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Fiscaal

Vaststellingsovereenkomst
crisisheffing

Zonnepanelen

De werkgever van een werknemer die in
2012 meer dan € 150.000 verdiende moest
uiterlijk op 31 maart 2013 een (niet op de
werknemer verhaalbare) eindheffing van
16% afdragen voor zover het loon de
genoemde grens oversteeg. Of de heffing
ook in 2014 (over het loon in 2013) zal
blijven bestaan, is nog onduidelijk.
De berichtgeving daarover is tegenstrijdig.
Deze crisisheffing was bijzonder impopulair en heeft dan ook tot een groot aantal
bezwaarschriften aanleiding gegeven,
terwijl daarna nog tal van beroepsprocedures kunnen worden verwacht.
De Belastingdienst biedt de betrokken
werkgevers nu een vaststellingsovereenkomst aan. Wie tijdig bezwaar heeft
gemaakt kan op deze manier aanhaken
bij een aantal proefprocessen die zullen
worden gevoerd. Aansluiten bij de proefprocedures is niet verplicht: u kunt het
ook zelf uitprocederen. Daar zijn uiteraard
kosten aan verbonden.

Je ziet ze steeds meer verschijnen op
daken van bedrijven en van particuliere
woningen: zonnepanelen. Goed voor het
milieu en nu nog beter voor de portemonnee. Want onlangs besliste het
Europese Hof van Justitie dat meneer
Fuchs (een Oostenrijkse particulier) die
met zijn zonnepanelen stroom opwekte en
die stroom vervolgens verkocht aan een
elektriciteitsbedrijf voor de btw aangemerkt kon worden als ondernemer. Dat
betekent dat hij de door hem opgewekte
stroom met btw moet verkopen, maar ook
dat hij de btw op de aanschaf en de
installatie van de panelen terugkrijgt.
Bovendien mag hij als ondernemer, door
de kleine ondernemersregeling, waarschijnlijk de in rekening gebrachte btw
houden. Als gevolg van dit alles kan tot
21 procent op de aanschaf- en plaatsingskosten van zonnepanelen worden
bespaard. U ziet het: voor niets gaat de
zon op, maar u kunt er ook geld aan
verdienen!
Wij kunnen particulieren als ondernemer
voor de btw aanmelden. Meestal is het
dan verstandig om te verzoeken een jaaraangifte te mogen doen, gelet op de
hoogte van de te verwachte omzet.
Gelet op het systeem van de omzetbelasting dient u zich zo snel mogelijk als
ondernemer aan te melden. Omdat de
uitspraak de staat geld gaat kosten is een
wetswijziging niet ondenkbaar. Ook dat is
een reden om zo snel mogelijk uw geld
terug te vragen. Omdat enkele instanties
nog naar een juiste handelswijze zoeken
moet met enige administratieve vertraging
rekening worden gehouden.
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U ontvangt hierover binnenkort een brief
van de fiscus. Let u er wel even op dat er
aan de verschillende doelgroepen twee
verschillende overeenkomsten worden
gestuurd. Haak aan bij de op uw situatie
van toepassing zijnde procedure.
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Overig nieuws
Kijk uit met het overnemen
van schulden bij bedrijfsopvolging
In ondernemend Nederland wordt met
graagte gebruik gemaakt van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit, kortweg BOF. Als
(meestal, al mogen het ook anderen zijn)
de kinderen de onderneming van de
ouders erven of overnemen voor een lager
bedrag dan de werkelijke waarde, hoeft
meestal geen erfbelasting of recht van
schenking te worden betaald als de overgenomen onderneming enkele jaren
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wordt voortgezet. De omvang van de
erfenis of schenking wordt – behalve door
de waarde van de onderneming – natuurlijk ook bepaald door de tegenprestatie
(bijvoorbeeld de koopsom). De Hoge Raad
heeft nu beslist dat de overname van
schulden van een onderneming niet kan
worden gezien als een tegenprestatie voor
de verkrijging van de onderneming. De
overname van (latente) belastingschulden
van de overdrager daarentegen wordt
juist weer wel als een tegenprestatie
aangemerkt.
Het aangaan, overnemen of juist afbetalen van schulden rondom de overname
van een onderneming kan u dus veel geld
kosten of juist opleveren. Raadpleeg ons
vooral tijdig zodat er ‘bijgestuurd’ kan
worden. Na de overname kan er meestal
niet meer zoveel gerepareerd worden.

