernemingsraden wijzigt. Door 
de wijziging wordt de bevoegdheid van 
de ondernemingsraad (OR) ten aanzien 
van de beloning van bestuurders van 
ondernemingen met meer dan 100 
personen uitgebreid. Het wetsvoorstel 
moet nog door de Eerste Kamer worden 
behandeld voordat de wet aangepast 
wordt. 

Het doel van het wetsvoorstel is het 
bewustzijn en de discussie over 

zoals reiskosten, zijn de vergoedingen 
onderdeel van het resultaat uit overige 
werkzaamheden. Deze worden belast in 
box 1 van de inkomstenbelasting.

Een instituut dat vergoedingen voor 
deelname aan een onderzoek betaalde, 
maakte in de aan de deelnemers 
verstrekte informatie melding van het 
bruto karakter van de vergoedingen en 
van de verplichting van het instituut om 
de betaalde vergoedingen aan de 
Belastingdienst door te geven. Een 
deelnemer meende echter dat het om 
een onbelaste vergoeding ging.

De rechtbank is van mening dat het ter 
beschikking stellen van het lichaam voor 
het ondergaan van proeven een dienst 
is. De daarvoor ontvangen vergoedingen 
behoren tot het belastbare inkomen uit 
werk en woning omdat er sprake is van 
deelname aan het economisch verkeer, 
de vergoeding redelijkerwijze kan 
worden verwacht en aannemelijk is dat 
de deelnemer de vergoeding heeft 
beoogd.

LOONBELASTING

Noodzakelijkheidscriterium in de
werkkostenregeling

Werkgevers kunnen werknemers 
vergoedingen geven voor kosten die zij 
maken in het kader van hun 
dienstbetrekking. In plaats van een 
vergoeding kan de werkgever ervoor 
kiezen om bepaalde zaken voor zijn 
rekening ter hand te stellen aan de 

werknemers. We praten dan niet over 
vergoedingen, maar over 
verstrekkingen. De fiscale behandeling 
van vergoedingen en verstrekkingen 
loopt in beginsel gelijk op. Sommige 
vergoedingen en verstrekkingen blijven 
onbelast, andere zijn belast. De 
werkkostenregeling bepaalt hoe 
vergoedingen en verstrekkingen fiscaal 
worden behandeld.

Uitgangspunt werkkostenregeling
Het uitgangspunt van de 
werkkostenregeling is dat alle 
vergoedingen en verstrekkingen aan 
werknemers loon vormen. Er is een vrije 
ruimte van 1,2% van de loonsom 
waarbinnen vergoedingen en 
verstrekkingen belastingvrij gedaan 
kunnen worden. De werkgever bepaalt 
welke vergoedingen of verstrekkingen 
binnen de vrije ruimte vallen door deze 
aan te merken als 
eindheffingsbestanddeel. Overschrijdt 
het totaal van de aangewezen 
vergoedingen en verstrekkingen de vrije 
ruimte, dan vormt het meerdere belast 
loon. Dat loon wordt niet belast bij de 
werknemer, maar wordt betrokken in een 
eindheffing tegen een tarief van 80% die 
voor rekening van de werkgever komt.

Noodzakelijkheidscriterium
Door het noodzakelijkheidscriterium 
hoeft een werkgever geen rekening te 
houden met een privévoordeel van de 
werknemer voor zaken die de werkgever 
aan de werknemer ter beschikking stelt. 
Deze verstrekkingen hebben geen 
invloed op de vrije ruimte. Die blijft 
beschikbaar voor andere vergoedingen 
en verstrekkingen. Het 
noodzakelijkheidscriterium geldt alleen 
voor gereedschappen, computers, 
mobiele communicatiemiddelen en 
dergelijke apparatuur. De werkgever 
mag van de werknemer een eigen 
bijdrage vragen voor zaken die met 
toepassing van het 
noodzakelijkheidscriterium ter 
beschikking worden gesteld.

Wanneer een voorziening niet langer 
noodzakelijk is voor de uitoefening van 
de dienstbetrekking, moet de werknemer 
deze inleveren bij de werkgever. 
Desgewenst kan de werknemer de hem 

ter beschikking gestelde zaak houden, 
op voorwaarde dat hij de restwaarde 
daarvan aan zijn werkgever betaalt.

Voorbeelden
De hamer van de timmerman is een 
duidelijk voorbeeld van een 
gereedschap waarop het 
noodzakelijkheidscriterium van 
toepassing is. Zonder hamer valt er 
immers weinig te timmeren. Even 
noodzakelijk is het muziekinstrument van 
een lid van een orkest. Is de musicus 
eigenaar van het instrument, dan kan 
een vergoeding door het orkest aan de 
musicus voor het instrument onder deze 
regeling worden gebracht. Het is niet 
verplicht dat het orkest alle kosten die 
samenhangen met het instrument van 
de musicus vergoedt.

ONDERNEMINGSWINST

Verplicht privévermogen

Binnen de grenzen van de redelijkheid 
heeft een ondernemer de keuze om 
vermogensbestanddelen als zakelijk of 
als privé aan te merken.

Vermogensbestanddelen, die uitsluitend 
of vrijwel uitsluitend zakelijk gebruikt 
worden, vormen verplicht 
ondernemingsvermogen. Behoudens 
uitzondering zal de woning van de 
ondernemer naar zijn aard tot het 
privévermogen behoren. Pas wanneer 
de ondernemer zijn woning voor meer 
dan 10% zakelijk gebruikt, is geen 
sprake meer van verplicht 
privévermogen maar van 
keuzevermogen en kan de ondernemer 
ervoor kiezen de woning tot zijn 
ondernemingsvermogen te rekenen. De 
ondernemer zal daarvoor aannemelijk 
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beloningsverhoudingen binnen 
ondernemingen te stimuleren door de 
OR als werknemersvertegenwoordiging 
daarin te betrekken. Op basis van dit 
wetsvoorstel moeten de ondernemer en 
de OR minimaal één keer per jaar tijdens 
een overlegvergadering de 
arbeidsvoorwaardelijke regelingen en 
beloningsafspraken bespreken. Ook de 
ontwikkeling van de beloning ten 
opzichte van het voorgaande jaar komt 
daarbij aan de orde. Deze verplichting 
zal alleen gaan gelden voor 
ondernemingen met meer dan 100 
personen.

