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Fiscaal
WOZ-taxaties: Fierens-marge
niet meer toegestaan
Gemeenten moeten de WOZ-waarde van
woningen voortaan nauwkeuriger bepalen.
Ze mogen niet langer de zogenaamde
‘Fierens-marge’ gebruiken, vernoemd naar
het voormalige PvdA-kamerlid Thea
Fierens, die het aantal bezwaar- en
beroepsprocedures over relatief kleine
waardeverschillen wilde beperken.
De Fierens-marge is een wettelijke regeling
waarbij bezwaarschriften tegen de WOZbeschikking automatisch ongegrond worden
verklaard bij kleine verschillen (5% of
minder bij een WOZ-waarde van twee ton,
aflopend tot 2% of minder bij een WOZwaarde boven een miljoen). Volgens de
Hoge Raad is deze regeling in strijd met
Europees recht.
Dus: exit Fierens-marge. Onze buurlanden
doen het anders (en waarschijnlijk handiger).
Daar hanteert men categorieën, in plaats
van exacte bedragen. Dat scheelt.

Handelsregister niet volledig
bepalend voor bestuurdersaansprakelijkheid
Als een bestuurder als zodanig staat ingeschreven in het Handelsregister, dan leidt
dat niet automatisch tot bestuurdersaansprakelijkheid. Dat blijkt uit een arrest van
de Hoge Raad over een directeur die per
brief zijn functie had opgezegd, maar nog
wel in het Handelsregister stond ingeschreven toen zijn bv niet meer kon voldoen
aan haar belastingverplichtingen.
Het ging om een makelaar/taxateur die op
verzoek tijdelijk directeur was geworden
van een bv om de daadwerkelijke beheerder
van de bv uit de wind te houden. Na een
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conflict met deze beheerder over de
oprichting van een dochteronderneming
had hij zijn functie schriftelijk opgezegd,
maar zijn compagnon had geen gehoor
gegeven aan zijn verzoek om hem uit te
schrijven uit het Handelsregister. Toen de
dochter verzuimde btw af te dragen, werd
de makelaar aansprakelijk gesteld omdat
hij volgens het Handelsregister nog altijd
directeur was. Ten onrechte, volgens de
Hoge Raad, want uit zijn opzeggingsbrief
bleek duidelijk dat hij met onmiddellijke
ingang ontslag had genomen en dus niet
meer aansprakelijk was voor de verzuimde
btw-afdracht.
Volgens de Hoge Raad is de werkelijke
uitoefening van het bestuurderschap niet
beslissend. Met de brief van de makelaar
waarin stond dat hij ‘per heden’ niet meer
als bestuurder in het Handelsregister geregistreerd wilde staan, gaf hij te kennen
dat hij zijn inschrijving als bestuurder van
de bv ongedaan wilde maken.
Een bestuurder kan dus eenzijdig en
intern ontslag nemen als statutair
bestuurder, volgens de Hoge Raad.

Geen heffingsrente na
intoetsfout
De fiscus mag geen heffingsrente rekenen
als u door hún schuld te weinig belasting
heeft betaald. Dat besliste de Hoge Raad
in een situatie waarbij de Belastingdienst
in eerste instantie een zogenaamde
‘intoetsfout’ had gemaakt (vergelijkbaar
met een verschrijving), waarna men later
de fout herstelde met een naheffingsaanslag plús heffingsrente.
Het slachtoffer ging in beroep omdat hij
vond dat er sprake was van een niet
navorderbaar ambtelijk verzuim. Het Hof
handhaafde de aanslag, maar nam geen
beslissing over de heffingsrente omdat
daartegen geen bezwaar was gemaakt.
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Overig

Waarop de belastingbetaler in cassatie ging.
Volgens de Hoge Raad was de naheffing
wel terecht (omdat er in eerste instantie
gewoon te weinig belasting was betaald)
maar de rente niet.
Volgens de Hoge Raad is het in strijd met
het zorgvuldigheidsbeginsel om in dit
soort omstandigheden heffingsrente te
eisen. Bovendien was het niet nodig om
expliciet bezwaar te maken tegen de
heffingsrente, als er al bezwaar is gemaakt
tegen de navorderingsaanslag zelf.