Bouwterrein Maasdriel
De vraag of een perceel al dan niet als
bouwterrein kan worden aangemerkt kan
financieel grote gevolgen hebben.
Daarom is het van groot belang dat de
Hoge Raad nu heeft beslist dat als op de
datum van de levering blijkt dat een
bepaald terrein daadwerkelijk is bestemd
om te worden bebouwd, sprake is van
een bouwterrein. In het concrete geval
betekende dat een aanslag overdrachtsbelasting voor de belanghebbende,
Woningstichting Maasdriel, van tafel ging.
In het berechte geval kocht de Woningstichting Maasdriel in 2006 een voormalige
bibliotheek met bijbehorend parkeerterrein. Alles zou worden gesloopt, om
gebruikt te gaan worden als bouwgrond
voor woningbouw alsmede winkel- en
kantoorontwikkeling. Begin 2007 werd de
bibliotheek gesloopt en in maart 2007
werd de grond notarieel geleverd. Mocht
de Woningstichting nu de vrijstelling in de
overdrachtsbelasting voor (kortgezegd: de
aan de heffing van omzetbelasting onderworpen levering van) gronden toepassen?
De Hoge Raad was van mening dat dat
mocht. De Hoge Raad was namelijk van
oordeel, dat een terrein als een bouwterrein kan worden aangemerkt, als op
de datum van de levering blijkt dat het
perceel bestemd was om bebouwd te
worden. Er daar kon in dit geval geen
twijfel over bestaan.
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Als gevolg van dit arrest zal nu nog eerder
dan al het geval was sprake zijn van een
bouwterrein, met alle fiscale gevolgen in
de overdrachts- en omzetbelasting van
dien.

zijn van de deelnemingsvrijstelling. In
geval van zo’n zogeheten sfeerovergang
moeten voor- en nadelen worden verdeeld over de belaste en de niet-belaste
periode.

Kosten particuliere vwoopleiding niet aftrekbaar

De haast van het ministerie kan verklaard
worden uit het feit dat men verwachtte
anders jaarlijks € 200 miljoen mis te lopen.

Kinderen die zonder diploma het onderwijs verlaten. Ouders liggen er wakker van
en betalen vaak grote bedragen (bijles,
huiswerkbegeleiding, particulier onderwijs)
om hun kroost het begeerde papiertje
toch te laten behalen. Maar kunt u met
die kosten fiscaal bezien nog iets? Er is in
deze Nieuwsbrief al vaker over geschreven,
maar nu lijkt de Hoge Raad dan toch –
voorlopig althans – het laatste woord te
hebben gezegd. Kosten voor het volgen
van een algemeen vormende opleiding,
zoals het vwo zijn niet aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting. Het is echter volgens
de Hoge Raad niet uitgesloten dat deze
kosten onder bijzondere omstandigheden
wel aftrekbaar zijn. Wat die bijzondere
omstandigheden dan zouden kunnen zijn,
liet de Hoge Raad in het midden, omdat
van dergelijke omstandigheden in deze
zaak geen sprake was.
Duidelijk is nu dat zonder goed verhaal
geen recht op aftrek bestaat.

Fiscalisten weten het: het ministerie van
Financiën is een slecht verliezer en laat
vaak zien dat ze wel kunnen opschieten
als ze een procedure bij de Hoge Raad
verliezen. Zo ook nu. De Hoge Raad
besliste op 14 juni 2013 dat de deelnemingsvrijstelling van toepassing was op
voordelen die waren toe te rekenen aan
een periode dat de deelnemingsvrijstelling
niet van toepassing was, maar die pas
werden gerealiseerd toen die vrijstelling
wel van toepassing was. Als gevolg hiervan ontstond een spel zonder nieten: was
toepassing van de deelnemingsvrijstelling
gunstig, dan kon men zich op dit arrest
beroepen, pakte de deelnemingsvrijstelling
juist ongunstig uit, dan beriep men zich
op de wet. De nu voorliggende reparatie
voorziet in een compartimentering bij een
verandering in het al dan niet toepasselijk
|
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In fiscale zaken (bezwaar, beroep, hoger
beroep en beroep in cassatie) kunt u als
belastingplichtige (bijna) altijd zelf optreden, maar de meeste mensen geven de
voorkeur dat iemand anders – een
gemachtigde – dat voor hen doet. Zo’n
gemachtigde wordt door de Overheid niet
op zijn of haar blauwe ogen geloofd, hij
of zij moet desgevraagd een volmacht
kunnen overleggen. De Hoge Raad heeft
nu beslist dat een voor een zaak bij het
Rechtbank afgegeven volmacht niet zonder
meer geldig is voor de daarop volgende
cassatieprocedure. Daar is een nieuwe
volmacht voor nodig. Het gevolg van de
ontoereikende volmacht was dat de
belastingplichtige niet-ontvankelijk werd
verklaard en zijn zaak dus verloor.
Een goed en ruim opgestelde kantoorvolmacht (waarin alle bij een kantoor
werkzame personen worden gemachtigd)
zal volstaan. Advocaten worden wel op
hun blauwe ogen geloofd en hebben
geen volmacht nodig.