De OR krijgt door de voorgestelde 
wijziging geen advies- of 
instemmingsrecht ten aanzien van het 
beloningsbeleid van bestuurders. 
Ingediende amendementen van die 
strekking zijn door de Tweede Kamer 
verworpen.

Arbeids- of stageovereenkomst?

Het verschil tussen een arbeids- en een 
stageovereenkomst is niet heel groot. 
De elementen die een 
arbeidsovereenkomst kenmerken zijn 
vaak ook aanwezig in een 
stageovereenkomst. Er wordt arbeid 
verricht, er is een gezagsverhouding en 
er wordt een vergoeding betaald als 
tegenprestatie voor het verrichten van 
de arbeid. Het onderscheid ligt in het 
doel van de overeenkomst. Als het gaat 
om het uitbreiden van kennis en het 
opdoen van ervaring met het oog op 
voltooiing van een opleiding is geen 
sprake van een arbeidsovereenkomst. 
Wordt arbeid verricht om bij te dragen 
aan de verwezenlijking van het primaire 
doel van de onderneming, dan is van 
een stage- of leerovereenkomst geen 
sprake.

In een procedure bij de kantonrechter 
was in geschil of een 
leer-/werkovereenkomst een 
arbeidsovereenkomst of een 
stageovereenkomst was. De 
overeenkomst hield in dat de betrokkene 
één dag in de week een opleiding volgde 
en daarnaast gemiddeld 24 uur per 
week werkte. In verband met een 
langdurige ziekteperiode van de 
betrokkene werd de opleiding tijdelijk 
gestopt en werd een nieuwe 
leer-/werkovereenkomst gesloten. De 
werkgever merkte de tijdelijke 
stopzetting van de opleiding aan als 
reden voor beëindiging van de 
leer-/werkovereenkomst en stopte de 
betaling van het loon.
Volgens de werkgever was van een 
arbeidsovereenkomst met de betrokkene 
geen sprake. De werkzaamheden had 
de betrokkene niet verricht op basis van 
een arbeidsovereenkomst, maar op 
basis van de leer-/werkovereenkomst. 
Beëindiging van de opleiding zou leiden 
tot beëindiging van de 
leer-/werkovereenkomst.

De kantonrechter merkte op dat de wet 
de mogelijkheid kent om naast de 
praktijkovereenkomst een 
arbeidsovereenkomst tussen leerling en 
leerbedrijf te sluiten. In dat kader stelde 
de kantonrechter vast dat de betrokkene 
een aantal werkzaamheden zelfstandig 
mocht uitvoeren en op normale wijze 
meedraaide in het werkrooster. 
Voorafgaand aan de opleiding zijn geen 
leerdoelen geformuleerd en een 
structurele vorm van begeleiding ontbrak.

De kantonrechter was van oordeel dat 
tussen partijen een 
arbeidsovereenkomst bestond. De 
leer-/werkovereenkomst bevatte een 
bepaling op grond waarvan de leerling 
en de onderwijsinstelling de 
overeenkomst tussentijds konden 
opzeggen bij het stoppen van de 
opleiding. Die mogelijkheid gold niet 
voor de praktijkopleider annex 
werkgever. Dat betekende dat de 
arbeidsovereenkomst niet op 
rechtsgeldige wijze was beëindigd. De 
kantonrechter heeft om die reden het 
verzoek tot vernietiging van de 
opzegging van de arbeidsovereenkomst 

toegewezen.

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Spoedreparatie fiscale eenheid
gaat door

Op 25 oktober 2017 heeft de 
advocaat-generaal (A-G) van het Hof 
van Justitie EU geconcludeerd dat de 
Nederlandse regeling van de fiscale 
eenheid voor de 
vennootschapsbelasting in bepaalde 
opzichten in strijd is met het EU-recht.

Naar aanleiding van deze conclusie van 
de A-G zijn direct maatregelen 
aangekondigd voor het geval het Hof 
van Justitie EU de conclusie van de A-G 
zou volgen. Die uitspraak is er nu. Het 
Hof van Justitie EU heeft de zienswijze 
van de A-G overgenomen.

Dat heeft tot gevolg dat de eerder 
aangekondigde reparatiemaatregelen in 
het tweede kwartaal van 2018 als 
wetsvoorstel aan de Tweede Kamer ter 
behandeling zullen worden aangeboden. 
Onderdeel van het wetsvoorstel zal 
invoering met terugwerkende kracht tot 
woensdag 25 oktober 2017, 11.00 uur 
zijn. Dat is het tijdstip waarop de 
spoedreparatiemaatregelen zijn 
aangekondigd. De staatssecretaris 
merkt op dat het bestaande regime van 
de fiscale eenheid binnen afzienbare 
termijn moet worden herzien en 
opgevolgd door een toekomstbestendige 
concernregeling.

Verrekening van verliezen

Verliezen in de vennootschapsbelasting 
kunnen verrekend worden met winsten 
van eerdere of latere jaren. De 
verrekening van verliezen is niet 
onbeperkt in de tijd. Een verlies uit een 
jaar kan worden verrekend met de winst 
van het voorgaande jaar en met de 
winsten van de negen volgende jaren. 
Verrekening van een verlies geschiedt in 
de volgorde waarin de winsten zijn 
ontstaan, dat wil zeggen eerst voor 
zover mogelijk met de winst van het 
oudste jaar. Verliezen worden door de 
Belastingdienst bij beschikking 

vastgesteld. Het verdient aanbeveling 
om deze beschikking na ontvangst te 
(laten) controleren. Let ook goed op de 
verrekentermijnen.

Op de aanslag Vpb 2013 van een bv 
stond een bedrag aan niet verrekende 
verliezen van € 153.838 vermeld. Dat 
bedrag was volgens mededeling op het 
aanslagbiljet opgebouwd uit 
verrekenbare en niet-verrekenbare 
verliezen uit het verleden plus het 
vastgestelde verlies van het boekjaar 
2013. In de aangifte 2014 vermeldde de 
bv een winst van € 144.283. Na 
verrekening van verliezen bedroeg het 
belastbaar bedrag volgens de aangifte 
nihil. De Belastingdienst verrekende bij 
de aanslag slechts € 117.670 aan 
verlies omdat het restant niet meer 
verrekenbaar was, aangezien de termijn 
van negen jaar al voor 2014 was 
verstreken.

