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Belastingplannen in het Regeerakkoord 2013
Op 5 november 2012 beëdigde Koningin
Beatrix de ministers en staatssecretarissen
van het kabinet Rutte 2. Het tussen VVD
en PvdA gesloten regeerakkoord – met als
motto ‘Bruggen slaan’ – bevat geen afzonderlijke fiscale paragraaf. Wel worden er
plannen gelanceerd voor de komende
jaren. Soms concreet, vaak nog vaag. Het
meest concreet is het op 1 oktober 2012
bekend gemaakte deelakkoord, dat tamelijk hardhandig ingrijpt in het Belastingpakket 2013. Een fiscaal masterplan of
weidse vergezichten bevat het regeerakkoord niet. Toch wordt het pakket van
16 miljard aan ombuigingen voor een
belangrijk deel gevormd door fiscale
maatregelen. Wat komt er nu op ons af?
Een selectie.
Twee van de drie (belangrijkste) fiscale
plannen van de Kunduz-coalitie blijven
staan: de btw-verhoging per 1 oktober
2012 en de inperking van de hypotheekrenteaftrek voor nieuwe gevallen per
1 januari 2013. Nieuwe hypotheken moeten
– op straffe van volledig verlies van de
aftrek – tenminste annuïtair worden afgelost. Als logisch gevolg van deze maatregel
zal de kapitaalverzekering eigen woning
(en ook het populaire banksparen voor de
eigen woning) per 2013 voor nieuwe
gevallen komen te vervallen. Of ook
bestaande gevallen de mogelijkheid van
een fiscaal gunstige afkoop geboden moet
worden, wordt nog onderzocht. Verder is
de forensentax gesneuveld, evenals de
kilometerheffing en de langstudeerboete.
Dit alles wordt gefinancierd door de assurantiebelasting te verhogen naar 21% per
1 januari 2013. Ook de geplande vitaliteitsregeling is gesneuveld. Voor de oude
levensloopregeling is een bijzonder ingewikkelde overgangsregeling getroffen.
C E I F E R

Voor kleine levensloopspaarders (met een
saldo van € 3.000 of minder) valt het saldo
per 1 januari 2013 vrij. Wie meer heeft
gespaard heeft andere mogelijkheden, al
bestaat alleen voor het jaar 2013 een
gunstige maatregel. Die komt er op neer
dat bij een volledige opname 20% van het
saldo belastingvrij opgenomen kan worden.
De resterende 80% vormt gewoon belast
inkomen. Bedenk wel dat zo’n vroegtijdige
opname ook gevolgen kan hebben voor
inkomensafhankelijke regelingen.
Wat gaat er nog meer veranderen? De
accijns op brandstof, drank en tabak gaat
zowel in 2013 als in 2014 opnieuw omhoog.
De voorgestelde inkomensafhankelijke
zorgpremie, die zorgde voor onvoorstelbaar veel commotie, is weer gesneuveld.
Daarvoor moest wel het regeerakkoord
worden opengebroken, waardoor Rutte
in het krijt is komen te staan bij Samsom.
De door de PvdA vurig gewenste nivellering zal nu worden bereikt door de voorgestelde verlaging van het toptarief in de
inkomstenbelasting (van 52% naar 49%)
niet door te laten gaan. Verder zal de
‘lengte’ van schijven ingeperkt gaan
worden, waardoor u eerder in een hoger
tarief zult vallen. Tenslotte zal de algemene
heffingskorting worden verhoogd, maar
niet voor iedereen. Deze heffingskorting
wordt namelijk inkomensafhankelijk
gemaakt, waardoor de hogere inkomens
er geen gebruik meer van kunnen maken.
Naast de hiervoor al genoemde wijziging
in de hypotheekrenteaftrek per 2013 (die
zoals gezegd enkel voor nieuwe gevallen
gaat gelden) is nu al duidelijk dat er in
2014 een volgende maatregel komt, die
behalve voor nieuwe ook voor bestaande
gevallen geldt. Beide maatregelen cumuN I E U W S B R I E F
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leren overigens met elkaar. In 28 jaarlijkse
stapjes van 0,5% zal het tarief waartegen
hypotheekrente mag worden afgetrokken,
worden teruggebracht van 52% naar 38%.
De hiervoor genoemde nieuwe gevallen
krijgen zowel met de ene als met de andere
maatregel te maken. Dat zal in veel gevallen pijn gaan doen. Een kleine pleister is
er wel: wie na de verkoop van zijn woning
blijft zitten met een restschuld, krijgt enige
fiscale ondersteuning. De rente over deze
restschuld is nog tien jaar aftrekbaar.
Aanvankelijk had men hiervoor een periode
van vijf jaar in gedachten.
Het mes wordt ook gezet in een andere
grote fiscale kostenpost: de pensioenopbouw. Natuurlijk moeten we langer
doorwerken en mag er minder fiscaal
aftrekbare premie ingelegd worden. Maar
de pensioenopbouw wordt ook afgetopt.
Het pensioen dat wordt opgebouwd over
uw salaris, voor zover dat meer is dan
€ 100.000 valt niet onder de bekende
omkeerregel. Oftewel: deze premie is
fiscaal niet aftrekbaar. Deze maatregel zal,
zo is de bedoeling, maar liefst 2 miljard
euro opleveren in 2017.
Tenslotte krijgen ondernemers het zwaar
te verduren. Het mes gaat in de research
en development (RDA) activiteiten. Verder
krijgen ondernemers vanaf 2015 te maken

