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Fiscaal
Nieuws over onzakelijke
leningen

•

Stel: een bv leent geld van een andere bv,
omdat de bank er niets voor voelt. Of
omdat de ondernemer die geld nodig
heeft, niets moet hebben van banken.
En stel dat er wat mis gaat. Is die lening,
die nooit meer terugbetaald zal worden,
dan aftrekbaar bij de geldschieter? Alleen
als het een ‘zakelijke lening’ betrof.

•

•

•
Maar wat zijn ‘zakelijke leningen’?
Vanwege een aantal recente uitspraken
van de Hoge Raad zijn er nu vier criteria
om onderscheid te maken tussen zakelijke
en onzakelijke leningen:
• wordt de lening fiscaal behandeld als
lening?
• is er sprake van een onzakelijk debiteuren
risico?
• rechtvaardigen bijzondere zakelijke
omstandigheden dat debiteurenrisico?
• wordt het grotere debiteurenrisico
gecompenseerd door een hogere rente?
Een onzakelijke lening kan dus tot gevolg
hebben dat een eventueel afwaarderingsverlies niet aftrekbaar is. Daarnaast kunnen
er nog allerlei andere complicaties optreden.
Wees dus altijd zeer voorzichtig bij het
verstrekken van een lening, en neem bij
voorkeur eerst contact met ons op om uw
voornemens te bespreken.

Nieuwe factureringsregels
Vanaf 1 januari 2013 mogen er vereenvoudigde facturen worden toegepast.
(Het hoeft niet, maar het mag.)
De nieuwe regels luiden als volgt:
• het btw-bedrag hoeft niet vermeld te
worden als er een bijzondere regeling
van toepassing is waarvoor de wet vermelding uitsluit, zoals bij wederverkopers
van gebruikte goederen, kunstvoor-

•

•

Fiscaal

werpen, voorwerpen voor verzamelingen
en antiquiteiten. Wel moet worden
vermeld welke bijzondere regeling
wordt gehanteerd;
als de afnemer van een prestatie de
factuur uitreikt en niet de verrichter,
moet worden vermeld: ‘factuur uitgereikt door afnemer’;
wanneer de afnemer de btw moet
voldoen, moet worden vermeld ‘btwverlegd’;
op creditfacturen moeten de aangebrachte wijzigingen worden gespecificeerd;
op de vereenvoudigde factuur moet
staan: de datum van uitreiken, de identiteit van de ondernemer die de prestatie
verricht, de aard van de geleverde
goederen of diensten, en het btw-bedrag
(of hoe dat kan worden berekend);
voor een levering naar een andere
lidstaat moet gespecificeerd worden: de
hoeveelheid of omvang van de goederen
of diensten, de aard ervan, en de verschuldigde vergoeding;
elektronische facturen zijn alleen geldig
als de afnemer ze elektronisch kan ontvangen. Daarnaast moeten zowel de
afnemer als de inspecteur de factuur
kunnen lezen.

Overig

• als de aandelen ten opzichte van andere
aandelen van de vennootschap bijzondere
rechten geven op vermogensbestanddelen of een reserve van de bv (zoals bij
letteraandelen met een eigen dividendreserve);
• als er tussen de verschillende soorten
aandelen alleen verschil bestaat met
betrekking tot besluiten over winst- of
vermogensuitkeringen van de bv.

Het duurt weliswaar nog even voordat
deze nieuwe regels in werking treden,
maar we melden ze nu alvast zodat u uw
systemen tijdig kunt aanpassen.

Verschillen in niet-vermogensrechtelijke
rechten leiden niet tot een aparte soort,
tenzij bij de aandelen speciale stemrechten,
zeggenschapsrechten of andere rechten
horen die te maken hebben met de vermogenspositie van de bv.