De rechtbank was van oordeel dat van 
het ultimo 2013 aanwezige verlies van 
€ 153.838 een bedrag van € 36.168 
door tijdsverloop niet meer verrekenbaar 
was. De vermelding van een bedrag aan 
niet-verrekende verliezen inclusief een 
bedrag aan niet-verrekenbare verliezen 
leidt niet tot het in rechte te beschermen 
vertrouwen dat in afwijking van de 
wettelijke regeling het gehele verlies nog 
verrekenbaar zou zijn. Op het 
aanslagbiljet was expliciet vermeld dat 
het bedrag aan niet verrekende 
verliezen ook niet-verrekenbare 
verliezen omvatte. De Belastingdienst 
had bij de vaststelling van de aanslag 
vennootschapsbelasting over 2014 het 
juiste bedrag aan verliezen verrekend.

INKOMSTENBELASTING

Controleer de WOZ-waarde!

Ieder voorjaar ontvangt u van de 
gemeente de WOZ-beschikking voor uw 
eigen woning. De WOZ-beschikking 
2018 kent als waardepeildatum 
1 januari 2017. Omdat de huizenmarkt 
inmiddels flink is aangetrokken, mag 
verwacht worden dat ook de 
WOZ-waarde van uw woning is 
gestegen. Het kan geen kwaad om de 

vastgestelde waarde te controleren.

Bent u van mening dat de WOZ-waarde 
te hoog is vastgesteld, dan kunt u tegen 
de beschikking bezwaar maken. De 
gemeente moet uw bezwaarschrift 
binnen zes weken na dagtekening van 
de beschikking hebben ontvangen. Bent 
u te laat met het indienen van uw 
bezwaarschrift, dan kunt u niet in beroep 
gaan bij de rechter tegen de reactie van 
de gemeente op uw bezwaar.

De WOZ-waarde is niet alleen van 
belang voor lokale heffingen als de 
onroerendezaakbelasting en de 
waterschapslasten, maar ook voor de 
inkomstenbelasting (via het 
eigenwoningforfait) en mogelijk de 
schenk- en erfbelasting.

Goedkeuring toepassing
eigenwoningregeling

De staatssecretaris van Financiën heeft 
in een besluit een goedkeurende 
regeling gepubliceerd voor de 
toepassing van de eigenwoningregeling. 

De goedkeuring heeft betrekking op een 
onbedoelde beperking van de 
renteaftrek bij partners die gezamenlijk 
een eigen woning kopen. Bij de 
toepassing van de bijleenregeling kan 
het zijn dat een deel van de schuld niet 
als eigenwoningschuld kan worden 
aangemerkt. Ook wanneer een van de 
partners een onder het overgangsregime 
vallende bestaande eigenwoningschuld 
heeft kan zich een beperking van de 
renteaftrek voordoen als de andere 
partner na 31 december 2012 een eigen 
woning verkrijgt en daarom aan de 
aflossingseis moet voldoen.

De staatssecretaris vindt het ongewenst 

dat partners van wie ten minste één 
voorafgaand aan de gezamenlijke 
aankoop van de eigen woning een 
eigenwoningverleden heeft, worden 
geconfronteerd met een niet-beoogde 
beperking van de renteaftrek. Daarom 
keurt hij onder voorwaarden goed dat 
het eigenwoningverleden van beide 
partners bij helfte wordt verdeeld over 
beide partners om daarna de individuele 
eigenwoningschuld en het 
eigenwoningverleden te bepalen. Deze 
goedkeuring geldt met ingang van het 
belastingjaar 2013. Voor deze 
goedkeuring gelden de volgende 
voorwaarden:
1. De partners kopen de eigen woning 

aan in een 50%-50%-verhouding en 
gaan de schuld(en) voor de 
financiering van de woning in diezelfde 
verhouding aan. 

2. Beide partners doen een beroep op de 
goedkeuring door de 
eigenwoningreserve en de 
eigenwoningrente op deze manier in 
hun aangifte op te nemen. 

3. Beide partners stemmen ermee in dat 
toepassing van de goedkeuring ook 
geldt voor latere jaren. De verdeling bij 
helfte van het eigenwoningverleden 
kan daardoor niet worden herzien of 
teruggedraaid in een later 
belastingjaar. 

In andere situaties kunnen partners zich 
gezamenlijk wenden tot de Directie 
Vaktechniek van de Belastingdienst voor 
een beoordeling van een niet-beoogde 
beperking van de aftrek van 
eigenwoningrente.

Onherroepelijk vaststaande definitieve 
aanslagen over voorgaande jaren 
kunnen op basis van de goedkeuring 
ambtshalve worden verminderd, mits het 
gezamenlijke verzoek daartoe binnen vijf 
jaar na het einde van het kalenderjaar 
waarop de aanslag betrekking heeft 
wordt ingediend.

Vergoeding deelname
medicijnonderzoek

Voor de deelname als proefpersoon aan 
medicijnonderzoek worden 
vergoedingen betaald. Voor zover deze 
vergoedingen niet zien op directe kosten 
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beloningsverhoudingen binnen 
ondernemingen te stimuleren door de 
OR als werknemersvertegenwoordiging 
daarin te betrekken. Op basis van dit 
wetsvoorstel moeten de ondernemer en 
de OR minimaal één keer per jaar tijdens 
een overlegvergadering de 
arbeidsvoorwaardelijke regelingen en 
beloningsafspraken bespreken. Ook de 
ontwikkeling van de beloning ten 
opzichte van het voorgaande jaar komt 
daarbij aan de orde. Deze verplichting 
zal alleen gaan gelden voor 
ondernemingen met meer dan 100 
personen.

De OR krijgt door de voorgestelde 
wijziging geen advies- of 
instemmingsrecht ten aanzien van het 
beloningsbeleid van bestuurders. 
Ingediende amendementen van die 
strekking zijn door de Tweede Kamer 
verworpen.

Arbeids- of stageovereenkomst?

Het verschil tussen een arbeids- en een 
stageovereenkomst is niet heel groot. 
De elementen die een 
arbeidsovereenkomst kenmerken zijn 
vaak ook aanwezig in een 
stageovereenkomst. Er wordt arbeid 
verricht, er is een gezagsverhouding en 
er wordt een vergoeding betaald als 
tegenprestatie voor het verrichten van 
de arbeid. Het onderscheid ligt in het 
doel van de overeenkomst. Als het gaat 
om het uitbreiden van kennis en het 
opdoen van ervaring met het oog op 
voltooiing van een opleiding is geen 
sprake van een arbeidsovereenkomst. 
Wordt arbeid verricht om bij te dragen 
aan de verwezenlijking van het primaire 
doel van de onderneming, dan is van 
een stage- of leerovereenkomst geen 
sprake.