2 0 1 2

|

P

1

met een ‘winstbox’. Daarin gaat een lager
tarief gelden dan het huidige toptarief
van 52%. Daar staat tegenover dat het
mes wordt gezet in de meeste fiscale
faciliteiten. Het gevolg laat zich raden:
vanaf 2015 zullen ondernemers per jaar
maar liefst 500 miljoen euro extra belasting gaan betalen.

Raad uit 1991, waarin gesteld wordt dat
btw-heffing ‘rechtsvormneutraal’ is. De
holding hoefde dus geen btw in rekening
te brengen aan de werkmaatschappij, en
de naheffingsaanslag werd vernietigd.
De staatssecretaris is het niet eens met
deze beslissing van het Hof maar heeft
zijn cassatieberoep ingetrokken.

Benieuwd of ze die slagzin ‘Leuker kunnen
we het niet maken, wel makkelijker’ bij de
Belastingdienst gewoon blijven gebruiken.

Iets dergelijks geldt voor assurantietussenpersonen en financiële dienstverleners.
Hun diensten zijn ook btw-vrij, net als
medische diensten, en kunnen eveneens
btw-vrij via bv’s worden uitgevoerd, getuige
een uitspraak van het Hof Den Haag.

Rechters matigen verzuimboetes Vpb
Sinds 1 januari 2010 is de maximale verzuimboete voor te late aangiftes vennootschapsbelasting vier keer zo hoog als voorheen geworden, wat tot hogere boetes in
het algemeen heeft geleid. Ook als ze niet
maximaal waren. Diverse rechters hebben
de fiscus sindsdien teruggefloten wegens
het opleggen van ‘disproportioneel’ hoge
verzuimboetes. In bijna alle gevallen werd
de boete flink verlaagd. Het is dus raadzaam om beroep aan te tekenen tegen
een verzuimboete.

Tandartsdiensten via bv’s
zijn btw-vrij
Het Hof Den Bosch heeft een interessante
uitspraak gedaan over de btw bij medische
diensten in een bv-structuur, met een
holding en een werkmaatschappij. De vergoeding die de werkmaatschappij aan de
holding betaalt, is btw-vrij.
Het ging om een zaak waarin een holding
haar dga, die tandarts was, had uitgeleend aan de tandartspraktijk van de
werkmaatschappij. De inspecteur vond dat
op de vergoeding die de holding daarvoor
in rekening bracht, het normale btw-tarief
van toepassing was, en legde een naheffingsaanslag op. Over het ter beschikking
stellen van personeel moet immers gewoon
btw worden afgedragen. De Rechtbank
Breda was het eens met de inspecteur,
waarna de tandarts in hoger beroep ging
en alsnog gelijk kreeg.
Het Hof oordeelde dat de tandarts vrijgesteld zou zijn geweest van btw als hij in
een eenmanszaak had gewerkt, en dat
uitoefening van zijn activiteiten in een bvstructuur geen reden was om een ander
btw-regime toe te passen. Het Hof verwees daarbij naar een arrest van de Hoge
C E I F E R