Compartimentering deelnemingsvrijstelling al weer
gerepareerd

N I E U W S B R I E F

Volmacht voor Rechtbank
geldt niet bij Hoge Raad

Mantelzorg:
verruimen en afschaffen
Het mantelzorgcompliment blijft de
gemoederen in beweging houden. Er zijn
nu een tweetal – inhoudelijk volstrekt
tegenstelde – ontwikkelingen gaande.
In de eerste plaats is het mantelzorgcompliment door een onlangs gepubliceerd beleidsbesluit van staatssecretaris
Weekers verruimd. In dit besluit wordt
goedgekeurd dat ook mantelzorgers
zonder mantelzorgcompliment gebruik
kunnen maken van de hoge vrijstelling
erfbelasting. Het gaat hier om een vorm
van overgangsrecht en het geldt alleen
voor die gevallen waarin iemand is overleden in 2010 of 2011. In deze gevallen
hadden mensen inhoudelijk bezien aan-
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spraak kunnen maken op het mantelzorgcompliment, maar was het voor hen
onmogelijk om op de nieuwe wetgeving
te anticiperen en een indicatiebesluit aan
te vragen. Daar is nu dus verandering in
gekomen. Goedgekeurd is nu dat bij een
overlijden in 2010 of 2011 het vereiste van
een mantelzorgcompliment voor de hoge
partnervrijstelling niet geldt als de erflater
op het tijdstip van overlijden een formele
CIZ-indicatie heeft voor extramurale zorg
(thuiszorg). De CIZ-indicatie moet ook
daadwerkelijk zijn toegekend.
Staatssecretaris Van Rijn van VWS heeft
daarna echter in een brief aan de Tweede
Kamer laten weten dat het mantelzorgcompliment (en heel uitdrukkelijk ook: de
daarbij behorende hoge vrijstelling in de
erfbelasting) gaat verdwijnen per 2015.
Het hiermee bespaarde geld zal worden
toegevoegd aan het Gemeentefonds. Dit
kan de staatssecretaris echter niet besluiten
zonder goedkeuring van het parlement.
Duidelijk is wel dat het laatste woord over
deze kwestie nog niet is gesproken!

Bevoegdheid landelijk
coördinatiepunt
De jacht op automobilisten met een auto
van de zaak die geen bijtelling opgeven is
door de Belastingdienst geconcentreerd in
Doetinchem. Betrapte automobilisten
kregen dan ook een navorderingsaanslag
opgelegd door de Belastingdienst/Oost/Coördinatiepunt privégebruik auto. De
aanslag kwam dus niet van hun ‘eigen’
inspecteur, en het was daarom de vraag of
de Doetinchemse navorderingsaanslagen
wel rechtsgeldig waren. De Hoge Raad
heeft nu beslist dat dit het geval is.
De conclusie is helder: geen vuiltje aan de
lucht meer voor de fiscus.

Verhuurdersheffing voor
particulieren
Bijna iedere dag valt in de krant wel weer
nieuws te lezen over woningcorporaties.
En vrolijk nieuws is dat zelden. Zo
schreeuwen de corporaties moord en
brand omdat ze vanaf 2014 te maken
zullen krijgen met de verhuurdersheffing.
Aanvankelijk is het tarief daarvan nog
betrekkelijk gematigd, maar in de jaren
C E I F E R