In een procedure bij de kantonrechter 
was in geschil of een 
leer-/werkovereenkomst een 
arbeidsovereenkomst of een 
stageovereenkomst was. De 
overeenkomst hield in dat de betrokkene 
één dag in de week een opleiding volgde 
en daarnaast gemiddeld 24 uur per 
week werkte. In verband met een 
langdurige ziekteperiode van de 
betrokkene werd de opleiding tijdelijk 
gestopt en werd een nieuwe 
leer-/werkovereenkomst gesloten. De 
werkgever merkte de tijdelijke 
stopzetting van de opleiding aan als 
reden voor beëindiging van de 
leer-/werkovereenkomst en stopte de 
betaling van het loon.
Volgens de werkgever was van een 
arbeidsovereenkomst met de betrokkene 
geen sprake. De werkzaamheden had 
de betrokkene niet verricht op basis van 
een arbeidsovereenkomst, maar op 
basis van de leer-/werkovereenkomst. 
Beëindiging van de opleiding zou leiden 
tot beëindiging van de 
leer-/werkovereenkomst.

De kantonrechter merkte op dat de wet 
de mogelijkheid kent om naast de 
praktijkovereenkomst een 
arbeidsovereenkomst tussen leerling en 
leerbedrijf te sluiten. In dat kader stelde 
de kantonrechter vast dat de betrokkene 
een aantal werkzaamheden zelfstandig 
mocht uitvoeren en op normale wijze 
meedraaide in het werkrooster. 
Voorafgaand aan de opleiding zijn geen 
leerdoelen geformuleerd en een 
structurele vorm van begeleiding ontbrak.

De kantonrechter was van oordeel dat 
tussen partijen een 
arbeidsovereenkomst bestond. De 
leer-/werkovereenkomst bevatte een 
bepaling op grond waarvan de leerling 
en de onderwijsinstelling de 
overeenkomst tussentijds konden 
opzeggen bij het stoppen van de 
opleiding. Die mogelijkheid gold niet 
voor de praktijkopleider annex 
werkgever. Dat betekende dat de 
arbeidsovereenkomst niet op 
rechtsgeldige wijze was beëindigd. De 
kantonrechter heeft om die reden het 
verzoek tot vernietiging van de 
opzegging van de arbeidsovereenkomst 

toegewezen.

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Spoedreparatie fiscale eenheid
gaat door

Op 25 oktober 2017 heeft de 
advocaat-generaal (A-G) van het Hof 
van Justitie EU geconcludeerd dat de 
Nederlandse regeling van de fiscale 
eenheid voor de 
vennootschapsbelasting in bepaalde 
opzichten in strijd is met het EU-recht.

Naar aanleiding van deze conclusie van 
de A-G zijn direct maatregelen 
aangekondigd voor het geval het Hof 
van Justitie EU de conclusie van de A-G 
zou volgen. Die uitspraak is er nu. Het 
Hof van Justitie EU heeft de zienswijze 
van de A-G overgenomen.

Dat heeft tot gevolg dat de eerder 
aangekondigde reparatiemaatregelen in 
het tweede kwartaal van 2018 als 
wetsvoorstel aan de Tweede Kamer ter 
behandeling zullen worden aangeboden. 
Onderdeel van het wetsvoorstel zal 
invoering met terugwerkende kracht tot 
woensdag 25 oktober 2017, 11.00 uur 
zijn. Dat is het tijdstip waarop de 
spoedreparatiemaatregelen zijn 
aangekondigd. De staatssecretaris 
merkt op dat het bestaande regime van 
de fiscale eenheid binnen afzienbare 
termijn moet worden herzien en 
opgevolgd door een toekomstbestendige 
concernregeling.

Verrekening van verliezen

Verliezen in de vennootschapsbelasting 
kunnen verrekend worden met winsten 
van eerdere of latere jaren. De 
verrekening van verliezen is niet 
onbeperkt in de tijd. Een verlies uit een 
jaar kan worden verrekend met de winst 
van het voorgaande jaar en met de 
winsten van de negen volgende jaren. 
Verrekening van een verlies geschiedt in 
de volgorde waarin de winsten zijn 
ontstaan, dat wil zeggen eerst voor 
zover mogelijk met de winst van het 
oudste jaar. Verliezen worden door de 
Belastingdienst bij beschikking 

vastgesteld. Het verdient aanbeveling 
om deze beschikking na ontvangst te 
(laten) controleren. Let ook goed op de 
verrekentermijnen.

Op de aanslag Vpb 2013 van een bv 
stond een bedrag aan niet verrekende 
verliezen van € 153.838 vermeld. Dat 
bedrag was volgens mededeling op het 
aanslagbiljet opgebouwd uit 
verrekenbare en niet-verrekenbare 
verliezen uit het verleden plus het 
vastgestelde verlies van het boekjaar 
2013. In de aangifte 2014 vermeldde de 
bv een winst van € 144.283. Na 
verrekening van verliezen bedroeg het 
belastbaar bedrag volgens de aangifte 
nihil. De Belastingdienst verrekende bij 
de aanslag slechts € 117.670 aan 
verlies omdat het restant niet meer 
verrekenbaar was, aangezien de termijn 
van negen jaar al voor 2014 was 
verstreken.

De rechtbank was van oordeel dat van 
het ultimo 2013 aanwezige verlies van 
€ 153.838 een bedrag van € 36.168 
door tijdsverloop niet meer verrekenbaar 
was. De vermelding van een bedrag aan 
niet-verrekende verliezen inclusief een 
bedrag aan niet-verrekenbare verliezen 
leidt niet tot het in rechte te beschermen 
vertrouwen dat in afwijking van de 
wettelijke regeling het gehele verlies nog 
verrekenbaar zou zijn. Op het 
aanslagbiljet was expliciet vermeld dat 
het bedrag aan niet verrekende 
verliezen ook niet-verrekenbare 
verliezen omvatte. De Belastingdienst 
had bij de vaststelling van de aanslag 
vennootschapsbelasting over 2014 het 
juiste bedrag aan verliezen verrekend.

INKOMSTENBELASTING

Controleer de WOZ-waarde!