Slimme bijtellingstruc
afgekeurd
De Rechtbank Breda heeft een streep
gehaald door een creatieve constructie om
de bijtelling voor privégebruik van een
zakelijke auto te vermijden. Het werkte
als volgt. Een dga had twee bv’s; laten we
ze X en Y noemen. Bv X had een auto
aangeschaft die doordeweeks werd verhuurd aan bv Y. De auto werd dan zakelijk
gebruikt door de dga, die daarvoor een
kilometeradministratie zou bijhouden.
In het weekend huurde de dga zijn auto
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als privépersoon van bv X. Bv Y dacht
geen loonheffing voor het privégebruik
verschuldigd te zijn omdat er op werkdagen geen sprake was van privégebruik, en
de auto in het weekend niet beschikbaar
was voor de berijder. Die huurde de auto
dan immers privé van bv X.
De Rechtbank Breda vond het overduidelijk
dat deze constructie alleen maar bedacht
was om de dga meer dan 500 km privé te
laten rijden zonder bijtelling, en keurde
de regeling af. Bij het vaststellen van de
alsnog verschuldigde loonheffing mocht
echter wel rekening worden gehouden
met de huur die de dga betaalde voor het
weekendgebruik.

Navorderingsaanslag ondanks
overmacht
Voor het terugvragen van de btw moet je
bonnen en facturen kunnen overleggen.
Maar wat nu als dat niet kan, omdat de
FIOD je hele administratie in beslag heeft
genomen? Dan heb je dubbel pech.
Jammer maar helaas...
Een bedrijf protesteerde bij de Rechtbank
Arnhem dat een navorderingsaanslag
omzetbelasting onrechtvaardig was, omdat
de FIOD hun administratie in beslag had
genomen voor een strafrechtelijk onderzoek. De Rechtbank was echter niet te
vermurwen en wees een beroep op overmacht van de hand, onder verwijzing naar
een arrest van het Hof Amsterdam over
een vergelijkbare situatie. Om voor btwaftrek in aanmerking te komen moet je nu
eenmaal met bewijzen komen, en als die
er niet zijn houdt het op.

Ook buitenlandse verzekeringspremies aftrekbaar
Premies voor een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering bij een Duitse
verzekeraar zijn aftrekbaar, ook als deze
verzekeraar niet vermeld staat als toegelaten aanbieder in de Wet inkomstenbelasting 2001. Dat heeft de Hoge Raad
onlangs bepaald in een zaak van een
medicus die de weigering van de inspecteur
om deze aftrek te accepteren in strijd
achtte met de vrijheid van dienstverlening
van het Europese verdrag. De Hoge Raad
vond dat ook.
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Tot 2003 moesten buitenlandse verzekeraars zich garant stellen voor de eventuele
belastingschuld die voortkwam uit de
verzekering om te worden toegelaten als
aangewezen aanbieder. Deze eis is in 2004
vervallen.

Ongevallenuitkering soms
belast
Een ongevallenuitkering is niet altijd
onbelast. Het Hof Arnhem boog zich onlangs
over de fiscale status van een kapitaalsuitkering voor een lid van de vrijwillige
brandweer, die ernstig schouderletsel had
opgelopen bij een voetbaltoernooi van
zijn brandweerteam. Daarvoor ontving hij
van de gemeente een kapitaalsuitkering
van € 125.000 waarop bijna € 65.000 belasting was ingehouden. Het Hof Arnhem
vond die inhouding terecht omdat de man
zijn werk in een publiekrechtelijke dienstbetrekking verrichtte, waarvoor de arbeidsvoorwaarden golden zoals opgenomen in
de Rechtspositieregeling vrijwilligers bij de
brandweer van deze gemeente. Het Hof
stelde dat de uitkering door deze bijzondere omstandigheid (zoals bedoeld in een
eerder arrest van de Hoge Raad over deze
situatie) bij het loon moest worden gerekend.
Als een werkgever een vergoeding betaalt
voor immateriële schade en verlies aan
arbeidskracht is die vergoeding geen loon
uit dienstbetrekking.

