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dienst zekerheden, bijvoorbeeld in de
vorm van een hypotheek op het huis.

Overig
Geërfde woning kan financiële
problemen geven
Door de vastzittende woningmarkt komen
steeds meer mensen die een huis erven, in
financiële problemen. Zo’n extra huis kan
immers hoge lasten met zich meebrengen
(denk aan: hypotheekrente, onderhoud,
verzekeringen, enz.) en meestal zal er
ook erfbelasting betaald moeten worden
over de WOZ-waarde. Als je 23 maanden
moet wachten tot het huis verkocht is (de
gemiddelde tijd dat huizen op dit moment
te koop staan), kan dat tamelijk rampzalig
zijn.
Mogelijke oplossingen:
• Als je voorziet dat je de kosten niet kunt
betalen, kun je de erfenis verwerpen.
Net zoals je een erfenis kunt verwerpen
die vooral uit schulden bestaat.
• Als je vooraf niet weet of het huis al dan
niet een probleem gaat worden, kun je de
erfenis ‘beneficiair’ aanvaarden. Dat is:
een soort middenweg tussen aanvaarden
en verwerpen. Als er meer schulden dan
bezittingen zijn, word je door een beneficiaire aanvaarding niet aansprakelijk
gesteld voor de schulden. De schuldeisers
moeten tevreden zijn met wat er is.
Waarschuwing: als je ook maar iets doet
met betrekking tot de – mogelijke –
erfenis, zoals het betalen van een rekening, of een ritje maken in de auto van
de overledene, geldt dat wettelijk gezien
als het aanvaarden van de erfenis! (Het
doen van aangifte geldt overigens niet als
automatische aanvaarding van de erfenis.)
• Als je al in het bezit van het huis bent,
en de erfbelasting niet kunt betalen, dan
kun je (rentedragend!) uitstel aanvragen.
Voor bedragen tot en met € 50.000 kan
voor maximaal een jaar uitstel worden
gevraagd. Bij hogere bedragen of langer
uitstel dan een jaar, eist de Belasting-

Tweede Kamerlid Pieter Omzigt (CDA)
heeft inmiddels gevraagd wat het kabinet
aan deze problematiek wil doen, en heeft
voorgesteld om de betalingstermijn van de
erfbelasting te verlengen tot 3 jaar. Het
samenwerkingsverband ‘Netwerk Notarissen’ heeft voorgesteld om de wet zo te
veranderen dat beneficiair aanvaarden de
hoofdregel wordt, die automatisch geldt
als je niets doet.

Wonen in het huis van je
kinderen – en dan?
De staatssecretaris van Financiën heeft een
besluit uitgebracht over de praktische toepassing van artikel 10 van de Successiewet.
Dat artikel heeft onder andere betrekking
op situaties waarin ouders hun huis nog
tijdens hun leven op naam van hun kinderen hebben gezet, waarbij ze er nog wel
zijn blijven wonen. De betrokkenen
mogen geen oneigenlijk voordeel daarvan
hebben (ten opzichte van anderen die
deze methode niet hebben toegepast) en
artikel 10 regelt dat.

Ook door dga geërfd bloot
eigendom valt onder
tbs-regeling
Stel, je hebt een bv die op grond van een
recht van vruchtgebruik gevestigd is in een
pand van je ouders. Wat gebeurt er nu
wanneer de ouders overlijden, en je zelf
het pand erft? Dan erf je dus het bloot
eigendom, en daarvoor geldt de terbeschikkingstellingsregeling (tbs-regeling).
Dat betekent dat het pand niet in box 3
(met relatief lage rendementsheffing)
terecht komt, maar in box 1, waarvoor een
progressief tarief geldt dat kan oplopen
tot 52%.