Passagiersstoel en bijtelling
voor privégebruik
Als een bestelauto ‘door de aard en inrichting (nagenoeg) uitsluitend geschikt is
voor het vervoer van goederen’, volgt
geen bijtelling voor privégebruik. Of er in
de bestuurderscabine een tweede stoel zit,
die geschikt is om een passagier mee te
nemen, is niet relevant. Dat heeft de Hoge
Raad onlangs bepaald over een bestelauto
waarvan de laadruimte was ingericht met
schappen, kasten en rekken, met in de
bestuurderscabine een tweede stoel.
Helemaal helder is deze kwestie nog niet,
want kort na het arrest van de Hoge Raad
bepaalde het Hof Amsterdam dat een
inspecteur in een aanslag terecht rekening
had gehouden met een onttrekking
wegens privégebruik bij een bestelauto
van een bloemist. Hier bevatte de laadruimte een voorziening om planten en
bloemstukken op te zetten, maar dat
maakte de auto volgens het Hof niet
‘(nagenoeg) uitsluitend geschikt voor
goederenvervoer’. In dit geval was de
aanwezigheid van een passagiersstoel wel
relevant.

Tbs-vordering in box 1
verrekenen met schuld in
box 3
Een dga die een vordering heeft op zijn
bv, moet die vordering opnemen in box 1,
op basis van de terbeschikkingstellingsregeling (tbs-regeling). Een schuld aan de
bv moet ondergebracht worden in box 3.
Als de dga zijn vordering op de bv afwaardeert, bijvoorbeeld wegens een slechte
vermogenspositie van de bv, moet hij deze
eerst salderen met de schuld. Wat er overblijft mag afgetrokken worden. Dat de
N I E U W S B R I E F
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vordering en de schuld niet in dezelfde
box vallen, doet er niet toe, aldus de
Rechtbank Haarlem.

Voorwaarden inlenersaansprakelijkheid gewijzigd
Per 1 juli 2012 zijn de voorwaarden gewijzigd waaronder een inlener van arbeidskrachten aansprakelijk kan worden
gesteld voor niet betaalde loonheffing en
btw door het uitzendbureau. De inlener is
gevrijwaard van die aansprakelijkheid als
hij voldoet aan een aantal voorwaarden,
waaronder de volgende:
• het uitzendbureau voldoet aan de NEN
4400-1 of 4400-2 normen en staat in het
SNA-register;
• de inlener stort 25% van het factuurbedrag inclusief btw (of 20% bij toepassen van de btw-verleggingsregeling) op
de G-rekening van de gecertificeerde
uitzendonderneming;
• de betaling op de G-rekening voldoet
aan de volgende voorwaarden: de factuur van de uitlener is conform de eisen
van de Wet omzetbelasting; het nummer
of kenmerk van de overeenkomst waarop
de factuur betrekking heeft, wordt
vermeld en ook het tijdvak waarop de
gefactureerde dienst betrekking heeft;
de benaming of het kenmerk van het
werk wordt vermeld;
• de gegevens over de inlening, de urenadministratie en de betalingen zijn direct
terug te vinden in de administratie van
de inlener.