Vrijwillig doorbetaalde
pensioenpremie drie jaar
aftrekbaar
Pensioenpremies die na een ontslag vrijwillig worden doorbetaald, zijn maximaal
drie jaar aftrekbaar. Dat heeft de Hoge
Raad onlangs bepaald in een zaak van een
ontslagen werknemer die gebruik maakte
van zijn recht om te blijven deelnemen
aan het pensioenfonds van zijn oude
bedrijf.
De werknemer had de vrijwillig betaalde
premies bijna vier jaar afgetrokken als lijfrentepremie (van augustus 2000 tot mei
2004). Maar volgens de Hoge Raad mogen
alleen de premiebetalingen van de eerste
drie jaar na het ontslag worden aangemerkt als negatief loon. Daarna is er geen
verband meer met de vroegere dienstN I E U W S B R I E F
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betrekking, en dus geen sprake meer van
(negatief) loon, vindt de Hoge Raad.

Niet insturen tuinbouwverklaring kostbare zaak
Ondernemers in de tuinbouw opgelet!
Overweegt u een andere energieleverancier
te nemen, houd er dan rekening dat u aan
de nieuwe leverancier een nieuwe tuinbouwverklaring moet sturen (binnen zes
weken na de overstap). Anders komt u
niet meer in aanmerking voor de teruggave
van energiebelasting. In de tuinbouwverklaring staat dat u de energie gebruikt
‘voor verwarming ter bevordering van het
groeiproces van tuinbouwproducten’.
Zodra er iets wijzigt in uw eigen gegevens
of die van de energieleverancier, moet u
een nieuwe verklaring afgeven.
Een tuinder die met terugwerkende kracht
zijn energiebelasting terugvroeg (€ 12.000
over één kwartaal) kreeg onlangs van de
Rechtbank Den Haag nul op het rekest.
De wet bevat geen mogelijkheid voor
teruggaaf in dit geval.

Eenduidige loonaangifte gaat
niet door
De invoering van de ‘eenduidige loonaangifte’ is van de baan. Deze regeling was
onder meer bedoeld om de administratieve
lasten van werkgevers bij het verwerken
van loongegevens te verminderen, door
het samenvoegen van belasting en sociale
premies.
Het Uwv en de Belastingdienst zien het
allemaal niet zitten. De loonadministratiepraktijk is namelijk veel gevarieerder dan
verwacht, zo blijkt uit onderzoek.
Bovendien is de kwaliteit van de aangeleverde loonaangiftes tegenwoordig al sterk
verbeterd ten opzichte van vroeger. Het
aantal correcties is al aanzienlijk gedaald.

Fiscaal nummer wordt RSIN
Zoals het SOFI-nummer vervangen is door
het Burgerservicenummer, zo zal het
huidige fiscale nummer van bedrijven etc.
vervangen worden door een ‘Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden
Informatie Nummer’, kortweg RSIN. Dat
nummer is overigens wel identiek aan het
fiscale nummer.
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Nieuw aan het RSIN is dat u met dit
nummer ook bij de Kamer van Koophandel
terecht kunt. Sterker nog: de KvK geeft
het RSIN uit, en neemt het op in het
Handelsregister (samen met het KvKnummer). Een onderneming hoeft zelf
niets te doen met het RSIN; het hoeft
bijvoorbeeld niet op het briefpapier vermeld te worden.
Nieuwe ondernemingen hoeven door de
invoering van het RSIN alleen nog maar
langs te gaan bij de Kamer van Koophandel
en niet meer apart bij de Belastingdienst.
De fiscus stelt vervolgens op basis van het
RSIN het btw-nummer en eventueel het
loonheffingen- of vennootschapsbelastingnummer van de nieuwe onderneming vast.
De Belastingdienst geeft alleen nog fiscale
nummers uit voor ondernemingen die niet
in het Handelsregister ingeschreven hoeven
te worden, zoals buitenlandse ondernemingen zonder vestiging in Nederland.