We lichten twee punten uit het besluit:
• Huur – de voorwaarde dat de huur jaarlijks moest zijn geïndexeerd om toepassing van artikel 10 te voorkomen, is vervallen. De huursom moet zakelijk zijn
geweest tot het moment van overlijden.
Voor huursituaties die dateren vanaf
1 januari 2010 geldt dat de huursom 6%
van de WOZ-waarde in onbezwaarde
staat moet bedragen.
• Woningverbetering – als het huis na de
overdracht aan de kinderen is verbouwd
of verbeterd, met waardestijging als
gevolg, dan blijft deze stijging buiten
de heffing op basis van artikel 10. De
waardestijging moet twee keer worden
gewogen, namelijk op het moment van
de overdracht en op het moment dat de
vruchtgebruiker overlijdt.
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Dat de tbs-regeling geldt in dit soort
gevallen, is onlangs bepaald door de Hoge
Raad in navolging van het Hof Den Bosch.
Volgens de Hoge Raad en het Hof had de
wetgever bij terbeschikkingstelling ook
gedoeld op een gesplitste aankoop, waarbij
de bv het vruchtgebruik krijgt en de aanmerkelijkbelanghouder (AB-houder) het
bloot eigendom. Het doet er niet toe hoe
de splitsing tussen bloot eigendom en
vruchtgebruik is ontstaan. De AB-houder
hoeft niet zelf het recht van vruchtgebruik
door de bv te hebben gevestigd.
|
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Ons advies: probeer dit soort onaangename verrassingen te voorkomen door middel van een goed testament! Het pand
zou bijvoorbeeld aan een broer of zus van
de dga vermaakt kunnen worden.

hebben op adoptie, overlijden, ziekte,
invaliditeit of bevalling;
• de uitkering moet een onzeker karakter
hebben en mag geen recht zijn voor de
werknemer.

Rumoer rond dividendbelasting

De wet sluit een eenmans-bv niet uit van
het instellen van een personeelsfonds.

Het Hof Den Bosch heeft onlangs een
uitspraak gedaan over dividendbelasting,
die dramatische gevolgen kan hebben.
Door die uitspraak zou de Nederlandse
staat de ingehouden dividendbelasting
moeten terugbetalen aan een Fins beleggingsfonds, dat bezwaar maakte tegen
het feit dat Nederlandse bedrijven de
dividendbelasting kunnen verrekenen met
hun vennootschapsbelasting (Vpb) maar
buitenlandse bedrijven niet. Volgens het
Hof is de Nederlandse wet in strijd met
Europees recht en het vrije kapitaalverkeer.
Het ministerie van Financiën is in cassatie
gegaan bij de Hoge Raad, om te redden
wat er te redden valt.
Als de uitspraak overeind blijft, kunnen
ook beleggingsfondsen uit andere EUlanden (en misschien zelfs van buiten de
EU) aanspraak maken op teruggaaf van
dividendbelasting. Naar verluidt gaat het
om duizenden claims, voor een totaalbedrag van 1 miljard euro.
Uiteindelijk kán deze zaak ertoe leiden dat
de dividendbelasting moet worden afgeschaft, omdat de resterende opbrengst
dermate gering is dat handhaving weinig
zin meer heeft.

Personeelsfonds is fiscaal
aantrekkelijk
Weinig mensen weten het, maar een
personeelfonds (vaak een stichting) mag
vrijgestelde vergoedingen toekennen
aan werknemers. Het doel van dit soort
vergoedingen mag het fonds grotendeels
zelf bepalen. Ze kunnen bijvoorbeeld
gebruikt worden voor een jubileum, of
voor het ondersteunen van werknemers
die in financiële problemen zijn geraakt.
En zoals gezegd: allemaal belastingvrij.
De voorwaarden luiden als volgt:
• de werknemers moeten de voorgaande
vijf jaren minstens even veel aan het
fonds hebben bijgedragen (uit hun
netto-salaris) als de werkgever;
• de uitkeringen mogen geen betrekking

Belastingaftrek voor
monumenten versoberd
Door de invoering van de Geefwet per
1 januari 2012 kunnen eigenaren van
monumenten tegenwoordig minder
kosten aftrekken:
• als een monument bewoond wordt door
de eigenaar, mogen de eigenaarslasten
en afschrijvingen niet meer worden
afgetrokken (was al zo bij box 3-monumenten);
• de aftrek van onderhoudskosten – zowel
bij eigen woningen als bij box 3-monumenten – is ingeperkt tot 80%.