Regels voor ‘soort aandelen’
bij aanmerkelijk belang
Aandeelhouders hebben een aanmerkelijk
belang in een bv als ze direct of indirect
5% of meer van het geplaatste kapitaal
bezitten. Of als ze minstens 5% van het
geplaatste kapitaal van een bepaald soort
aandelen hebben. Er was discussie over de
vraag wanneer aandelen ‘van dezelfde
soort’ zijn. De Hoge Raad heeft onlangs
besloten dat er sprake is van verschillende
soorten aandelen in de volgende gevallen:
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Waardering serviceflats na
overlijden
De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat
voor het vaststellen van de erfbelasting bij
serviceflats die in 2010 en 2011 zijn nagelaten, tijdelijk niet uitgegaan hoeft te
worden van de WOZ-waarde, maar van de
(lagere) waarde in het economisch verkeer
op het moment van overlijden.
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Deze maatregel is genomen in afwachting
van de uitkomst van een cassatieprocedure
over de invulling van de WOZ-waarde bij
serviceflats en een eventuele afwaardering
daarop. De WOZ-waarde van serviceflats
kan namelijk flink hoger liggen dan de
waarde in het economische verkeer omdat
het vaak verplicht is om bepaalde diensten
af te nemen. Bovendien is de kring van
mogelijke kopers kleiner dan bij normale
woningen.

Fiscus speurt op Marktplaats
Een uitkeringsgerechtigde handelde via
Marktplaats.nl in kinderwagens en andere
artikelen voor baby’s en kinderen. De fiscus
ontdekte dit en verhoogde haar inkomen
over 2007 met € 11.000 (‘resultaat uit
overige werkzaamheden’) en legde een
boete op. De vrouw ging in beroep en
stelde dat er helemaal geen sprake kon
zijn van ‘overige werkzaamheden’ omdat
ze vanwege haar handicap helemaal geen
arbeid kon verrichten. Ze had alleen maar
advertenties (her)geplaatst. De Rechtbank
Den Haag ging niet mee in die redenering
en oordeelde dat ze wel degelijk aangifte
had moeten doen over deze inkomsten en
dat de inspecteur de hoogte ervan nog
behoorlijk laag had geschat. De naheffingsaanslag en 40% van de boete bleven
gehandhaafd omdat de vrouw haar extra
inkomen willens en wetens niet had opgenomen in haar aangifte.
De fiscus gaat met z’n tijd mee. Vroeger
screende men alleen de advertentierubrieken van papieren media.

Heffingvrij vermogen geldt
niet voor buitenlanders
Burgers die in het buitenland wonen maar
vermogen in Nederland hebben, zoals een
huisje aan zee, komen niet in aanmerking
voor het heffingvrije vermogen in box 3.
Dat heeft de Hoge Raad onlangs bepaald
in zaken van een Duitser en een Belg die
hier vastgoed bezaten. Zij hadden bij het
berekenen van het belastbare inkomen
uit sparen en beleggen het heffingvrije
vermogen in mindering gebracht op de
gemiddelde rendementsgrondslag, maar
daar ging de inspecteur niet mee akkoord.
Terecht, vond de Hoge Raad, omdat de
tegemoetkoming van het heffingvrije
vermogen vooral bedoeld is voor inwoners
van Nederland met kleine vermogens.

Wat is een zelfstandig WOZobject?

gebruikelijkloonregeling, omdat de goodwill was toe te rekenen aan de opbrengsten uit de arbeid die de advocaat had
verricht.

Stel, u verhuurt bedrijfsruimte in een
verzamelgebouw. Moet u dan apart
onroerende zaak belasting (OZB) voor de
afzonderlijke ruimtes betalen? Oftewel:
zijn dat zelfstandige WOZ-objecten of niet?

WOZ-waarde bedrijfspanden
De WOZ-waarde van een verhuurd
bedrijfspand wordt doorgaans bepaald op
basis van de huur, vermenigvuldigd met
de zogenaamde kapitalisatiefactor. Een
huur van € 100.000 per jaar maal 10 geeft
dan een WOZ-waarde van 1 miljoen.
De kapitalisatiefactor is vatbaar voor
onderhandeling (tussen de verhuurder en
de fiscus), of kan aangevochten worden
via de rechter.