Gastouder moet geregistreerd
staan voor toeslag
Maakt u gebruik van gastouderopvang, en
wilt u in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, dan moet uw gastouder
vanaf 1 januari van dit jaar geregistreerd
zijn in het Landelijk Register Kinderopvang.
Staat uw gastouder daar niet geregistreerd, dan moet u zelf uw toeslag stopzetten. U kunt de toeslag weer aanvragen
vanaf het moment dat de gastouder wel
geregistreerd is.
Stopzetten en aanvragen kan met het
Aanvraag- en wijzigingsprogramma
kinderopvangtoeslag op de site van de
Belastingdienst.

Speerpunt van dit jaar: te laat
ingediende aangiften
De fiscus kiest elk jaar een thema waarop
de aangiften strenger worden gecontroleerd. In 2011 is dat het tijdig indienen
van de aangiften inkomstenbelasting (IB),
vennootschapsbelasting (Vpb), loonbelasting (LB) en omzetbelasting (OB). De fiscus
zal forse boetes gaan opleggen, variërend
van € 226 bij te laat indienen IB en schenken erfbelasting, tot € 4.920 bij stelselmatig
te laat indienen.
Vanaf 2012 gaat een straffer regime gelden
C E I F E R

voor het toekennen van de uitstelregeling
voor de aangiften IB en Vpb (waarvan veel
belastingconsulenten gebruikmaken).
De aangiften over 2012 mogen niet worden
uitgesteld als in 2009, 2010 en 2011 minstens twee keer niet op tijd aangifte is
gedaan voor de IB en/of Vpb. Als er in
2011 tijdig aangifte is gedaan, kan er voor
2012 uitstel worden verleend. Onder ‘tijdig
indienen’ verstaat de fiscus de inleverdatum
die op de aangiftebrief of op de bevestigingsbrief voor uitstel vermeld staat.
Lever uw spullen dus tijdig bij ons in!

Verbouwing en ondernemingsvermogen
Het is toegestaan om een woning na verbouwing tot het ondernemingsvermogen
te rekenen als 10% of meer van het
oppervlak als kantoor- of praktijkruimte
wordt gebruikt. Dat heeft de Rechtbank
Arnhem bepaald in een zaak van een huisarts die zijn praktijk liet vergroten. Na de
verbouwing vormde de praktijkruimte
12% van de inhoud van de woning.
Vervolgens kon de woning tot het ondernemingsvermogen gerekend worden.
Volgens de Arnhemse rechter kunnen
wijzigingen in het gebruik van een vermogensbestanddeel leiden tot herziening
van de etikettering daarvan. Na de verbouwing veranderde de status van de
woning van privé-vermogen in keuzevermogen (privé- of ondernemingsvermogen)
en mocht de arts zijn woning dus bij zijn
ondernemingsvermogen rekenen.
In een vergelijkbaar geval, bij de Rechtbank Haarlem, ging het om een rechtszaak waarin een garage verbouwd was tot
kantoorruimte. Ook daar mocht de woning
tot het ondernemingsvermogen gerekend
worden vanwege de omvang van de garage
(ruim 14% van de totale oppervlakte),
zelfs toen achteraf bleek dat die garage
maar tijdelijk werd gebruikt als kantoor,
omdat de onderneming zo sterk groeide
dat het bedrijf er al snel weer uitmoest.
De snelle groei had namelijk niet voorzien
kunnen worden.

Navordering alleen na écht
nieuw feit

slag opleggen (na het vaststellen van de
definitieve aanslag) als er een nieuw feit
geconstateerd is. Of als de belastingbetaler
de boel aantoonbaar belazerd heeft
natuurlijk.
Maar wat is eigenlijk ‘een nieuw feit’?
In ieder geval niet een feit dat de inspecteur pas later op het spoor kwam, na het
bestuderen van andere aangiftes van
dezelfde persoon of instantie. Zo is er dus
geen sprake van een nieuw feit voor de
inkomstenbelasting als de aangifte vennootschapsbelasting (van hetzelfde jaar)
aanvullende informatie geeft. Die informatie had de inspecteur immers kunnen
weten. Aldus oordeelde de Rechtbank
Den Haag onlangs.
Het ging om een dga die een liquidatieuitkering had gekregen van zijn bv, en die
betaling niet had opgegeven voor zijn
inkomstenbelasting. Uit de aangifte vennootschapsbelasting was echter wel af te
leiden dat de bv een forse betaling had
gedaan aan de dga. De fiscus had daarom
op de hoogte kunnen zijn van de liquidatieuitkering, waardoor er geen sprake was
van een nieuw feit. Ook was er geen
enkele aanwijzing dat de dga te kwader
trouw gehandeld zou hebben. De navorderingsaanslag werd dus vernietigd.