Boete gematigd vanwege
geldgebrek
Een verlieslijdende bv vroeg door een fout
van de accountant geen uitstel aan voor
het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting. De fiscus legde vervolgens
een ambtshalve aanslag op, verhoogd met
een verzuimboete van € 2.460. De bv ging
in beroep, maar de Rechtbank Arnhem
vond niet dat de bv totaal onschuldig was.
Wel verlaagde de rechtbank de boete tot
€ 500 vanwege de slechte financiële
situatie van de bv.

Op één punt is de nieuwe regeling iets
gunstiger dan voorheen: de drempels om
voor aftrek in aanmerking te komen, zijn
vervallen.

Vergoeding voor garage is
belast
Een vergoeding van de baas voor het
stallen van een auto van de zaak in je
eigen garage behoort tot het loon en is
daarom belast. Dat heeft het Hof Den
Bosch onlangs bepaald. Volgens de wet
behoren vergoedingen voor parkeergelegenheid in of bij de woning (in dit
geval € 100 per maand) niet tot de vrijgestelde vergoedingen.

Het bijzondere aan deze uitspraak is dat
boetes voor te late aangifte dus verlaagd
kunnen worden als het financieel slecht
gaat. Enkele inspecties weigerden dat,
maar zullen er nu toch aan moeten
geloven.

Vanaf welk moment is een
regresvordering aftrekbaar?

Relatiereizen naar sportevenementen:
let op de bobotaks!

Een bank kan geld lenen aan een bv
onder voorwaarde dat de directeur-grootaandeelhouder persoonlijk borg staat voor
de schulden van zijn bv. Stel dat het daadwerkelijk misgaat, en de dga zijn spaarpot
moet aanspreken, dan krijgt hij een zogenaamde ‘regresvordering’ op de bv.
De vraag is nu: vanaf welk moment is dat
verlies aftrekbaar (in box 1)? Op het
moment dat de borgstelling is aangegaan,
of pas wanneer er daadwerkelijk betaald
moet worden?

De fiscus let scherp op snoepreisjes naar
sportevenementen, zoals het EK voetbal
en de Olympische Spelen. Als een bedrijf
zulke reizen (inclusief toegangskaarten en
hotelkosten, enz.) weggeeft aan werknemers of zakenrelaties, dan geldt dat als
loon in natura waarover belasting betaald
moet worden. Dit staat inmiddels bekend
als de ‘bobotaks’.

Tot voor kort was aftrek pas mogelijk als
de regresvordering optrad, dus als de dga
daadwerkelijk moest betalen. De Hoge
Raad oordeelde echter dat er sprake is van
tbs-vermogen vanaf het moment dat de
borgstelling is aangegaan. Dit is van
belang voor het moment waarop de
afwaardering van de regresvordering
kan plaatsvinden.

Bij eigen werknemers kan de werkgever
de kosten optellen bij het loon. Gaat het
om zakenrelaties, dan kan hij kiezen voor
het betalen van eindheffing (in de praktijk:
75%). Dat is duur, maar een naheffing met
boete is waarschijnlijk nog duurder.
Claim in ieder geval de toezegging uit
2004 dat aan relaties verstrekte reizen
voor 50% als zakenreis mogen gelden.
Wilt u er meer uit slepen, tuig de reis dan
op met een echt zakelijk programma,
zoals lezingen en bedrijfsbezoek. Dat

Conclusie: er ontstaat dus een aftrekbaar
verlies in box 1 zodra er op grond van de
borgstelling betaald dient te worden.
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moet echter wel serieus georganiseerd
worden, en gestaafd worden met bewijsmateriaal.
Als de snoepreiziger geen bron van inkomen
heeft waaraan de reis kan worden toegerekend, blijft het voordeel onbelast.