Ieder voorjaar ontvangt u van de 
gemeente de WOZ-beschikking voor uw 
eigen woning. De WOZ-beschikking 
2018 kent als waardepeildatum 
1 januari 2017. Omdat de huizenmarkt 
inmiddels flink is aangetrokken, mag 
verwacht worden dat ook de 
WOZ-waarde van uw woning is 
gestegen. Het kan geen kwaad om de 

vastgestelde waarde te controleren.

Bent u van mening dat de WOZ-waarde 
te hoog is vastgesteld, dan kunt u tegen 
de beschikking bezwaar maken. De 
gemeente moet uw bezwaarschrift 
binnen zes weken na dagtekening van 
de beschikking hebben ontvangen. Bent 
u te laat met het indienen van uw 
bezwaarschrift, dan kunt u niet in beroep 
gaan bij de rechter tegen de reactie van 
de gemeente op uw bezwaar.

De WOZ-waarde is niet alleen van 
belang voor lokale heffingen als de 
onroerendezaakbelasting en de 
waterschapslasten, maar ook voor de 
inkomstenbelasting (via het 
eigenwoningforfait) en mogelijk de 
schenk- en erfbelasting.

Goedkeuring toepassing
eigenwoningregeling

De staatssecretaris van Financiën heeft 
in een besluit een goedkeurende 
regeling gepubliceerd voor de 
toepassing van de eigenwoningregeling. 

De goedkeuring heeft betrekking op een 
onbedoelde beperking van de 
renteaftrek bij partners die gezamenlijk 
een eigen woning kopen. Bij de 
toepassing van de bijleenregeling kan 
het zijn dat een deel van de schuld niet 
als eigenwoningschuld kan worden 
aangemerkt. Ook wanneer een van de 
partners een onder het overgangsregime 
vallende bestaande eigenwoningschuld 
heeft kan zich een beperking van de 
renteaftrek voordoen als de andere 
partner na 31 december 2012 een eigen 
woning verkrijgt en daarom aan de 
aflossingseis moet voldoen.

De staatssecretaris vindt het ongewenst 

dat partners van wie ten minste één 
voorafgaand aan de gezamenlijke 
aankoop van de eigen woning een 
eigenwoningverleden heeft, worden 
geconfronteerd met een niet-beoogde 
beperking van de renteaftrek. Daarom 
keurt hij onder voorwaarden goed dat 
het eigenwoningverleden van beide 
partners bij helfte wordt verdeeld over 
beide partners om daarna de individuele 
eigenwoningschuld en het 
eigenwoningverleden te bepalen. Deze 
goedkeuring geldt met ingang van het 
belastingjaar 2013. Voor deze 
goedkeuring gelden de volgende 
voorwaarden:
1. De partners kopen de eigen woning 

aan in een 50%-50%-verhouding en 
gaan de schuld(en) voor de 
financiering van de woning in diezelfde 
verhouding aan. 

2. Beide partners doen een beroep op de 
goedkeuring door de 
eigenwoningreserve en de 
eigenwoningrente op deze manier in 
hun aangifte op te nemen. 

3. Beide partners stemmen ermee in dat 
toepassing van de goedkeuring ook 
geldt voor latere jaren. De verdeling bij 
helfte van het eigenwoningverleden 
kan daardoor niet worden herzien of 
teruggedraaid in een later 
belastingjaar. 

In andere situaties kunnen partners zich 
gezamenlijk wenden tot de Directie 
Vaktechniek van de Belastingdienst voor 
een beoordeling van een niet-beoogde 
beperking van de aftrek van 
eigenwoningrente.

Onherroepelijk vaststaande definitieve 
aanslagen over voorgaande jaren 
kunnen op basis van de goedkeuring 
ambtshalve worden verminderd, mits het 
gezamenlijke verzoek daartoe binnen vijf 
jaar na het einde van het kalenderjaar 
waarop de aanslag betrekking heeft 
wordt ingediend.

Vergoeding deelname
medicijnonderzoek

Voor de deelname als proefpersoon aan 
medicijnonderzoek worden 
vergoedingen betaald. Voor zover deze 
vergoedingen niet zien op directe kosten 
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2. Rechten van betrokkenen
Onder de AVG hebben mensen van wie 
u persoonsgegevens verwerkt meer 
rechten. Zorg ervoor dat zij deze rechten 
goed kunnen uitoefenen.

3. Inventariseer verwerkingen
Inventariseer welke 
gegevensverwerkingen u verricht. Leg 
vast welke persoonsgegevens u 
verwerkt met welk doel, waar deze 
gegevens vandaan komen en met wie u 
ze deelt. Beoordeel of u zich daarbij 
beperkt tot het minimum dat nodig is 
voor het doel. Wie heeft binnen uw 
organisatie toegang tot 
persoonsgegevens en hoe is de toegang 
daartoe beveiligd? Hoe gaat u om met 
gegevens die niet meer nodig zijn? 
Worden die vernietigd en is daar beleid 
voor? Hoe lang worden gegevens 
bewaard, wanneer worden gegevens 
vernietigd en wie is daarvoor 
verantwoordelijk? Leg dit alles vast in 
een register. Onder de AVG heeft u een 
verantwoordingsplicht. U moet kunnen 
aantonen dat u in overeenstemming met 
de AVG handelt.

4. Uitgangspunten AVG voor 
verwerkingsbeleid en -processen
De AVG gaat uit van privacy by design 
en privacy by default. Dat houdt in dat al 
bij het ontwerpen van producten en 
diensten rekening met de bescherming 
van persoonsgegevens moet worden 
gehouden. Privacy by default houdt in 
dat u de nodige maatregelen neemt om 
ervoor te zorgen dat u als standaard 
alleen die persoonsgegevens verwerkt 
die noodzakelijk zijn voor het specifieke 
doel.

5. Functionaris gegevensbescherming
Sommige organisaties zijn verplicht om 
een functionaris voor 

gegevensbescherming (FG) aan te 
stellen. Wellicht geldt dat voor uw 
organisatie. Uw organisatie mag vrijwillig 
een FG aanstellen.

6. Denk aan de meldplicht voor 
datalekken
De meldplicht datalekken bestond al 
onder de Wbp. Daar verandert onder de 
AVG niet veel aan. De AVG stelt wel 
strengere eisen aan de registratie van 
datalekken. U moet alle datalekken 
documenteren, zodat de Autoriteit 
Persoonsgegevens kan controleren of u 
aan de meldplicht heeft voldaan.