Mkb-winstvrijstelling vermindert buitenlands inkomen
Wie zowel in Nederland als in het buitenland inkomsten geniet, mag de Nederlandse belasting over het ‘wereldinkomen’
(dat is: het totaal van binnenlands en
buitenlands inkomen) verminderen, om
dubbele belasting te voorkomen. Deze
vermindering wordt berekend volgens de
formule:
(buitenlands inkomen/wereldinkomen) *
box-1-heffing over het wereldinkomen.
Belastingplichtigen die recht hebben op
de mkb-vrijstelling moeten dit bedrag
aftrekken van het buitenlandse inkomen
en van het wereldinkomen. Dat heeft de
Rechtbank Haarlem onlangs bepaald in
een zaak van een belastingplichtige die
vond dat de mkb-vrijstelling alleen in
aftrek hoeft te worden gebracht op het
wereldinkomen (wat financieel voordeliger
is).

De fiscus mag alleen een navorderingsaanN I E U W S B R I E F
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Speur- en ontwikkelingswerk
niet overdraagbaar

nietigde daarom de naheffingsaanslag
loonheffingen.

Overig nieuws

Verklaringen voor de afdrachtvermindering
speur- en ontwikkelingswerk (S&O-verklaringen) kunnen na een reorganisatie niet
zomaar worden overgedragen naar andere
werkmaatschappijen met een nieuwe naam,
of naar de holding van de oorspronkelijke
werkmaatschappij.

De lidmaatschapskosten mogen ook niet
ten laste van de winst van de bv worden
gebracht.

Abonnementen niet meer
automatisch verlengd

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft onlangs bepaald dat de
inspecteur terecht naheffingsaanslagen
loonbelasting had opgelegd aan een
holding die de afdrachtvermindering S&O
had toegepast op basis van de S&O-verklaring van de vroegere werkmaatschappij,
waarvan het personeel was overgegaan
naar de holding.
Het doet er niet toe of de holding een
fiscale eenheid vormt met de nieuwe
werkmaatschappij (omdat een fiscale
eenheid alleen betrekking heeft op de
afdracht van vennootschapsbelasting),
en ook niet of de samenstelling van het
personeel en de activiteiten van de onderneming onveranderd zijn. Het enige waar
het om gaat, is dat de tenaamstelling van
de S&O-verklaring (en daarmee de inhoudingsplichtige) niet gewijzigd kan worden,
en dat de holding die verklaring dus niet
kan gebruiken.
Het loonheffingsnummer mag niet wijzigen. Een naamswijziging van de werkmaatschappij (met gelijkblijvend loonheffingsnummer) is dus geen probleem.

Lidmaatschap golfclub
onbelast voor dga

Geen boete bij uitblijven
suppletie-aangifte
Een suppletie-aangifte voor te veel of te
weinig afgedragen btw heeft geen juridische status, zoals we eerder al meldden.
Daarom kan de fiscus ook geen boete
opleggen als een ondernemer geen suppletie-aangifte indient, zo blijkt uit een
uitspraak van het Hof Den Bosch.
Een bv kreeg een naheffingsaanslag btw
plus boete, omdat men op de eindbalansen
van 2003 en 2004 een bedrag van € 15.000
had opgenomen als ‘suppletie’ voor 2003.
De inspecteur kon echter niet bewijzen
dat de bv de btw opzettelijk niet had
betaald. Bovendien had de bv correcte
informatie over de verschuldigde btw
verstrekt.
Omdat het niet betalen van een btw-suppletie geen verzuim of vergrijp is, mocht
de inspecteur geen boete opleggen, maar
alleen de te weinig betaalde btw incasseren via een naheffingsaanslag.