na 2014 zal dit tarief – zo is de bedoeling –
snel gaan oplopen. Hoewel de corporaties
de voornaamste groep van belastingplichtigen vormen, kan de wet wel degelijk
ook gevolgen hebben voor particuliere
verhuurders. Ook daar bestaan immers
verhuurders die meer dan tien woningen
in de gereguleerde sector verhuren. Vormen
de huurwoningen bij de verhuurder box 3
vermogen, dan is deze extra heffing voor
de verhuurder niet aftrekbaar.
Het kan voor de verhuurder die ziet aankomen dat hij met deze heffing te maken
gaat krijgen verstandig zijn om in actie te
komen. Zo kan het aantrekkelijk zijn
woningen te schenken of te verkopen.
Ook inbreng in een BV zou een optie
kunnen zijn. Verder dient de WOZ-waarde
van de betreffende woningen scherp in de
gaten te worden gehouden.

Aangiftebrief omzetbelasting
verdwijnt per 2014
U was er inmiddels waarschijnlijk al aan
gewend voor de loonbelasting, maar het
gaat nu ook gebeuren in de omzetbelasting: de aangiftebrief gaat per 2014
verdwijnen. Ook de bijbehorende acceptgiro verdwijnt. Dat gebeurt zelfs al per
december 2013. Wel zult u in januari 2014
– net als in de loonbelasting – nog een
overzicht met alle aangiftetijdvakken,
inlever- en betaaldata alsmede de betalingskenmerken ontvangen. U kunt via de
website van de fiscus nog wel verzoeken
om een periodiek e-mailtje, zodat u uw
fiscale verplichtingen niet vergeet en tijdig
nakomt.

Verzuimboete:
klinkt onschuldiger dan het is
Wie de fiscus flest kan te maken krijgen
met een vergrijpboete. Dat is een ernstige
zaak. Voor kleinere vergrijpen – zoals het
te laat zijn met uw aangifte – kunt u een
verzuimboete krijgen. Dat klinkt al een
stuk minder ernstig. Een verzuimpje: dat
kan toch de beste overkomen? Dat mag
dan wel zo zijn, maar het maximale
bedrag van een verzuimboete bedraagt
inmiddels € 2.460 en kan oplopen tot maar
liefst € 4.920. Wat er vooral inhakt is het
feit dat u in de vennootschapsbelasting bij
het te laat doen van aangifte meteen al
een boete van € 2.460 om de oren krijgt.
N I E U W S B R I E F
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De inkomstenbelasting is – althans de eerste
en in mindere mate ook de tweede keer –
nog een stuk milder met een boete van
€ 226 respectievelijk van € 984.
De Rechtbank 's-Gravenhage is van
mening dat dit grote verschil in boeten
voor natuurlijke personen (IB) en rechtspersonen (Vpb) geoorloofd is. De rechtbank is namelijk van mening dat een BV
niet gelijk te stellen is met een natuurlijk
persoon die zelf op zijn gedragingen is
aan te spreken. Op die manier komt u er
niet. Meer hebt u dan ook aan een recente
beslissing van het Haagse gerechtshof,
waarin een boete wegens het te laat doen
van aangifte werd gematigd van € 2.460
tot € 615. Het Hof vond namelijk dat een
hoge boete een wanverhouding opleverde
tussen de ernst van het feit en de opgelegde boete. Het ging namelijk om een
belastingplichtige stichting met een beperkt
vermogen en een bescheiden winst. En
het was ook pas de eerste keer dat men
te laat was met het doen van aangifte.
Loopt u tegen een hoge verzuimboete
aan omdat u te laat was met uw aangifte
vennootschapsbelasting, bekijk dan eens
of die boete nog wel in een redelijke
verhouding staat tot de ernst van het
vergrijp(je).

Goedkeuring aflossing
gemengde lening
Een gemengde lening is een lening waarvan de fiscale behandeling in twee (of
zelfs meer!) delen uiteenvalt. Het meeste
komt de gemengde lening voor bij starters
op de woningmarkt, die een lening zijn
aangegaan om een woning te kunnen
kopen (plus de daarbij komende kosten)
en tevens een gedeelte van die lening
nodig hebben voor de inrichting van hun
nieuwe huis. De rente over het eerste
gedeelte is aftrekbaar als eigenwoningrente, het tweede gedeelte van de schuld
valt in box 3, en de rente hierover is niet
aftrekbaar. Het is voor de meeste belastingplichtigen voordelig om zo snel mogelijk
van hun schuld in box 3 af te komen. Het
is dan ook plezierig dat de staatssecretaris
heeft goedgekeurd dat een aflossing op
een gemengde lening alleen aan het box
3-deel van de lening mag worden toegerekend. De keuze aan welk gedeelte van
de schuld u de aflossing toerekent volgt
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uit uw aangifte over het jaar waarin is
afgelost.

de eigen administratie wordt opgenomen)
is vanzelfsprekend al helemaal uit den
boze!