Iets geldt als een zelfstandig WOZ-object
als het afsluitbaar is, en zelfstandige voorzieningen heeft, waaronder minstens één
toilet en een eigen keukentje. Zo niet, dan
kan de gemeente geen afzonderlijke
WOZ-beschikking opleggen. De Rechtbank
Den Haag verklaarde onlangs een beroep
gegrond van een eigenaar van een kantoorpand die zes WOZ-beschikkingen kreeg van
de gemeente, voor ruimtes in een bedrijfsverzamelgebouw. De ruimtes hadden geen
eigen voorzieningen, en golden dus niet
als zelfstandige WOZ-objecten.

Zo was er een eigenaar van negen bedrijfsunits , die stelde dat de gemeente bij de
bepaling van de WOZ-waarden een verkeerd percentage voor onderhoudskosten
had gebruikt en de kapitalisatiefactor van
10,5 onvoldoende had onderbouwd.
De rechtbank Arnhem gaf hem gelijk en
verlaagde de WOZ-waarden uitgaande
van een kapitalisatiefactor van 10.

Schuldigerkenning altijd
vastleggen bij de notaris
Het komt regelmatig voor dat vermogende
ouders die hun vermogen niet cash beschikbaar hebben, willen besparen op de erfbelasting door een schuldigerkenning aan
hun kinderen. Dat kan, maar die schuld is
alleen aftrekbaar als er een notariële akte
bestaat. Dat heeft de Hoge Raad onlangs
bepaald in een zaak van een moeder en
een dochter, die zonder tussenkomst van
een notaris zelf een (papieren)lening
hadden vastgelegd. Laat dit soort onderhandse akten dus alsnog notarieel
bekrachtigen!

Maar ook over de huurprijs kan gesteggeld
worden. Die kan lager uitvallen dan de
huurprijs waar de gemeente vanuit gaat,
doordat er tussen de huurder en de verhuurder een lagere prijs is bedongen, met
een lagere WOZ-waarde als gevolg. Bij
het Hof Arnhem speelde een zaak van een
bv die een lagere huurprijs bedongen had
vanwege een bepaling in het huurcontract
dat de huur voortijdig opgezegd kon
worden als de verhuurder het pand wilde
herontwikkelen. Het Hof vond dat de
gemeente haar eigen huurprijs niet aannemelijk had kunnen maken en verlaagde
de WOZ-waarde.

Afschrijving commerciële
goodwill vermindert fictief
loon
Bij het bepalen van de hoogte van het
gebruikelijk loon van de directeur-grootaandeelhouder (dga) met de zogenaamde
afroommethode (opbrengsten van de bv,
minus kosten, lasten en afschrijvingen)
mag ook rekening worden gehouden met
afschrijving op commerciële goodwill. Dat
heeft het Hof Leeuwarden bepaald in een
procedure van een advocaat die zijn maatschapsaandeel geruisloos had ingebracht in
een werk-bv met daarboven een holding.
De inspecteur was voor het vaststellen van
de verkrijgingsprijs van de aandelen
akkoord gegaan met een post voor goodwill op de balans. In de jaren daarna had
de advocaat afgeschreven op de goodwill,
wat volgens het Hof ook doorwerkte in de
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Geruisloze inbreng geweigerd
Om een IB-onderneming geruisloos in een
bv te kunnen inbrengen, moet onder meer
worden voldaan aan ‘de zevende standaardvoorwaarde’. Die zegt dat de verkrijgingsprijs van de aandelen een reële afspiegeling moet zijn van de waarde van de ingebrachte onderneming. Bij een apotheker
die zijn bedrijf geruisloos wilde inbrengen
in een bv, was dat niet het geval. Hij
claimde een te hoge goodwill, waardoor
hij meer aandelen zou krijgen dan de
onderneming waard was, met als gevolg
dat de inspecteur de geruisloze inbreng
niet accepteerde.
|