Heffingsrente en invorderingsrente blijven 2,50%
De tarieven van de heffings- en invorderingsrente voor het eerste kwartaal van
2011 zijn voor het zesde achtereenvolgende
kwartaal ongewijzigd gebleven. Ze bedragen
nog steeds 2,50%.
■

De anti-verlengingswet geldt niet voor
verzekeringen, en ook niet voor lidmaatschappen van verenigingen. Verzekeraars
hebben vorig jaar afgesproken om aflopende contracten te melden bij hun klanten.
Reageert de klant niet, dan wordt het
contract stilzwijgend verlengd, maar de
klant kan wel per maand opzeggen.
Abonnementen op vakinformatie die uit
hoofde van beroep of bedrijf worden
aangeschaft vallen in beginsel óók buiten
deze nieuwe wetgeving.

ID-kaart is gratis!
Gemeenten mogen geen leges rekenen
voor het verstrekken van identiteitskaarten. Dat heeft het Hof Den Bosch onlangs
bepaald. Volgens het Hof gaat het bij
identiteitskaarten vooral om een belang
van de overheid (identificatieplicht ter
voorkoming van fraude) en niet om een
privé-belang. Als de Hoge Raad deze
beslissing handhaaft, betekent dit een
behoorlijke financiële strop voor gemeenten.
De uitspraak heeft alleen betrekking op
identiteitskaarten, en niet op paspoorten
en rijbewijzen, omdat daar wel een privébelang mee gemoeid is.

Een bv hoeft geen loonbelasting te heffen
over de betaling van een bedrijfslidmaatschap van een golfclub voor een directeurgrootaandeelhouder (dga). Dat heeft het
Hof Arnhem onlangs beslist.

Geen vakantiegeld voor
overuren

Volgens het Hof kwam het voordeel van
het speelrecht bij de golfclub niet voort
uit zijn dienstbetrekking bij de bv, maar
uit zijn aandeelhouderschap. Het speelrecht was daarom geen loon uit dienstbetrekking, maar (waarschijnlijk) een
bestanddeel van het aanmerkelijk-belanginkomen van box 2, dat tegen een vast
tarief van 25% wordt belast. Het Hof verC E I F E R

De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel
aangenomen dat de stilzwijgende verlenging van abonnementen verbiedt. Vanaf
nu zit je dus niet meer voor een volgend
jaar aan een abonnement vast, als je dat
niet wilt. Hoogstens voor een maand. Of
voor drie maanden, bij kranten en tijdschriften (omdat die anders problemen
met hun drukkers zouden krijgen).

Werkgevers hoeven geen vakantiegeld te
betalen voor overuren, tenzij dit is afgesproken in de cao, aldus de Hoge Raad.
In dit geval betrof het de cao van het
Slagersbedrijf, waarin verdiensten uit
overwerk niet onder het loon voor de
berekening van de vakantietoeslag vallen.
N I E U W S B R I E F
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RSI-schade verjaart na vijf jaar
Werknemers kunnen hun werkgever aansprakelijk stellen voor schade door RSIklachten die het gevolg zijn van het werk.
Dat moet echter wel binnen vijf jaar
gebeuren, zo heeft de Hoge Raad onlangs
bepaald.
De verjaringstermijn gaat lopen vanaf het
moment dat de werknemer op de hoogte
is van de schade én van de persoon of
instantie die daarvoor aansprakelijk is.
Bekendheid met de schade begint op het
moment dat met ‘voldoende zekerheid’
(dus niet per se ‘absolute zekerheid’) is
vastgesteld waardoor de klachten zijn
ontstaan. Onderneemt de werknemer te
laat actie, dan vervalt zijn recht op schadevergoeding.