Door de goedkeuring van de staatssecretaris verdwijnt het gedeelte van de
lening waarvoor geen recht op renteaftrek bestaat het snelst en dat is meestal
voordelig.

Nieuwe ANBI-regels vanaf
2014

Crisisafschrijving:
nu weer wel!?
We durven er bijna niet meer over te
schrijven: de crisisafschrijving. Het begon
toch steeds meer weg te krijgen van een
klucht: hij gaat wel-niet-wel-niet-wel door.
Staatssecretaris Weekers heeft op 28 juni
2013 bekendgemaakt dat ondernemers
voor investeringen op nieuwe bedrijfsmiddelen tussen 1 juli 2013 en 31 december
2013 toch recht hebben op de versnelde
crisisafschrijving van 50%. Maar let op: de
resterende vijftig procent mag niet in het
tweede jaar – zoals eerder – willekeurig
worden afgeschreven, maar volgt – ook
voor 2013 – het normale regime.
Dit betekent wel dat in 2013 de 50%
crisisafschrijving kan worden benut plus
de reguliere afschrijving over dit jaar.

Enkel creditfactuur niet
genoeg voor teruggave btw
Zeker in zwaar economisch weer zult u als
ondernemer te maken kunnen krijgen met
afnemers die niet aan hun verplichtingen
kunnen voldoen. Bijkomend probleem
daarbij is dat u de omzetbelasting op de
nota die u eerder verstuurde meestal al
hebt afgedragen. In de omzetbelasting is
het factuurstelsel immers regel. Uiteraard
wilt u die omzetbelasting graag terugontvangen, wat in de praktijk vaak wordt
opgelost door het sturen van een creditfactuur. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft
nu echter beslist dat het enkel en alleen
versturen van een creditfactuur onvoldoende is om de eerder afgedragen
omzetbelasting terug te krijgen. Volgens
het Hof is het voor zo’n teruggave vereist
dat door de leverancier daadwerkelijk een
vermindering van de eerder overeengekomen vergoeding wordt verleend. Een
creditfactuur alleen volstaat daarvoor niet.
De in de praktijk niet onbekende ‘interne
creditfactuur’ (een factuur die niet daadwerkelijk wordt uitgereikt, maar enkel in
C E I F E R

De wetgeving rondom algemeen nut
beogende instellingen (ANBI’s) blijft in
beweging. Vanaf 2014 moeten zij op een
eigen internetsite een groot aantal
gegevens gaan publiceren, zoals het
beleidsplan en de samenstelling van het
bestuur. Ook moet er een verslag van
de uitgeoefende activiteiten worden
gepubliceerd alsmede een financiële
verantwoording. Desgewenst mag deze
informatieverstrekking worden gepubliceerd via de site van een overkoepelende
brancheorganisatie.
Voor kerkgenootschappen gaan de regels
pas een jaar later in. Het is verder mogelijk
om ontheffing te krijgen van het publiceren
van de namen van de ANBI-bestuurders als
dat een gevaar vormt voor de veiligheid
van hen of hun familie.

merkt als een bestaande eigenwoningschuld. Voorwaarde daarbij is wel dat het
moet gaan om een woning waarop op
31 december 2012 een bijtelling privégebruik woning van toepassing was.

Niet-belastingplichtigen
deelnemers in fiscale eenheid
OB
Het Europese Hof van Justitie heeft in een
zaak van de Europese Commissie tegen
Ierland (en later in soortgelijke zaken
tegen andere EU-landen waaronder
Nederland) beslist dat ook niet-belastingplichtigen onderdeel kunnen uitmaken
van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Met andere woorden: een lid
van zo’n fiscale eenheid OB hoeft niet
individueel aangemerkt te kunnen worden
als OB-belastingplichtige. Uiteraard zal
deze niet-belastingplichtige wel moeten
voldoen aan de voorwaarde dat hij of zij in
financieel, economisch en organisatorisch
opzicht nauw met de andere deelnemers
aan de fiscale eenheid verbonden is.