Uitkering ongevallenverzekering en loonheffing
Een hoofdagent van de KLPD raakte door
een ongeval tijdens zijn werk blijvend
invalide, en kreeg daarvoor twee uitkeringen: een uit een collectieve dienstongevallenverzekering en een uit een collectieve
privéongevallenverzekering. Op beide
uitkeringen was loonheffing toegepast, en
de agent ging daartegen in beroep. Het
Hof Arnhem vond de loonheffing bij de
dienstongevallenverzekering wél terecht,
omdat die voortkwam uit een rechtspositionele regeling voor politieagenten,
waaraan zij rechten kunnen ontlenen.
In het geval van de privéongevallenverzekering bestond volgens het Hof
geen rechtens afdwingbare toezegging
van de werkgever, en daarom behoorde
die uitkering niet tot het loon.
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Crisisheffing hoge lonen
Tenzij het komende kabinet anders besluit
komen er in 2013 twee maatregelen om
hoge lonen tijdelijk zwaarder te belasten:
• ten eerste: een eenmalige heffing van
16% over het loon over 2012 (inclusief
bijtelling voor auto van de zaak, en
structurele en incidentele beloningen
zoals bonussen) voor zover dat bedrag
boven € 150.000 ligt;
• ten tweede: een heffing van 75% (was
30%) over ontslagvergoedingen voor
werknemers met een toetsinkomen
boven € 531.000, als de ontslagvergoeding hoger is dan dit toetsinkomen.
Beide heffingen komen voor rekening van
de werkgever en mogen niet worden verhaald op de werknemer.
Waarschijnlijk komt er nog aanvullend
beleid om sluiproutes zoals salary-split te
blokkeren. Houd er tevens rekening mee
dat de inspecteur een hoger salaris bij
dga’s kan afdwingen als de bv veel winst
maakt, waardoor de crisisheffing sneller in
zicht kan komen dan u denkt. Hier valt
weinig tegen te doen (behalve emigreren
naar België).

Overdrachtsbelasting
Grond
Het verlaagde tarief van 2% voor de overdrachtsbelasting geldt niet voor de
aankoop van onbebouwde grond waarop een eigen woning wordt gebouwd.
Dat heeft de rechtbank Arnhem onlangs bepaald. De koper had een beroep op
het gelijkheidsbeginsel gedaan: het verlaagde tarief geldt namelijk wél bij de
aankoop van grond met een sloopwoning die door nieuwbouw wordt vervangen.
De rechter oordeelde echter dat het om verschillende dingen gaat. Bij de vervanging van een sloopwoning wordt de bestaande woningmarkt niet uitgebreid en
bij nieuwbouw op onbebouwde grond wel.

Bijbehorende zaken
Vanaf 1 januari 2013 geldt het verlaagde overdrachtsbelastingtarief van 2% ook
voor ‘aanhorigheden’ (bijbehorende zaken) die later worden gekocht dan de
woning, zoals een garage. Tot die datum geldt dit lage tarief alleen als de woning
en de aanhorigheden gelijktijdig worden gekocht. De aanhorigheden mogen een
eigen kadastraal nummer hebben en hoeven niet op het woningperceel te liggen.

Doorverkoop
Als een huis (of ander onroerend goed) binnen 6 maanden wordt doorverkocht,
hoeft de laatste koper alleen overdrachtsbelasting te betalen over de meerwaarde.
Per 1 september 2012 is deze termijn van 6 maanden verlengd tot 36 maanden.
Dit geldt voorlopig tot 1 januari 2015. Deze maatregel, die deel uitmaakt van het
Belastingplan 2013, is bedoeld om de doorstroming op de woningmarkt
te bevorderen.

Regels tijdelijke verhuur
woonruimte versoepeld

Maatregelen tegen fraude
met toeslagen

AB-verlies: alleen belastingkorting in box 1

Het kabinet gaat de Leegstandswet verruimen om de tijdelijke verhuur van te
koop staande woningen te vergemakkelijken. Huiseigenaren zijn niet langer
gebonden aan een maximumhuurprijs op
basis van het woningwaarderingsstelsel.
En gemeenten mogen bij het verlenen van
de benodigde vergunning geen eisen
meer stellen die niet in de wet staan.

De staatssecretaris heeft maatregelen
gepresenteerd die de omvangrijke fraude
met toeslagen moeten tegengaan.
Fraudeurs die tweemaal zondigen, krijgen
vanaf 2013 een boete van 150%. Als de
recidiverende fraudeur de boete niet kan
betalen, wordt die verrekend met nog te
ontvangen toeslagen. Verder wordt uitbetaling van een toeslag gestaakt als de
ontvanger niet reageert op een verzoek van
de inspecteur om buitenlandse inkomsten
op te geven.