Rode diesel wordt afgeschaft
Zowel in het Catshuis-akkoord als in het
Lenteakkoord van de Kunduz-coalitie
wordt korte metten gemaakt met rode
diesel. De kans dat dat erdoor komt, is dus
groot. Voor deze brandstof, waaraan ter
onderscheiding van gewone diesel een
kleurtje is toegevoegd, geldt een laag
accijnstarief. Rode diesel mag alleen
gebruikt worden in landbouwwerktuigen,
hijskranen, schepen, generatoren, enz.
oftewel alles wat gewoonlijk niet op de
openbare weg rijdt.
De afschaffing levert de schatkist 300
miljoen euro op. De land- en tuinbouworganisatie LTO heeft geprotesteerd tegen
de maatregel en vindt dat er een compensatieregeling moet komen.
Investeren in milieuvriendelijke en zuinige
motoren en apparaten wordt nu nog
meer de moeite waard!

Btw-truc van gemeente was
misbruik van recht
Bent u werkzaam bij een gemeente, en
heeft u creatieve ideeën om de btw-lasten
van uw gemeente te verlagen? Pas op
daarmee!
De gemeente Middelharnis kocht grond
en bouwde een nieuw schoolgebouw. De
btw voor de grondlevering en die voor de
bouw werden afgetrokken. Vervolgens
richtte de gemeente een stichting op, en
droeg het gebouw btw-belast over aan de
stichting (onder voorwaarden en tegen een
gunstige vergoeding). Daarna verhuurde
de stichting het gebouw btw-vrij aan de
gemeente (die geen recht heeft op btwaftrek).
De Hoge Raad vond deze constructie
misbruik van recht, omdat het enige doel
ervan was om btw-voordeel te behalen.
Middelharnis moest alsnog € 1,2 miljoen
afdragen.

Fiscus mag winst schatten bij
ondeugdelijke administratie

reguliere (gelijkmatige) afschrijving, door
vóór 31 december 2012 een verzoek in te
dienen bij de inspecteur.

Als een bedrijf geen deugdelijke administratie bijhoudt, bedenkt de inspecteur zelf
de winst. Het bedrijf moet dan bewijzen
dat hij ernaast zat.

Daarnaast is er een goedkeuring voor de
behandeling van een te laat gemaakte
keuze voor de verruimde carry-backregeling voor de jaren 2009-2011.
De desbetreffende verliezen kunnen sinds
2007 nog maar één jaar worden teruggewenteld, maar vanwege de huidige
crisis kunnen voor 2009 t/m 2011 de
verliezen op verzoek 3 jaar worden teruggewenteld. In dat geval wordt de carryforward beperkt van 9 tot 6 jaar.
Dit verzoek moet eveneens uiterlijk
31 december 2012 worden ingediend.

Een vrouw die een café en een tegelzetbedrijf dreef, gaf bij de aangifte inkomstenbelasting geen winst aan. Bij een boekenonderzoek stelde de inspecteur vast dat
de kasadministratie van het café niet
deugde, en dat er van het tegelzetbedrijf
geen administratie was. Hij stelde de winst
van het café op nihil en van het tegelzetbedrijf op € 32.500. De vrouw kon bij het
Hof Leeuwarden niet aannemelijk maken
dat deze correcties onjuist waren. Haar
hoger beroep werd ongegrond verklaard.

Forfaitaire waardering van
verpachte landbouwgronden

Nieuwe regels voor
stelselwijzigingen

De fiscus heeft de waardering van verpachte landbouwgronden (gras en bouwland) voor de aangifte in box 3 bekendgemaakt. Het hangt er onder andere
vanaf of de pacht al dan niet eindig is.
Maar ook waar de grond zich bevindt;
Flevoland is het duurst.

Rode cijfers zijn niet handig, bijvoorbeeld
wanneer je moet onderhandelen met een
bank. In zo’n geval kan een stelselwijziging
zinvol zijn, waarbij je voorraden en
bedrijfsmiddelen herwaardeert, met zwarte
cijfers als gevolg. Daarnaast kan een stelselwijziging nuttig zijn om verliesverdamping
te voorkomen. (Winsten uit het verleden
mogen gecompenseerd worden met
actuele verliezen, de zogenaamde carryback, en winsten in de toekomst mogen
eveneens gecompenseerd met actuele
verliezen, de zogenaamde carry-forward,
maar de periodes waarbinnen dat mag
zijn beperkt. Kom je daarbuiten, dan is er
sprake van verliesverdamping, waardoor
de rode cijfers fiscaal geen nut meer
hebben.)