7. Toestemming
De AVG stelt strenge eisen aan 
toestemming voor verwerking. Evalueer 
de manier waarop u toestemming 
vraagt, krijgt en registreert en pas deze 
zo nodig aan. U moet kunnen aantonen 
dat u geldige toestemming heeft om 
persoonsgegevens te verwerken. Het 
intrekken van toestemming mag niet 
moeilijker zijn dat het geven daarvan.

ARBEIDSRECHT

Handhaving Wet DBA
opgeschort tot 1 januari 2020

Zoals bekend staat de Wet deregulering 
beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) 
op de nominatie om vervangen te 
worden. De Wet DBA was bedoeld om 
duidelijkheid te scheppen over de vraag 
wanneer een arbeidsverhouding een 
dienstbetrekking is. In plaats van 
duidelijkheid te scheppen leverde de wet 
veel verwarring en onrust op onder 
zzp'ers en opdrachtgevers. Vanwege 
alle commotie rondom deze wet was de 
handhaving van de wet opgeschort.

De minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid heeft nu meegedeeld 
dat de opschorting van de handhaving is 
verlengd tot 1 januari 2020. Dat 
betekent dat opdrachtgevers en 
opdrachtnemers tot die tijd geen boetes 
of naheffingen krijgen mocht 
geconstateerd worden dat sprake is van 
een dienstbetrekking.

Wel worden de mogelijkheden voor 

handhaving bij kwaadwillenden vanaf 
1 juli 2018 verruimd. Deze is dan niet 
langer beperkt tot de ernstigste gevallen. 
Voor handhaving is vereist dat de 
Belastingdienst kan bewijzen dat aan de 
volgende drie criteria is voldaan:
1. Er is sprake van een (fictieve) 

dienstbetrekking. 
2. Er is sprake van evidente 

schijnzelfstandigheid. 
3. Er is sprake van opzettelijke 

schijnzelfstandigheid. 

De verwachting is dat per 1 januari 
2020 nieuwe wet- en regelgeving in 
werking zal treden.

Wetsvoorstel uitbreiding
bevoegdheden OR

De Tweede Kamer heeft een 
wetsvoorstel aangenomen dat de Wet 
op de ondernemingsraden wijzigt. Door 
de wijziging wordt de bevoegdheid van 
de ondernemingsraad (OR) ten aanzien 
van de beloning van bestuurders van 
ondernemingen met meer dan 100 
personen uitgebreid. Het wetsvoorstel 
moet nog door de Eerste Kamer worden 
behandeld voordat de wet aangepast 
wordt. 

Het doel van het wetsvoorstel is het 
bewustzijn en de discussie over 

zoals reiskosten, zijn de vergoedingen 
onderdeel van het resultaat uit overige 
werkzaamheden. Deze worden belast in 
box 1 van de inkomstenbelasting.

Een instituut dat vergoedingen voor 
deelname aan een onderzoek betaalde, 
maakte in de aan de deelnemers 
verstrekte informatie melding van het 
bruto karakter van de vergoedingen en 
van de verplichting van het instituut om 
de betaalde vergoedingen aan de 
Belastingdienst door te geven. Een 
deelnemer meende echter dat het om 
een onbelaste vergoeding ging.

De rechtbank is van mening dat het ter 
beschikking stellen van het lichaam voor 
het ondergaan van proeven een dienst 
is. De daarvoor ontvangen vergoedingen 
behoren tot het belastbare inkomen uit 
werk en woning omdat er sprake is van 
deelname aan het economisch verkeer, 
de vergoeding redelijkerwijze kan 
worden verwacht en aannemelijk is dat 
de deelnemer de vergoeding heeft 
beoogd.

LOONBELASTING

Noodzakelijkheidscriterium in de
werkkostenregeling

Werkgevers kunnen werknemers 
vergoedingen geven voor kosten die zij 
maken in het kader van hun 
dienstbetrekking. In plaats van een 
vergoeding kan de werkgever ervoor 
kiezen om bepaalde zaken voor zijn 
rekening ter hand te stellen aan de 

werknemers. We praten dan niet over 
vergoedingen, maar over 
verstrekkingen. De fiscale behandeling 
van vergoedingen en verstrekkingen 
loopt in beginsel gelijk op. Sommige 
vergoedingen en verstrekkingen blijven 
onbelast, andere zijn belast. De 
werkkostenregeling bepaalt hoe 
vergoedingen en verstrekkingen fiscaal 
worden behandeld.

Uitgangspunt werkkostenregeling
Het uitgangspunt van de 
werkkostenregeling is dat alle 
vergoedingen en verstrekkingen aan 
werknemers loon vormen. Er is een vrije 
ruimte van 1,2% van de loonsom 
waarbinnen vergoedingen en 
verstrekkingen belastingvrij gedaan 
kunnen worden. De werkgever bepaalt 
welke vergoedingen of verstrekkingen 
binnen de vrije ruimte vallen door deze 
aan te merken als 
eindheffingsbestanddeel. Overschrijdt 
het totaal van de aangewezen 
vergoedingen en verstrekkingen de vrije 
ruimte, dan vormt het meerdere belast 
loon. Dat loon wordt niet belast bij de 
werknemer, maar wordt betrokken in een 
eindheffing tegen een tarief van 80% die 
voor rekening van de werkgever komt.

Noodzakelijkheidscriterium
Door het noodzakelijkheidscriterium 
hoeft een werkgever geen rekening te 
houden met een privévoordeel van de 
werknemer voor zaken die de werkgever 
aan de werknemer ter beschikking stelt. 
Deze verstrekkingen hebben geen 
invloed op de vrije ruimte. Die blijft 
beschikbaar voor andere vergoedingen 
en verstrekkingen. Het 
noodzakelijkheidscriterium geldt alleen 
voor gereedschappen, computers, 
mobiele communicatiemiddelen en 
dergelijke apparatuur. De werkgever 
mag van de werknemer een eigen 
bijdrage vragen voor zaken die met 
toepassing van het 
noodzakelijkheidscriterium ter 
beschikking worden gesteld.

Wanneer een voorziening niet langer 
noodzakelijk is voor de uitoefening van 
de dienstbetrekking, moet de werknemer 
deze inleveren bij de werkgever. 
Desgewenst kan de werknemer de hem 

ter beschikking gestelde zaak houden, 
op voorwaarde dat hij de restwaarde 
daarvan aan zijn werkgever betaalt.