Je kunt de fiscus verzoeken om een verlies
uit aanmerkelijk belang om te zetten in een
belastingkorting, als je geen aanmerkelijk
belang meer hebt. Deze korting bedraagt
25% van het nog openstaande verlies, en
mag verrekend worden met de belasting
over ‘inkomen uit werk en woning’, oftewel box 1.

Verder wordt de maximale periode voor
tijdelijke verhuur van huurwoningen die
gesloopt of gerenoveerd gaan worden,
verlengd van vijf naar zeven jaar. Deze
maatregel moet onnodige leegstand voorkomen wanneer (ver)bouwprojecten worden uitgesteld vanwege de crisis.
Tenslotte wordt de maximale termijn voor
tijdelijke verhuur van woonruimte in leegstaande gebouwen zonder woonbestemming verruimd naar tien jaar. Deze maatregel maakt het voor investeerders lonender om bijvoorbeeld kantoorgebouwen
tijdelijk te laten bewonen, in afwachting
van een definitieve bestemming voor het
gebouw.
C E I F E R

Bij twijfel over de schatting op basis waarvan de toeslag wordt toegekend, zal de
fiscus de toeslagaanvrager daar vragen
over stellen. Dit moet het aantal mensen
terugdringen dat te veel of te weinig toeslag krijgt.
Wanneer iemand ten onrechte twee jaar
achter elkaar huurtoeslag blijkt te hebben
gekregen, kan de fiscus de toeslag stopzetten. Ook zal voortaan rente geheven
worden over het deel van de toeslag dat
geretourneerd moet worden.
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Bij de Rechtbank Haarlem diende onlangs
een zaak van een voormalig AB-houder
die het onredelijk vond dat hij de belastingkorting niet kon verrekenen met de
belasting over zijn ‘inkomen uit sparen
en beleggen’ (box 3). De man kon zijn
belastingkorting namelijk niet verrekenen
in box 1 omdat zijn inkomen uit werk en
woning nihil was, en omdat hij daar ook
nog een onverrekend verlies had. Wel
had hij dat jaar een positief inkomen uit
sparen en beleggen.
De rechter vond het erg vervelend voor
deze AB-houder, maar de wet zegt nu
eenmaal dat de belastingkorting alleen
aftrekbaar is in box 1. Daar kon hij ook
niets aan doen.
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Kosteloze vermindering van
pensioen in eigen beheer
Het wordt mogelijk om zonder fiscale
gevolgen pensioenen die in eigen beheer
zijn opgebouwd (in een eigen bv) te verminderen. Als het vermogen van de bv te
gering is om aan de pensioenverplichtingen
te voldoen, mogen op de ingangsdatum
van het pensioen de pensioenaanspraken
eenmalig worden verlaagd. Zo’n verlaging
geldt nu nog als afkoop van pensioen,
waarover belasting betaald moet worden.
De pensioenaanspraken mogen alleen
worden verminderd als er sprake is van
onderdekking ten gevolge van reële
beleggings- en ondernemingsverliezen
van de bv.
Voor lopende pensioenuitkeringen komt
er een overgangsregeling die het mogelijk
maakt om tussen 2013 en 2015 de pensioenaanspraken eenmalig te verminderen.

Onderkapitalisatieregeling
afgeschaft
Per 1 januari 2013 wordt de onderkapitalisatieregeling (ook wel thincap-regeling of
Bosal-wetgeving genoemd) afgeschaft.
De regeling was bedoeld om paal en perk
te stellen aan de ongebreidelde renteaftrek door opkoopfondsen die bedrijven
kopen met geleend geld. In de praktijk
bleek de regeling echter zeer ongunstig
uit te pakken voor familiebedrijven in het
MKB, wat niet de bedoeling was.

Verpakkingenbelasting
afgeschaft

Overig nieuws

nieuwe flessen;
• het terugdringen van PVC-materiaal
in verpakkingen;
• het afschaffen van gratis plastic
draagtasjes in supermarkten;
• minder materiaal in kunststofverpakkingen;
• minder kunststofwikkels;
• onderzoek naar de gescheiden
inzameling van drankenkartons.