De waarde van de gronden voor de aangifte 2011 kan worden bepaald aan de
hand van twee tabellen, beschikbaar op
de site van de Belastingdienst. Als u het
oneens bent met een bepaald bedrag,
stelt de fiscus de waarde vast op basis van
de specifieke situatie. Daarover kunt u
dan procederen.

Normen voor geautomatiseerde
rittenregistratie
De Belastingdienst heeft normen vastgesteld voor geautomatiseerde rittenregistratie-systemen. Zo’n registratiesysteem kun je gebruiken om aan te tonen
dat je per jaar niet meer dan 500 km privé
rijdt. Of je gebruikt het voor de gestaffelde
bijtelling voor bestelauto’s, die mogelijk in
2013 wordt ingevoerd.

De staatssecretaris heeft nu bepaald dat
een stelselwijziging fiscaal acceptabel is
wanneer voldaan is aan de volgende voorwaarden:
• de wijziging moet in overeenstemming
zijn met goed koopmansgebruik;
• het nieuwe stelsel moet bestendig
worden toegepast;
• de stelselwijziging mag niet tot incidenteel fiscaal voordeel leiden.

Mocht de forensentaks uit het Lenteakkoord ingevoerd worden, dan is de grens
van 500 km mogelijk minder relevant.

Naheffingsaanslag voor
verzonnen omzet
(en verzonnen toezegging)

Het besluit bevat ook een goedkeuring
voor de situatie dat een ondernemer voor
2007 (toen de carry-forward beperkt werd
tot 9 jaar) willekeurig heeft afgeschreven.
Deze willekeurige afschrijving kan onder
voorwaarden worden omgezet in een
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Een boekhouder die ook aangiften verzorgde, bleek zich bij een boekenonderzoek niet aan de bewaarplicht te hebben
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gehouden. Vervolgens reconstrueerde hij
zelf zijn omzet, maar de inspecteur ging
daar niet mee akkoord. De inspecteur
stelde de omzet bij naar een hoger bedrag
en legde een naheffingsaanslag op voor
de btw.
Bij de Rechtbank Arnhem betoogde de
boekhouder dat de controlemedewerker
(van de Belastingdienst) had toegezegd
dat het boekenonderzoek geen fiscale
gevolgen voor hem zou hebben. Het Hof
vond dat ongeloofwaardig en stelde dat
de boekhouder aannemelijk moest maken
dat de berekeningen van de inspecteur
niet klopten. Omdat de boekhouder dat
niet kon, werd zijn beroep ongegrond
verklaard. De rechtbank stelde de naheffingsaanslag btw wel iets naar beneden bij.

Bestuurder ook aansprakelijk
na verkoop bv
Een bestuurder kan ook na de overdracht
van de aandelen van een bv persoonlijk
aansprakelijk worden gesteld voor
onbetaald gebleven schulden. Het Hof
Amsterdam boog zich onlangs over een
zaak van een bv die eind 2006 was verkocht en in 2007 failliet was gegaan.
De naheffingsaanslagen loonbelasting
over 2004 en 2006 waren niet betaald,
hoewel de bv bij de overdracht van de
aandelen wel voldoende liquide middelen
had. De vroegere bestuurder achtte zich
niet aansprakelijk voor de achterstallige
belasting, maar het Hof vond dat de
bestuurder bij de overdracht van de aandelen een waarborg aan de koper had
moeten vragen dat die de belastingschulden zou betalen. Omdat hij dat had
nagelaten, was er sprake van onbehoorlijk
bestuur en dus van persoonlijke aansprakelijkheid.