Ontslag vanwege pensioen is
toegestaan
Bedrijven en organisaties mogen hun
werknemers ontslaan vanwege het bereiken
van de pensioengerechtigde leeftijd. Dat
heeft het Europese Hof van Justitie onlangs
bepaald.
Strikt genomen is er wel sprake van leeftijdsdiscriminatie, maar het Europese Hof
vindt het belangrijker dat jonge mensen
aan werk worden geholpen. Bovendien
zijn de rechten van oudere werknemers al
voldoende beschermd, vindt het Hof, en
de meeste werknemers willen toch al
stoppen zodra ze met pensioen kunnen.
Het Hof overwoog ook dat het pensioenontslag al een lange traditie heeft in het
arbeidsrecht van veel lidstaten.
Doorwerken na de pensioengerechtigde
leeftijd is niet verboden. Dus als beide
partijen met elkaar doorwillen, dan mag
dat.

Minder bescherming bij
verlengd huurcontract
De nieuwe eigenaar van een bedrijfspand
kan eventuele huurders niet zomaar de
huur opzeggen wanneer hij het pand
nodig heeft voor eigen gebruik. Daarvoor
geldt een wachttijd van drie jaar. Deze
termijn geldt echter alleen als de huurovereenkomst nog nooit is verlengd. Is dat
wel het geval, dan is de nieuwe eigenaar
C E I F E R

alleen gebonden aan de opzegtermijn en
wettelijke voorwaarden, zo heeft de Hoge
Raad onlangs bepaald.
Dit arrest vermindert de huurbescherming
dus aanzienlijk.
Ceifer Zeist
Utrechtseweg 131 • 3702 AC Zeist
Postbus 194 • 3700 AD Zeist
T (030) 692 80 90
F (030) 692 80 95
KvK Utrecht 30171059

Winkeltijdenwet aangescherpt
Per 1 januari 2011 is de winkeltijdenwet
aangescherpt. Gemeenten moeten nu
duidelijker dan voorheen aangeven waarom
zij – op basis van de zogenaamde toeristenbepaling – hun winkeliers toestemming
geven om meer dan twaalf koopzondagen
per jaar open te zijn.
Volgens de toerismebepaling moet er
sprake zijn van substantieel en autonoom
toerisme in de gemeente. Bovendien
moeten gemeenten voortaan belangen als
werkgelegenheid, economische bedrijvigheid, leefbaarheid, zondagsrust, winkeliers
met weinig personeel en het winkelpersoneel in hun afweging betrekken. Inwoners
en ondernemers die menen dat hun
gemeente onzorgvuldig is geweest, kunnen
bezwaar maken.

Gesubsidieerde tachograaf
voor taxi’s
Er is een subsidieregeling ingevoerd om
taxichauffeurs (respectievelijk hun werkgevers) tegemoet te komen bij het kopen
van een ‘boordcomputer’. Dat is een soort
tachograaf, die we al kenden van vrachtwagens en bussen. Taxi’s moeten nu verplicht zo’n apparaat aan boord hebben.

Ceifer Montfoort
Waardsedijk-Oost 4
3417 XJ Montfoort
T (0348) 46 87 15
E-mail info@ceifer.nl
Internet www.ceifer.nl

op was. Door de hervatting kunnen 10.000
mensen die op de wachtlijst stonden alsnog
geholpen worden. Voor 2011 heeft het
kabinet € 350 miljoen extra uitgetrokken,
waarmee het totale budget uitkomt op
€ 2.716 miljoen.
De staatssecretaris zal een wetsvoorstel
indienen om het wettelijk recht op een
persoonsgebonden budget te waarborgen.
■

Een taxi-boordcomputer registreert onder
meer: rij- en rusttijden, de gereden afstand,
het begin- en eindpunt van een rit, en het
aantal gereden ritten. Met als doel het
taxivervoer veiliger, efficiënter en inzichtelijker te maken.
De subsidie bedraagt € 600 per boordcomputer. Voorwaarde is wel dat de taxi al
minstens een jaar alleen voor taxivervoer
wordt gebruikt.

PGB hervat
Vanaf 1 januari 2011 kent de overheid
weer nieuwe persoonsgebonden budgetten
(pgb’s) toe. De staatssecretaris had eerder
een pgb-stop afgekondigd omdat het geld
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