Vrijwillige WW-verzekering
Wie huishoudelijk werk doet (zonder
arbeidsovereenkomst), of in het buitenland gaat werken, kan bij het Uwv een
vrijwillige werkloosheidsverzekering
afsluiten. Zo kun je alsnog in aanmerking
komen voor een WW-uitkering als je je
baan verliest.

Betalingsonmacht hoeft maar
één keer gemeld
Bestuurders kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld als hun bv de belastingdienst niet (of niet op tijd) meldt dat er
geen geld meer is voor het afdragen van
loonbelasting of btw. Meld een eventuele
betalingsonmacht dus tijdig! Maar als er
eenmaal zo’n melding is gedaan, dan
hoeft die niet steeds herhaald te worden
voor de volgende tijdvakken, aldus een
recent arrest van de Hoge Raad.
Het ging over een bv-bestuurder die de
belastingdienst in juli 2006 had gemeld
dat de bv de loonbelasting over mei 2006
niet meer kon betalen. Deze melding was
te laat en daarom stelde de belastingdienst de bestuurder aansprakelijk.
De Hoge Raad erkende dat de man te laat
was geweest, maar zijn melding was wel
op tijd voor latere tijdvakken. Voor de
schulden over die vervolgperiode kon hij
dus niet aansprakelijk worden gesteld.
De Hoge Raad vernietigde het arrest van
het Hof Den Haag en verwees de zaak
terug naar het Hof Amsterdam.

De hoogte van het te verzekeren loon is
vrij, maar mag niet hoger zijn dan het
gemiddelde dagloon, met een maximum
van € 193,09 bruto per dag (inclusief
vakantietoeslag).
De vrijwillige WW-verzekering is bedoeld
voor de volgende situaties:
• maximaal 3 dagen per week huishoudelijk werk doen, bijvoorbeeld als alfahulp,
schoonmaker, oppas, of tuinman;
• in het buitenland werken voor een ontwikkelingsorganisatie of volkenrechtelijke
organisatie;
• in het buitenland wonen, en werken
voor een Nederlandse werkgever;
• in het buitenland werken voor een nietNederlandse werkgever, en in Nederland
blijven wonen.
Aanvragen: bij het Uwv met een aanvraagformulier binnenland of buitenland.
Het Uwv adviseert ook of het afsluiten van
zo’n vrijwillige WW-verzekering in uw
geval zinvol is.

Direct een boete voor te
zwaar werk in de bouw

Per 1 januari 2013 wordt de verpakkingenbelasting afgeschaft. De staatssecretaris en
het bedrijfsleven hebben een convenant
gesloten waarin producenten, importeurs
en verkopers van verpakte producten
garanderen dat zij de komende 10 jaar de
kosten voor inzameling en hergebruik van
kunststof verpakkingsmateriaal betalen.
Zij gaan gemeenten vergoeden voor het
inzamelen van verpakkingsafval, en staan
voor 20 miljoen euro per jaar garant voor
de aanpak van zwerfafval. Ook financieren
de bedrijven de al lopende campagne
‘Nederland Schoon’, en een Kennisinstituut
Verpakkingen dat een 'verduurzamingsagenda' gaat opstellen en uitvoeren.

De Inspectie SZW treedt sinds september
2012 strenger op tegen werkgevers die
bouwvakkers te zwaar werk laten doen.
Bij overtreding van de regels, zoals meer
dan 60 kilo kruien, volgt direct een boete
van € 3.600 (per overtreding) en niet
langer eerst een waarschuwing. Deze
harde aanpak moet ervoor zorgen dat
meer bouwvakkers gezond hun pensioen
halen. Op dit moment heeft bijna de helft
van de betonvlechters rugklachten, meer
dan een derde van de metselaars, en
eveneens meer dan een derde van de
glaszetters.

Het bedrijfsleven had eerder al maatregelen toegezegd voor:
• meer hergebruikt PET-materiaal in

De Inspectie zal de komende jaren extra
gaan controleren bij de top-15 van zware
beroepen. Denk aan: blokkenstellers in de

C E I F E R
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ruwbouw, betonstaalvlechters, metselaars,
glaszetters, en monteurs van metalen daken geveldelen. Ook zal extra worden gelet
op de begaanbaarheid van bouwplaatsen.
Er mag bijvoorbeeld geen gereedschap op
de looppaden liggen.