Nieuw: kansspelautoriteit en
kansspelheffing
Per 1 april 2012 is de Kansspelautoriteit
(KSA) ingesteld. De KSA gaat toezicht
houden op de naleving van de wet- en
regelgeving voor kansspelen en voor de
speelautomatensector. De KSA zal de
regels strenger handhaven en kan bij
overtredingen hoge boetes opleggen.
De KSA houdt zich ook bezig met het
afgeven, wijzigen en intrekken van vergunningen voor aanbieders van kansspelen
en kan optreden tegen aanbieders die
zonder vergunning werken. Een taak van

de KSA is ook om gokverslaving tegen te
gaan.
Om de KSA te financieren is een kansspelheffing ingevoerd. Deze wordt geheven
bij de aanbieder (over de verkochte deelnamebewijzen of het aantal spelersplaatsen). De kansspelheffing komt boven op
de kansspelbelasting.

•

Lenteakkoord

•

Op 25 mei presenteerden VVD, CDA,
D66, GroenLinks en de ChristenUnie de
definitieve tekst van hun Lenteakkoord.
Hieronder een samenvatting van de
plannen.

•

• Algemeen - Er wordt voor 12,4 miljard
euro aan ‘saldoverbeterende maatregelen’ voor 2013 getroffen, bestaande uit:
ruim 3,5 miljard bezuinigingen en ruim
8,5 miljard lastenverzwaringen.
De koopkracht van de burger gaat over
het algemeen hoogstens 2% achteruit,
behalve voor AOW'ers met een groot
aanvullend pensioen (die 3,25% inleveren). AOW‘ers zónder aanvullend
pensioen gaan er ongeveer 1% op
vooruit.
• Gezondheidszorg - Op de zorg wordt
1,6 miljard euro bezuinigd. Het eigen
risico gaat omhoog van € 220 naar
€ 350, het inkomen van medisch specialisten gaat omlaag, de rollator gaat uit
het basispakket, en er komt een eigen
bijdrage van 25% voor hoortoestellen.
• Werk - De AOW-leeftijd gaat stapsgewijs
omhoog: in 2013 met 1 maand en daarna
telkens met 2 of 3 maanden, zodat
uiterlijk in 2019 de AOW-leeftijd van 66
jaar wordt bereikt. In 2023 moet deze
op 67 jaar liggen. De doorwerkbonus
wordt afgeschaft. Duur en hoogte van
de WW blijven gelijk. Wel gaat de werkgever de eerste 6 maanden WW betalen.
Ook wordt de WW-premie voor werkgevers in 2013 tijdelijk hoger. Vanaf 2014
is de norm voor de ontslagvergoeding:
een kwart maandsalaris per gewerkt
jaar, met een maximum van een half
jaarsalaris. De geplande eigen bijdrage
van € 15 voor kinderopvang is geschrapt.
• Btw - In oktober 2012 gaat het hoge
btw-tarief van 19 naar 21%. De inkomsten
worden voor 1,5 miljard euro teruggegeven via een beperking op de
inkomstenbelasting. Daarmee wordt
belasting op werk gedeeltelijk vervangen
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door (meer) belasting op consumptie.
De btw-verhoging voor theaters wordt
teruggedraaid.
Inkomstenbelasting - De tarieven voor
de eerste en tweede schijf worden met
0,4 procentpunt verlaagd. Werkgevers
betalen tijdelijk 16% extra belasting
over salarissen boven € 150.000.
Vertrekbonussen boven € 531.000
worden belast tegen 75%.
Accijnzen - De accijns op een pakje
sigaretten (van 19 stuks) gaat met 35 cent
omhoog, shag wordt 60 cent duurder.
Accijns op bier gaat 10% omhoog, wijn
15%, en sterke drank 6%.
Reiskosten - De onbelaste kilometer- en
OV-vergoeding voor woon-werkverkeer
wordt afgeschaft. Overige zakelijke
kilometers kunnen tot 1 januari 2014
nog wel onbelast vergoed worden.
Vanaf 2014 dient de vergoeding uit de
zogenaamde vrije ruimte binnen de
werkkostenregeling plaats te vinden.
Bij auto’s van de zaak worden de woonwerkkilometers geacht privé te zijn.
Het bijhouden van een kilometeradministratie zal dus nog maar zelden
van nut zijn.
Hypotheek – Hypotheekrenteaftrek voor
nieuwe (!) hypotheken is alleen nog
mogelijk als er ook wordt afgelost. Voor
bestaande hypotheken veranderen de
regels niet. Nieuwe hypotheken mogen
maximaal de waarde van het huis bedragen, dus het mee-financieren van een
nieuwe keuken is er niet meer bij. Voor
starters komt er een overgangsregeling.
Overheidspersoneel - De inkomens van
ambtenaren (uitgezonderd zorgpersoneel)
blijven 2 jaar op de nullijn. De prestatiebeloning in het onderwijs gaat niet door.
Voetbalclubs moeten gaan meebetalen
aan politie-inzet. De caviapolitie sterft
een zachte dood.
Goed nieuws - 100 miljoen extra voor
openbaar vervoer, 100 miljoen minder
bezuinigingen op het passend onderwijs,
200 miljoen extra voor natuurbeleid, de
griffierechten worden niet verhoogd,
eigen bijdrage GGZ deels teruggedraaid,
bezuiniging persoonsgebonden budget
(pgb) met 150 miljoen verlaagd, geen
verdere bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking, de inkomenstoets voor
mensen met een uitkering wordt
geschrapt, 75 miljoen extra voor betere
leraren, en 30 miljoen extra voor investeringen in onderwijs.
P