P

2

Wat volgde was een heel circus aan juridische procedures (tot de Hoge Raad aan
toe, en daarna nóg eens het hele traject
van de inspecteur naar de Hoge Raad) met
als uiteindelijk gevolg dat de geruisloze
inbreng toch geweigerd werd. In eerste
instantie gaf de Hoge Raad de apotheker
nog gelegenheid om te voldoen aan een
bijzondere inbrengclausule (glijclausule)
in de oprichtingsakte, die strijdigheid met
de standaardvoorwaarden kon voorkomen,
maar de apotheker had daar ‘in de herkansing’ toch niet aan voldaan.

• Volgens het Hof Amsterdam gold het
praktijkbord van een huisarts niet als
openbare aankondiging omdat het bord
vanaf de openbare weg niet leesbaar
was. De praktijk bevond zich in een
steegje.
• De prints op de rolgordijnen van een
winkel golden volgens het Hof Den
Haag weer wél als reclame, omdat ze
van een merk waren dat in de winkel –
en op de website – werd gebruikt.

Horloge met inscriptie is
belastingvrij

Bedrijven die leegstaande kantoorruimte
ombouwen tot wooneenheden, moeten
rekening houden met een btw-heffing die
flink kan oplopen. De staatssecretaris ziet
geen reden om deze ‘integratieheffing’ af
te schaffen. Hij redeneert dat deze btw
niet drukt op de ondernemer, omdat die de
btw kan aftrekken, of kan doorberekenen
in de huur.

Luzac is aftrekbaar
Ga je naar een (dure) particuliere middelbare school, dan zijn de kosten aftrekbaar
als scholingsuitgaven tot een maximum
van € 15.000. Voorwaarde is wel dat de
uitgaven verband houden met het in de
toekomst verwerven van inkomen uit
werk en woning, aldus de Rechtbank
Haarlem. De inspecteur had de aftrek
afgewezen omdat de leerling in kwestie
nog niet precies wist welke specifieke
vervolgopleiding ze daarna ging doen,
maar volgens de rechtbank was het voldoende dat de vwo-opleiding was gevolgd
met het oog op een vervolgopleiding in
zijn algemeenheid.

Geen fiscaal pardon voor
hergebruik kantoorruimte

Werkgevers mogen belastingvrij een
horloge geven als afscheidscadeau voor
een werknemer, mits voorzien van een
inscriptie. Bij het Hof Amsterdam diende
een zaak van een werkgever die een
naheffingsaanslag loonbelasting had
gekregen voor een afscheidshorloge.
Ter zitting bleek opeens dat het horloge
een inscriptie had. Dat veranderde de
zaak. Had de werkgever dat maar eerder
gezegd, dan zou de inspecteur geen aanslag hebben opgelegd.

Ook wil de staatssecretaris de vrijstelling
van overdrachtsbelasting bij doorverkoop
van commercieel vastgoed niet verlengen
van zes naar twaalf maanden.

Reclamebelasting op
gevelbordjes

Derdenonderzoek in
beroepsfase mag niet

Is een gevelbordje reclame? Dus mag de
gemeente er wel of geen reclamebelasting
over heffen? Een eeuwige bron van conflicten. Juridisch gezien gaat het altijd om
de vraag of zo’n bordje beschouwd kan
worden als ‘een openbare aankondiging
bedoeld om de aandacht van het publiek
op de openbare weg te trekken’. Zo ja,
dan is er sprake van reclame, en moet er
belasting over betaald worden. Maar de
conflicten blijven.

Een derdenonderzoek is een onderzoek
naar de belastingen van een ander, oftewel
van een derde. Bijvoorbeeld bij een leverancier of een afnemer met wie u een
zakelijke relatie hebt. De fiscus kan zo’n
onderzoek doen om erachter te komen of
uw eigen aangifte wel klopt. Een derdenonderzoek mag echter alleen gedaan
worden tót de zaak onder de rechter
komt, zo blijkt.