Richtlijnen voor ‘kopietje
paspoort’
Bedrijven en organisaties kopiëren steeds
vaker het identiteitsbewijs van klanten en
relaties. Denk bijvoorbeeld aan hotels,
sportscholen en telecom-aanbieders.
Dit verschijnsel staat ook wel bekend als
‘kopietje paspoort’. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) wijst er met
nadruk op dat dit in de meeste gevallen
domweg verboden is. Legitimeren okee,
maar kopiëren nee. Alleen wanneer de
wet uitdrukkelijk voorschrijft dat er een
kopie van het identiteitsbewijs gemaakt
(en bewaard) moet worden, is kopiëren
toegestaan, bijvoorbeeld bij het openen
van een bankrekening of het administreren
van werknemers.
Wanneer mag het nou wel en wanneer
niet? En welke tussenvormen bestaan er?
Autoverhuurbedrijven mogen bijvoorbeeld voor de tijd van de verhuur een
kopie met afgeschermde foto en afgeschermd Burgerservicenummer bewaren,
die bij inlevering moet worden teruggegeven. Het CBP publiceerde handige
richtlijnen in ‘Kopietje paspoort’, een pdfdocument dat makkelijk te vinden is op
www.cbpweb.nl. Consumenten kunnen
terecht op www.mijnprivacy.nl.

Innovatiekrediet kan uitkomst
brengen
Bedrijven kunnen van de overheid een
innovatiekrediet krijgen voor de financiering van risicovolle, maar wel veelbelovende projecten. Zo’n lening kan gebruikt
worden voor de ontwikkeling van nieuwe
producten, processen of diensten.

projectplan en financieel plan, en kunnen
het hele jaar door worden ingediend.
De aanvraag wordt beoordeeld op de
volgende vier punten:
• het bedrijf moet onvoldoende middelen
hebben om het project helemaal zelf te
kunnen financieren;
• het bedrijf moet wel minstens 65%
(MKB) of 75% (grotere bedrijven) van
de projectkosten zelf kunnen dragen;
• een technisch risico is aanvaardbaar,
maar de technische haalbaarheid moet
vaststaan;
• het project moet binnen 4 jaar voltooid
kunnen worden.

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
Internet www.ceifer.nl

Meer informatie: www.agentschapnl.nl.

KvK introduceert Waadi-check
Sinds juli 2012 geldt een registratieplicht
voor arbeidsmarkt-intermediairs (waaronder uitzendbureaus), zoals geregeld in
de Wet allocatie arbeidskrachten door
intermediairs, kortweg Waadi.
Intermediairs maar ook inleners kunnen
een boete krijgen als de intermediair niet
geregistreerd was op het moment van
contractering van de arbeidskracht.
Inleners kunnen op de site van de Kamer
van Koophandel (www.kvk.nl) nagaan of
de intermediair geregistreerd staat aan de
hand van het KvK-nummer van het bedrijf.

Saldo voor ‘banksparen’
beschermd bij faillissement
Door een aanpassing van de faillissementswet per 1 oktober 2012 worden banken
en verzekeraars voortaan gelijk behandeld
na faillissementen. Bancaire lijfrenten –
beter bekend als de saldo’s voor ‘banksparen’ – blijven voortaan buiten een
faillissement als het om stortingen gaat
die aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Schuldeisers kunnen dus geen
beslag meer laten leggen op bankspaartegoeden. Dit gold al voor verzekerde
lijfrenten.

Bij mislukking wordt de lening deels kwijtgescholden; bij succes moet je de lening –
inclusief rente – binnen 10 jaar terugbetalen, waarbij de hoogte van de rente
varieert tussen de 4 en 10%, afhankelijk
van het risicoprofiel en het type project.
De lening bedraagt minimaal € 150.000 en
maximaal € 5 miljoen. Aanvragen moeten
voorzien zijn van een businessplan, een
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