4

Notarissen lanceren model
voor kleine bv

Overig nieuws
Twitteren is geen overtreding
van relatiebeding
Arbeidsovereenkomsten bevatten vaak
een geheimhoudingsbeding, een concurrentiebeding of een relatiebeding. Zulke
clausules beperken de vrijheid van een
werknemer om over te stappen naar een
concurrent, of relaties van de oud-werkgever te benaderen, of bedrijfsgeheimen
door te spelen.

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie KNB heeft een model
‘kleine bv’ opgesteld. Dat is een notariële
oprichtingsakte met statuten die tot een
minimum beperkt zijn. Met deze akte
kunnen ondernemers in het mkb en
zzp’ers snel en goedkoop een bv oprichten.
De KNB anticipeert met dit model op de
invoering van de flex-bv-wetgeving die
de minister per 1 juli in werking wil laten
treden.
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De rechter heeft al bepaald dat het onderhouden van contacten via sociale media
als LinkedIn en Hyves onder een relatiebeding (ook wel ronselbeding genoemd)
kan vallen. Maar hoe zit het met
Twitteren?
Het Hof oordeelde dat bij Twitter – in
tegenstelling tot Facebook, LinkedIn en
Hyves – geen persoonlijke uitnodiging of
acceptatie door de verzender nodig is, en
dat ‘volgen’ een eenzijdige actie van de
lezer is. Daarom is Twitteren geen overtreding van het relatiebeding.

Nieuw bv-recht per 1 juli 2012
De regering streeft ernaar om het nieuwe
bv-recht, dat eenvoudiger en flexibeler
zou moeten zijn, per 1 juli 2012 te laten
ingaan. De belangrijkste wijziging is dat
de huidige regels voor het bijeenbrengen
en bijeenhouden van vermogen, grotendeels komen te vervallen. Bij de oprichting
van een bv hoeft bijvoorbeeld geen
€ 18.000 meer te worden ingebracht.
Daardoor vervallen ook de verplichte
bank- of accountantsverklaring. Ook
de besluitvorming voor het doen van
uitkeringen op aandelen wordt gewijzigd.

Bevallingsuitkering voor
zelfstandigen tijdig
aanvragen!
Zelfstandigen krijgen een zwangerschapsuitkering via de ZEZ-regeling (‘Zelfstandig
En Zwanger’). Vraag deze uitkering tijdig
aan, want bij te late indiening legt het
Uwv een sanctie op die kan oplopen tot
20% van de totale uitkering. Een ZEZbevallingsuitkering moet uiterlijk 2 weken
voor de ingangsdatum worden aangevraagd. De uitkering kan ingaan: 4 tot 6
weken voor de uitgerekende datum.
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