Enkele recente uitspraken:
• De rechtbank Zutphen vond dat een
opschrift op de gevel van een rijksmonument geen reclame was omdat er geen
verband was met de goederen die daar
op dat moment geleverd werden. Een
belangrijke overweging was ook dat
de eigenaar het opschrift niet mocht
verwijderen vanwege de monumentenstatus van het pand.
• Het Hof Den Bosch beschouwde een
gevelopschrift uit de jaren dertig boven
een modern garagebedrijf wél als reclame
omdat het oude bedrijf eveneens een
garage was.

zoek terzijde en stelde de vrouw opnieuw
in het gelijk.

Onbelaste kilometervergoeding niet verlaagd
De staatssecretaris heeft laten weten dat
hij niets ziet in het verlagen van de onbelaste kilometervergoeding van 19 cent naar
13 cent per zakelijk gereden kilometer.
Dit was een van de fiscale maatregelen die
een ambtelijke werkgroep onderzocht om
het aantal files op de snelwegen terug te
dringen.

Loongegevens IB-aangifte
worden extra gecontroleerd
Het ‘controlethema’ oftewel de speerpunt
voor de IB-aangifte over 2011 is: loongegevens. Uit steekproeven is gebleken dat
belastingplichtigen hiermee nogal eens de
fout in gaan. Daarom houdt de belastingdienst dit jaar extra goed in de gaten of
de loongegevens wel goed zijn ingevuld.

Pensioenverlaging geeft geen
fiscale ruimte

Een inspecteur weigerde zelfstandigenaftrek voor een vrouw die werkte in het
garagebedrijf van haar man, omdat ze
alleen maar ‘ondersteunende activiteiten’
zou verrichten. De Rechtbank Haarlem
vond echter dat de vrouw aannemelijk had
gemaakt dat haar werk meer dan alleen
ondersteunend was. De inspecteur ging in
hoger beroep bij het Hof Leeuwarden, en
kwam daar met de resultaten van een
derdenonderzoek onder klanten van de
garage, waarbij de indruk werd gewekt
dat zij verplicht waren om mee te werken.
Het Hof Leeuwarden vond dat dit strijdig
was met het fair play- en zorgvuldigheidsbeginsel. Het Hof legde het derdenonder-
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De Belastingdienst heeft onlangs duidelijkheid verschaft over de fiscale gevolgen
van het korten van pensioenen, wat door
veel pensioenfondsen overwogen wordt.
Er ontstaat helaas géén fiscale ruimte voor
aanvullende pensioenopbouw om de
gevolgen van het korten op te heffen.
De korting is namelijk voorwaardelijk, en
kan worden hersteld als de werkgever
aanvullende stortingen doet.
Aanvullende pensioenopbouw voor het
dichten van een AOW-gat, of om de financiële gevolgen van een echtscheiding te
verminderen, is eveneens niet aftrekbaar.
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Heffings- en invorderingsrente
tweede kwartaal 2012 zakt
naar 2,30%
De heffings- en invorderingsrente voor het
tweede kwartaal van 2012 is vastgesteld
op 2,30%. In het eerste kwartaal was dat
nog 2,85%.

Btw-nummer eenmanszaken
blijft identiek aan BSN
Wie een eenmanszaak opricht, gaat naar
de KvK om zich in te schrijven. Vervolgens
krijg je daar meteen een btw-nummer, dat
identiek is aan je burgerservicenummer
(BSN) met B01 erachter. Dit is vanzelfsprekend zeer onwenselijk omdat je óók
verplicht bent je btw-nummer – en dus je
BSN – op alle facturen te zetten. Daardoor
komt een persoonlijk nummer, dat bedoeld
is voor de communicatie tussen burgers en
de overheid, open en bloot op straat te
liggen. Het is ook niet voor niets dat het
College Bescherming Persoonsgegevens
(CBP) vrachtrijders adviseert om hun BSN
af te schermen (of weg te krassen op de
kopie) als hun ID gekopieerd wordt bij het
afleveren van goederen.
Over deze kwestie zijn Kamervragen gesteld
door de ChristenUnie. De staatssecretaris is
echter niet bereid om het beleid te wijzigen.
Zijn argumenten: er moet nu eenmaal een
btw-nummer op facturen staan, en het
BSN geeft geen persoonskenmerken prijs.

