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I n  d I t  n u m m e r

Ondernemers beoordelen kabinet 
met een onvoldoende
Ondernemers zijn in meerderheid niet tevre-

den over het vierde kabinet onder leiding van 

Jan Peter Balkenende. Het huidige kabinet 

krijgt een gemiddeld rapportcijfer van 5,4. Dit 

blijkt uit de enquête van het VNO-NCW. Niet 

alleen het grootbedrijf geeft de coalitie tus-

sen Christen-democraten en de Partij van de 

Arbeid een lage waardering. Ook de onderne-

mers in het midden- en kleinbedrijf vinden dat 

het kabinet te weinig doet aan knelpunten die 

het ondernemersklimaat moeten verbeteren. 

Ondernemers, zo heeft een recent onderzoek 

van Nipo opgediept, zien een verzwaring van 

lasten in het Belastingplan 2008.

De ondernemers, aangesloten bij VNO-NCW 

bekritiseren het meest het financiële en het fis-

cale beleid. Daarna eindigen in de enquête drie 

onderwerpen op een gedeelde derde plaats, 

te weten: het beleid op het gebied van files 

en infrastructuur, de algemene besluiteloos-

heid van het kabinet én het gedraai rond de 

beloofde herziening van het ontslagrecht. Ruim 

400 directeuren van merendeels middelgrote 

ondernemingen hebben feitelijk geen goed 

woord voor het kabinet over.  Gevraagd naar 

positieve punten in het kabinetsbeleid kon één 

op de drie helemaal niets noemen. Slechts een 

kwart van de ondernemers is dan ook ‘tevre-

den’ of ‘zeer tevreden’ over het kabinet. Een 

ruime meerderheid van 58 procent is ‘ontevre-

den’ of ‘zeer ontevreden’.

Ook de ministers zijn individueel beoordeeld. 

Minister Hirsch Ballin van Justitie scoort met 

het schoolcijfer 6,4 het hoogst. De minister van 

Financiën, Bos, scoort het laagste cijfer, name-

lijk een 5,3.

Ondernemend Nederland, in de brede zin, 

ziet een tekort aan personeel in 2008 als de 

grootste bedreiging voor de groei van de eigen 

onderneming. Over de ontwikkeling van de 

eigen onderneming in 2008 zijn de onderne-

mers overigens nog behoorlijk optimistisch: 69 

procent voorziet een toename van de winstge-

vendheid, 63 procent ziet de werkgelegenheid 

toenemen en 61 procent verwacht dit jaar ook 

meer te zullen investeren. Met name MKB-

ondernemers zien geen tekenen van recessie.
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Nieuwe regels voor
bestelauto’s dga’s  
Anders dan de Hoge Raad op 26 april 

2002 besliste, oordeelde het Europese 

Hof van Justitie op 18 oktober 2007 dat 

directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) 

die in naam en voor rekening van hun BV 

(eenmans-BV) werkzaamheden verrich-

ten, geen ondernemer zijn voor de omzet-

belasting. Tot 18 oktober 2007 konden 

dga’s als BTW-ondernemer in aanmerking 

komen voor de ondernemersregeling voor 

een bestelauto waarvan het kenteken op 

hun naam was gesteld. Het arrest van het 

Europese Hof van Justitie haalt hier een 

streep door. Om ellende in de praktijk te 

voorkomen, heeft staatssecretaris Jan-Kees 

de Jager (Financiën) onder andere een 

regeling getroffen voor bestelauto’s die 

nu op naam van dga’s staan. De onderne-

mersregeling houdt in dat er een vrijstel-

ling voor de BPM geldt (tot 1 januari 2007 

een recht op teruggaaf van BPM) en het 

lage bestelautotarief voor de motorrijtui-

genbelasting van toepassing is. Voorwaarde 

voor toepassing van de ondernemersrege-

ling is, dat de bestelauto op naam staat 

van een BTW-ondernemer. De dga die als 

gevolg van het arrest van het Europese 

Hof van Justitie geen BTW-ondernemer 

meer is en een bestelauto op zijn naam 

heeft staan waarvoor de ondernemersre-

geling is toegepast vóór 18 oktober 2007, 

kan het kenteken van deze bestelauto zon-

der fiscale gevolgen op naam stellen van 

zijn BV (als deze BV BTW-plichtig is) of op 

naam van een andere BTW-ondernemer. 

Als deze wijziging van de tenaamstelling 

plaatsvindt, dan keurt de Belastingdienst 

onder voorwaarden namelijk goed, dat de 

dga geen rest-BPM hoeft te betalen. Ook 

wordt goedgekeurd dat voor de motor-

rijtuigenbelasting het lage bestelautotarief 

van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 

van toepassing blijft tot het moment van 

overschrijving. Als het kenteken van de 

bestelauto niet wordt overgeschreven op 

naam van een BTW-ondernemer, dan 

moet de dga wel rest-BPM betalen en is 

hij motorrijtuigenbelasting verschuldigd op 

basis van het gewone tarief van de Wet op 

de motorrijtuigenbelasting (zonder boete).

BTW-vrijstelling voor
(para)medici gewijzigd
Veel (para)medici die tot 1 januari 2008 

alleen voor de omzetbelasting vrijgestelde 

prestaties verrichtten, verrichten met 

ingang van 2008 ook belaste prestaties. 