Overgang van bedrijfswoning
naar privévermogen
Tot 1 januari 2013 kon een ondernemer
die zijn woning vanuit zijn ondernemingsvermogen overbracht naar privé de schuld
op deze woning vaak meenemen als
eigenwoningschuld naar box 1. Door alle
veranderingen rondom de aftrekbaarheid
van hypotheekrente per 31 december 2012
(de bekende ‘oude’ en ‘nieuwe’ gevallen)
is dit lastiger geworden. Er was immers op
31 december 2012 in deze situatie geen
sprake van een eigen woning. Als gevolg
hiervan zou een belastingplichtige zijn
woningschuld na de overgang van de
woning naar privé moeten oversluiten
om recht te hebben op aftrek van eigenwoningrente. De belastingplichtige moet
dan een schuld aangaan die voldoet aan
de voorwaarden voor een eigenwoningschuld (waaronder tenminste annuïtair
aflossen). In feite wordt hij daarmee een
‘nieuw’ geval. Gelukkig vindt de staatssecretaris dit onwenselijk. Daarom is goedgekeurd dat de schuld die is aangegaan in
verband met een woning die tot het
ondernemingsvermogen behoorde, voor
ten hoogste het bedrag van deze schuld
op 31 december 2012, kan worden aange-
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Overig nieuws

treding van dit wetsvoorstel sprake zijn
van strafbaar handelen.

Overgang verzekerd risico

Digitaal loket

In de fiscaliteit is herstructureren en
reorganiseren aan de orde van de dag.
Als er in zo’n geval met onroerend goed
geschoven wordt kijken we met een
scherp oog naar de overdrachtsbelasting
en dat was het dan. Het risico dat we
vergeten om ook de verzekeraar in te
lichten, omdat het een pand een nieuwe
eigenaar heeft gekregen, ligt levensgroot
op de loer. Daarom is een recent arrest van
de Hoge Raad voor de praktijk van groot
belang. In de berechte zaak verkocht een
BV haar bedrijfsgebouwen aan haar
moedermaatschappij. Die moeder was
overigens 100% aandeelhouder en
bestuurder van de dochter. Enige tijd
daarna brandden deze gebouwen af.
De verzekeraar weigerde uit te keren.
De Hoge Raad gaf de ondernemer echter
gelijk toen die betoogde dat het onredelijk
zou zijn om een uitkering te weigeren,
omdat de verkoop van de gebouwen geen
enkele voor de verzekeringsovereenkomst
relevante wijziging had veroorzaakt. Ook
was de premie steeds doorbetaald en was
van een hoger risico geen sprake geweest.
De Hoge Raad vernietigde de beslissing
van het Hof.

Niet alleen in Zwitserland worden na
het overlijden van een rekeninghouder
tegoeden nooit opgehaald. Ook in
Nederland is het voor erfgenamen vaak
lastig om na te gaan of een overleden
familielid ergens nog een spaartegoed
heeft bij een bank. De Nederlandse banken
hebben daarom een plan voor een digitaal
loket bedacht, waarmee het voor erfgenamen makkelijker wordt om dit na te
gaan. Op deze manier willen banken op
een laagdrempelige manier consumenten
tegemoet komen. Het digitale loket wordt
ondergebracht bij de Nederlandse
Vereniging van Banken. De toekomstige
werkwijze van het digitale loket kunt u
vinden op de site van de Nederlandse
Vereniging van Banken (www.nvb.nl).
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Strafbaarstelling overtreding
administratieplicht bij
faillissement
Er komt een wetsvoorstel waarin een
aparte strafbaarstelling is opgenomen voor
overtreding van de administratieplicht bij
faillissement. Het overtreden van deze
wettelijke bepaling kan worden bestraft
met een gevangenisstraf van maximaal
twee jaar. Het wetsvoorstel is onderdeel
van het wetgevingsprogramma ‘Herijking
faillissementsrecht’, dat het faillissementsrecht grondig wil moderniseren om het
ondernemersklimaat in Nederland gezond
te houden. Daarnaast zal de mogelijkheid
worden vergroot om frauduleus handelen
vóór intreding van het faillissement aan te
pakken. Hierbij kan gedacht worden aan
het doen van buitensporige uitgaven vóór
het faillissement of het leegtrekken van
een BV. Ook als een BV niet failliet gaat
maar het – bijvoorbeeld door een reddingsoperatie – net redt kan na inwerkingC E I F E R
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