Normrente personeelslening
stijgt naar 2,85% in 2012
Werkgevers die geld lenen aan hun werknemers, moeten in 2012 een normrente
toepassen van 2,85% (was: 2,5% in 2011).
Het verstrekken van renteloze leningen
leidt tot loon in natura, waarover belasting
en premies afgedragen moeten worden.

Overig nieuws

op plaatsen waar volgens het bestemmingsplan geen winkels gevestigd mogen zijn.

Bekostiging OR-scholing wordt
anders geregeld

Showroommodellen zijn
handelswaar

Op dit moment moeten bedrijven met een
ondernemingsraad (of bedrijven die een OR
zouden moeten hebben) een zogenaamde
‘heffing ondernemingsraden’ betalen aan
de Belastingdienst. In 2012 gaat het om
0,013% van het totale loon voor de loonbelasting over 2011, exclusief het eindheffingsloon. De aanslag voor deze heffing
gaat in mei de deur uit. Uit de inkomsten
ervan wordt de scholing van ondernemingsraadsleden bekostigd.

De Hoge Raad heeft zich onlangs uitgesproken over de vraag of showroommodellen handelswaar zijn, of tot de
‘stoffering’ behoren. In het laatste geval
zou er sprake zijn van ‘bodemzaken’ bij
een faillissement, waardoor de fiscus voorrang heeft bij het incasseren van schulden.
Volgens de Hoge Raad is er echter sprake
van handelswaar, omdat er geen sprake is
van duurzaam gebruik, met name als de
showroommodellen regelmatig vervangen
worden door nieuwe modellen.

Vanaf 2013 komt deze heffing te vervallen.
Ondernemingen moeten dan de volledige
kosten voor de OR-scholing direct aan het
opleidingsinstituut betalen.

Administratiekosten bij
snelheidsboetes
Wie een boete krijgt voor te snel rijden,
moet de administratiekosten van € 6,voorlopig blijven betalen. Een hoogleraar
won onlangs een bezwaarprocedure, omdat
de administratiekosten een verkapte verhoging van het vaste boetebedrag zouden
vormen, maar het Centraal Justitieel
Incasso Bureau (CJIB) zegt dat die uitspraak niets verandert omdat er hoger
beroep is aangetekend. Bovendien zou
het een individueel geval betreffen.

Uitzettingskosten illegale
werknemers voor rekening
werkgever
Werkgevers die illegale werknemers van
buiten de EU in dienst hebben, krijgen in de
toekomst een boete en moeten mogelijk
opdraaien voor de uitzettingskosten van
zulke werknemers. Dat heeft de minister
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
onlangs gemeld. Bovendien moeten werkgevers het voortaan twee dagen van
tevoren melden bij het Uwv Werkbedrijf
als zij een werknemer van buiten de EU
aannemen die tijdelijk diensten verricht
zonder tewerkstellingsvergunning. Deze
‘notificatieverplichting’ geldt niet voor
kennismigranten en werknemers voor
wie al een tewerkstellingsvergunning is
aangevraagd.

Administratiekosten horen niet tot de
boete en zijn dus wel aftrekbaar.

Gevaar dreigt voor
webwinkels-aan-huis
De verkoop van goederen via een webwinkel kán in strijd zijn met het bestemmingsplan. Dat blijkt uit een uitspraak
van de Rechtbank Den Bosch. Het ging om
een online slijterij waarbij alleen virtueel
contact was tussen de verkoper en zijn
klanten. Volgens de rechtbank was er toch
sprake van detailhandel, ook al voldeed
de winkel niet aan de invulling die de
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State aan dat begrip heeft gegeven.
Volgens de Raad van State moet er in dat
geval een ‘ruimtelijke uitstraling’ zijn, dat
wil zeggen: de winkel moet open zijn voor
publiek (of op z’n minst af en toe).