Voorbeelden
De hamer van de timmerman is een 
duidelijk voorbeeld van een 
gereedschap waarop het 
noodzakelijkheidscriterium van 
toepassing is. Zonder hamer valt er 
immers weinig te timmeren. Even 
noodzakelijk is het muziekinstrument van 
een lid van een orkest. Is de musicus 
eigenaar van het instrument, dan kan 
een vergoeding door het orkest aan de 
musicus voor het instrument onder deze 
regeling worden gebracht. Het is niet 
verplicht dat het orkest alle kosten die 
samenhangen met het instrument van 
de musicus vergoedt.

ONDERNEMINGSWINST

Verplicht privévermogen

Binnen de grenzen van de redelijkheid 
heeft een ondernemer de keuze om 
vermogensbestanddelen als zakelijk of 
als privé aan te merken.

Vermogensbestanddelen, die uitsluitend 
of vrijwel uitsluitend zakelijk gebruikt 
worden, vormen verplicht 
ondernemingsvermogen. Behoudens 
uitzondering zal de woning van de 
ondernemer naar zijn aard tot het 
privévermogen behoren. Pas wanneer 
de ondernemer zijn woning voor meer 
dan 10% zakelijk gebruikt, is geen 
sprake meer van verplicht 
privévermogen maar van 
keuzevermogen en kan de ondernemer 
ervoor kiezen de woning tot zijn 
ondernemingsvermogen te rekenen. De 
ondernemer zal daarvoor aannemelijk 
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INLEIDING

Van de kou naar de lente

Afgelopen maanden vertoonde het weer 
een zeer wisselend verloop. Januari 
begon met een gemiddelde 
maandtemperatuur van 5,6 graden 
relatief zacht. In februari en maart drong 
de kou binnen en kregen we zelfs te 
maken met Siberische winden waardoor 
gevoelstemperaturen van -10 tot -15 
ontstonden. Heel even werd weer 
gedroomd van de elfstedentocht. Op het 
moment dat ik dit schrijf is de kou nog 
niet echt uit de lucht. Toch mogen we 
voorzichtig hopen op warmere dagen en 
is de lente aangekondigd.

In politiek landschap is in veel 
gemeenten een meer of mindere 
aardverschuiving geweest na de 
gemeenteraadsverkiezingen. De lokale 
partijen hebben daarbij vooral 
gewonnen. En dat denk ik dan allemaal 
met de verwachting dat deze partijen in 
onze gemeenten ons “meer warmte” 
bieden dan de gevestigde landelijke 
partijen. Onze stem hebben we 
uitgebracht. Het wordt net als het weer 
afwachten wat komende 4 jaar gaat 
gebeuren.

Als ondernemer heeft u gelukkig vaak 
toch meer de gelegenheid om zelf te 
sturen. Tenzij u natuurlijk van het weer 
afhankelijk bent zoals o.a. tuinders, 
ijsverkopers of het grondverzet. Toch 
geloof ik persoonlijk dat altijd het 
gezegde op kan gaan dat “vooruitkijken 
is regeren”. 
Denkt u wel eens na over een vraag als 
‘zit ik nog op de juiste weg?’ Wanneer u 
dat wilt, dan kunt u altijd contact met 
onze cliëntadviseurs opnemen die u niet 
alleen met alle passie bijstaan in de 
administratie, maandcijfers en 
belastingaangiften, maar ook sparren 
over de koers van uw onderneming. 
Deze kan zelfs in kaart gebracht worden.

In deze nieuwsbrief kunt u veel fiscale 
adviezen lezen, maar informeren wij u 
ook over arbeidsrechtelijke zaken.
Heeft u nog vragen, neemt u gerust 
contact met ons op.

Met vriendelijke groet namens 
Drechtsteden Accountants en Adviseurs

Peter

ALGEMEEN

Algemene Verordening
Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) in werking. De AVG is de 
opvolger van de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) en is van 
toepassing op iedereen die met 
persoonsgegevens werkt. Voor veel 
ondernemingen geldt dat daarbij 
onderscheid gemaakt kan worden in 
twee soorten personen van wie 
gegevens worden gebruikt. Het betreft 
personeel van de onderneming en de 
klanten. Welke gegevens van klanten 
worden vastgelegd is afhankelijk van de 
aard van het bedrijf. Naarmate meer en 
ook bijzondere gegevens vastgelegd 
worden, gelden strengere voorschriften.

Persoonsgegevens
Alle gegevens die betrekking hebben op 
een geïdentificeerde of identificeerbare 
natuurlijke persoon gelden als 
persoonsgegevens. Binnen de 
persoonsgegevens gelden gradaties. 
Aan bijzondere persoonsgegevens, 
zoals medische gegevens, etnische 
gegevens, seksuele of politieke 
voorkeuren worden strengere eisen 
gesteld bij de verwerking dan aan 
bijvoorbeeld NAW-gegevens.

Verwerking van persoonsgegevens
Verwerking is iedere vorm van 
verzamelen, vastleggen of gebruiken 
van persoonsgegevens in een bestand. 
Verwerking van persoonsgegevens moet 
rechtmatig zijn. Dat kan op basis van 
toestemming van de betrokkene of op 
basis van een wettelijke verplichting. 
Persoonsgegevens mogen alleen 
worden gebruikt voor het doel waarvoor 
zij verzameld zijn c.q. waarvoor de 
betrokkene toestemming heeft gegeven. 
Er mogen niet meer gegevens gevraagd 
of bewaard worden dan nodig is voor het 
doel. Toestemming moet expliciet 

worden gegeven, bijvoorbeeld voor het 
toesturen van nieuwsbrieven of 
aanbiedingen. Voor het vastleggen van 
gegevens van personeel gelden 
wettelijke verplichtingen, zoals voor het 
bewaren van een kopie van een 
identiteitsbewijs in de loonadministratie.

Bewaren persoonsgegevens
Persoonsgegevens mogen niet langer 
worden bewaard dan noodzakelijk. Is het 
doel waarvoor gegevens zijn verzameld 
bereikt dan moeten zij vernietigd of 
teruggegeven worden.

Verwerkersovereenkomst
De AVG schrijft het bestaan van een 
verwerkersovereenkomst voor tussen de 
verantwoordelijke voor de verwerking 
van persoonsgegevens en de derde aan 
wie de verantwoordelijke de verwerking 
heeft uitbesteed. Als deze derde zelf het 
doel en de middelen van de verwerking 
vaststelt, is hij geen verwerker maar 
verwerkingsverantwoordelijke. 
Verwerkers die persoonsgegevens 
verwerken voor een groot aantal 
verwerkersverantwoordelijken doen er 
goed aan te werken met één 
(model)verwerkersovereenkomst. 