Voor bovenstaande maatregelen moet de
Wet arbeid vreemdelingen nog op een
aantal punten worden aangepast.

Nieuwe regeling voor
collectief ontslag
Op 1 maart 2012 is de Wet Melding
Collectief Ontslag (WMCO) gewijzigd.
Er gold al een meldingsplicht bij de vakbonden en Uwv Werkbedrijf als werkgevers
van plan zijn om binnen drie maanden de
dienstbetrekkingen van twintig of meer
werknemers te beëindigen. Nieuw is dat nu
ook beëindigingen via een vaststellingsovereenkomst meetellen. Een beëindigingsovereenkomst of opzegging waarbij niet is

Als deze uitspraak standhoudt in hoger
beroep, kan dat grote consequenties
hebben voor de vele webwinkels die
vanuit een woning worden geëxploiteerd,
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voldaan aan de WMCO-verplichtingen is
vernietigbaar.
Een belangrijke wijziging is ook de verplichte melding van het voorgenomen
collectief ontslag door de werkgever.
De individuele ontslagaanvraag kan pas
een maand nadat dit voornemen is gemeld
aan de vakbonden en Uwv Werkbedrijf in
behandeling worden genomen (door Uwv
Werkbedrijf ). Het kan wel eerder als de
vakbonden verklaren dat zij hierover zijn
geraadpleegd en akkoord gaan.

alleen gevolgen heeft voor situaties die
lijken op de normale werkgever/werknemer-relatie, zoals in de bouw of de
postbezorging (waarbij alleen het soort
arbeidscontract anders is dan normaal).
U hoeft dus niet bang te zijn dat u als
quasi-werkgever moet opdraaien voor
de kosten als uw zelfstandig werkende
kapper zijn vinger eraf knipt, of als een
klusjesman bij u thuis zijn duim platslaat.

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
Ceifer Montfoort
Waardsedijk-Oost 4
3417 XJ Montfoort
T (0348) 46 87 15
E-mail info@ceifer.nl
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Verschil tussen binnenlandse
en buitenlandse betalingen
verdwijnt
Tussen binnenlandse en grensoverschrijdende betalingen in Europa zullen per
1 februari 2014 geen verschillen meer
bestaan. Op die datum wordt het International Bank Account Number (IBAN)
geïntroduceerd. De website Overopiban.nl
biedt een checklist waarmee bedrijven
zich kunnen voorbereiden op de overstap.
Bedrijven moeten een aantal stappen
zetten om hun administratie en bedrijfsvoering gereed te krijgen voor de overstap
naar IBAN en de Single Euro Payments
Area (SEPA).
Deze stappen zijn:
• stel een plan van aanpak op;
• bepaal de overgangsdatum;
• informeer medewerkers, klanten en
leveranciers;
• maak tijdig afspraken met uw softwareleverancier;
• bepaal de consequenties voor uw
incasso's.

Werkgever verantwoordelijk
voor zzp’er
Werkgevers zijn niet alleen verantwoordelijk voor de veiligheid van hun eigen werknemers, maar ook voor de veiligheid van
ingehuurde zelfstandigen. Dat blijkt uit
een recente uitspraak van de Hoge Raad.
Gebeuren er ongelukken, bijvoorbeeld op
een bouwplaats, dan moet de werkgever
opdraaien voor de kosten als hij onvoldoende werk heeft gemaakt van de veiligheid ter plekke. Het feit dat een zzp’er
een ondernemer is, met eigen verantwoordelijkheden, doet daar niets aan af.
Deskundigen op het gebied van arbeidsrecht benadrukken dat deze uitspraak
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