Waar een verwerker gebruik maakt van 
de diensten van andere verwerkers is 
sprake van sub-verwerking. 
Sub-verwerking is alleen toegestaan met 
instemming van de 
verwerkingsverantwoordelijke. Ook 
tussen verwerker en sub-verwerker moet 
een verwerkersovereenkomst worden 
gesloten. De voorwaarden in de 
sub-verwerkersovereenkomst moeten 
aansluiten bij de 
verwerkersovereenkomst die de 
verwerker met de 
verwerkingsverantwoordelijke heeft 
gesloten.

Aandachtspunten bij invoering van de 
AVG
1. Bewustwording
Zorg ervoor dat de mensen in uw 
organisatie op de hoogte zijn van de 
nieuwe privacyregels. Maak een 
inschatting van wat de gevolgen zijn van 
de AVG voor uw bedrijfsvoering en van 
de aanpassingen die nodig zijn om aan 
de AVG te voldoen.

Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer
juist is. Dit kan ten gevolge van (aanpassing van de) regelgeving die bekend is geworden na het opmaken van deze uitgave. Voor toepassing in individuele gevallen raden wij u aan
contact op te nemen met uw adviseur.

moeten maken dat hij zijn woning voor 
meer dan 10% zakelijk gebruikt.

Een ondernemer bepleitte dat zijn 
woonboerderij keuzevermogen vormde. 
Hij beschikte over een apart 
kantoorgebouw, maar dat was naar zijn 
zeggen zodanig beperkt dat hij geregeld 
klanten in de woonkeuken ontving, dat 
daar zaken werden besproken en 
werkzaamheden werden verricht. De 
ontvangst in de woonkeuken leidde 
ertoe dat gebruik werd gemaakt van de 
gang en het toilet in de woonboerderij. 
Het hof vond dat de inspecteur 
voldoende aannemelijk had gemaakt dat 
het afzonderlijke kantoor van de 
ondernemer, gezien de aard en omvang 
van de onderneming, over voldoende 
faciliteiten beschikte en dat geen enkele 
ruimte in de woonboerderij exclusief 
werd gebruikt voor de onderneming. 
Daar kwam bij dat de oppervlakte van de 
keuken in verhouding tot de totale 
oppervlakte van de woonboerderij 
beperkt was. Volgens het hof was het 
gebruik van de keuken voor de 
onderneming van bijkomstige aard. De 
inspecteur is er volgens het hof terecht 
van uitgegaan dat de woonboerderij 
verplicht tot het privévermogen 
behoorde.

OVERDRACHTSBELASTING

Verbouw kantoorpand tot
woning

Bij de verkrijging van een onroerende 
zaak moet in beginsel 
overdrachtsbelasting worden betaald. 
Het normale tarief van de 
overdrachtsbelasting is 6%. Voor 
woningen geldt een lager tarief van 2%.

Volgens de rechtbank Den Haag is in de 
volgende casus sprake van de 
verkrijging van een woning. Het betrof 
een appartementsrecht in een 
oorspronkelijk als kantoor gebouwd 
pand, dat destijds als zodanig in gebruik 
is genomen. Voor de levering van het 

appartementsrecht was een 
omgevingsvergunning afgegeven om het 
kantoorpand te verbouwen tot woningen. 
De sloopwerkzaamheden aan de 
binnenzijde van het pand waren voor de 
levering afgerond en met de 
opbouwwerkzaamheden was een begin 
gemaakt.
De rechtbank was van oordeel dat ten 
tijde van de verkrijging geen sprake 
meer was van een situatie waarin het 
pand met beperkte aanpassingen weer 
geschikt kon worden gemaakt voor een 
kantoorfunctie. De gemeente stond 
echter naast de bestemming bewoning 
ook de bestemming bedrijfsruimtes en 
kantoren toe. Omdat in één van de 
appartementen een bedrijf was 
gevestigd, had het pand ten tijde van de 
verkrijging zijn bestemming als 
kantoorpand niet behouden, maar was 
het evenmin naar zijn aard bestemd voor 
bewoning.

De rechtbank kende doorslaggevende 
betekenis toe aan de eisen en 
beperkingen die voor het gebruik van het 
pand voortvloeien uit publiekrechtelijke 
voorschriften. Omdat de verkrijger ten 
tijde van de verkrijging over een 
omgevingsvergunning voor het bouwen 
van een woning beschikte, oordeelde de 
rechtbank dat de onroerende zaak op 
grond van publiekrechtelijke 
voorschriften alleen bestemd was voor 
bewoning en dus het tarief van 2% ten 
onrechte niet is toegepast.

VARIA

Zonder notaris trouwen in
gemeenschap van goederen

Tot 1 januari 2018 was het uitgangspunt 
van het huwelijksgoederenregime de 
algehele gemeenschap van goederen. 
Wie daarvan wilde afwijken moest naar 
de notaris om huwelijkse voorwaarden 
op te laten stellen. Voor mensen, die na 
1 januari 2018 in het huwelijk treden, 
geldt zonder nadere regeling een 
beperkte gemeenschap van goederen. 
Willen mensen in algehele 
gemeenschap van goederen trouwen, 
dan moeten zij naar de notaris voor het 
opmaken van huwelijkse voorwaarden.

De minister van Rechtsbescherming 
komt nu met een wetsvoorstel waarin 
wordt geregeld dat mensen die in 
algehele gemeenschap van goederen 
willen trouwen niet naar de notaris 
hoeven. In plaats daarvan kunnen zij 
volstaan met een verklaring, die zij 
uiterlijk één werkdag voor de 
huwelijksvoltrekking bij de ambtenaar 
van de burgerlijke stand moeten 
indienen. De ambtenaar van de 
burgerlijke stand draagt op verzoek van 
het echtpaar zorg voor registratie van de 
verklaring in het 
huwelijksgoederenregister. Dat doet hij 
door de verklaring door te sturen naar de 
griffie van de rechtbank. Omdat het 
geregistreerd partnerschap wettelijk 
gelijk wordt behandeld als het huwelijk, 
geldt dit wetsvoorstel ook voor de 
registratie van een partnerschap.

De minister heeft het wetsvoorstel nog 
niet ingediend maar eerst ter consultatie 
gepubliceerd. Aan de hand van de 
reacties op de consultatie kan het 
wetsvoorstel worden aangepast.
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