Niet langer is bijvoorbeeld vrijgesteld: 

medisch onderzoek voor het afsluiten van 

een levensverzekering; medisch onderzoek 

voor het opstellen van medische deskun-

digenrapporten die worden gebruikt in 

juridische procedures; de levering van 

tandprothesen door anderen dan tandart-

sen en tandtechnici. Dit vloeit voort uit 

een onlangs door de Eerste Kamer aan-

genomen wetsvoorstel om de medische 

BTW-vrijstelling te beperken. 

De Belastingdienst publiceert op korte 

termijn een beleidsbesluit waarin de toe-

passing van de medische vrijstelling nader 

wordt uitgelegd. Vanaf 1 januari 2008 is 

in ieder geval alleen nog vrijgesteld de 

gezondheidskundige verzorging van de 

mens door personen die beroepen uitoefe-

nen die zijn aangewezen in de ‘Wet op de 

beroepen in de individuele gezondheids-

zorg’ (Wet BiG). De consequentie hiervan 

is dat medici en paramedici die met ingang 

van 2008 prestaties verrichten die onder 

de BTW vallen, zich als ondernemer moe-

ten melden bij de Belastingdienst en ook 

elektronisch aangifte moeten gaan doen. 

Ondernemers die na aftrek van de terug 

te vragen BTW minder BTW hoeven af te 

dragen dan 1.345 euro, kunnen een ver-

zoek doen voor ontheffing van administra-

tieve verplichtingen. Na publicatie van het 

beleidsbesluit volgt verdere berichtgeving 

over deze wijziging. 

Gezamenlijke 
inschrijving 
Belastingdienst en KvK
De Belastingdienst en de Kamer van 

Koophandel gaan vanaf 1 april 2008 

natuurlijke personen die zich aanmelden 

als ondernemer, gezamenlijk inschrijven. 

Het is op dit moment nog niet duidelijk of 

deze aanpak ook voor niet-natuurlijke per-

sonen (zoals bv’s en nv’s) gaat gelden. Het 

is nog de vraag of gezamenlijk inschrijven 

voor deze groep leidt tot een daadwerke-

lijke administratieve lastenverlichting. 

Vooral de betrokkenheid van notarissen en 

fiscaal intermediairs is daarbij een belang-

rijke factor. De voorbereidingen voor de 

nieuwe aanpak zijn in het 1e kwartaal van 

2008 van start gegaan. De loketten voor de 

gezamenlijke inschrijving worden ingericht 

binnen de kantoren van de Kamer van 

Koophandel.
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Verzoek teruggaaf BTW 
uit EU indienen in 
eigen land
Ondernemers mogen een verzoek om 

teruggaaf van BTW uit de hele Eu vanaf 

januari 2010 indienen in eigen land. Dat is 

een onderdeel van een pakket BTW-maat-

regelen, waarover de Europese ministers 

van Financiën het in januari jl. eens zijn 

geworden in de Ecofin-raad. Het akkoord 

komt er in hoofdlijnen op neer dat afspra-

ken zijn gemaakt over het afdragen en 

terugvragen van BTW op diensten. Deze 

afspraken bewerken gelijkheid voor alle 

ondernemers in Europa. 

Glastuinbouwers 
houden lagere 
energiebelasting
Glastuinbouwers betalen ook de komende 

drie jaar een verlaagd tarief energiebelas-

ting. De Europese Commissie is hiermee 

akkoord gegaan. De toestemming geldt tot 

eind 2010. De Europese Commissie ver-

leende toestemming onder de voorwaarde 

dat glastuinbouwers de komende jaren het 

energieverbruik verder terugdringen. Het 

belastingvoordeel voor de hele tuinbouw-

sector bedraagt ongeveer 150 miljoen euro 

per jaar. De glastuinbouwsector wordt 

hiermee op dezelfde manier behandeld als 

andere sectoren van de Nederlandse eco-

nomie die veel energie gebruiken. 

Verlenging regeling
‘loon in’ en ‘loon over’
Als hoofdregel geldt dat loon toegerekend 

moet worden aan het tijdvak waarin het 

is genoten (loon in). Loon wordt genoten 

op het moment waarop het betaald of ver-

rekend wordt, of het moment waarop het 

vorderbaar en inbaar wordt, ter beschik-

king gesteld of rentedragend is geworden. 

Maar in de administratie van een groot 

aantal werkgevers wordt het uitbetaalde 

loon aan een ander tijdvak toegerekend 

(loon over). in dat geval is het toege-

staan om in 2006 en 2007 de regeling 

‘loon over’ toe te passen, indien men aan 

bepaalde voorwaarden voldoet. Deze rege-

ling wordt verlengd. Als u in 2006 en 2007 

de regeling ‘loon over’ toepaste, dan mag 

u dat in 2008 ook blijven doen.

Anoniementarief
bij ontbreken BSN/
sofinummer
Vanaf 1 januari 2008 moet u het anonie-

mentarief toepassen als u niet beschikt 

over het BSN/sofinummer. Het anonie-

mentarief toepassen betekent dat u 52 

procent inhoudt aan loonbelasting/premie 

volksverzekeringen. Hierbij mag u geen 

rekening houden met heffingskortingen. 

Verder moet u premies werknemersver-

zekeringen berekenen zonder rekening 

te houden met de franchise voor de WW 

en mag u geen rekening houden met het 

maximumpremieloon voor de WAO/WiA, 

de WW en de ZW. Ook moet u de bijdrage 

Zorgverzekeringswet inhouden zonder 

rekening te houden met de maximum 

bijdrage.

Rechtsbescherming
tegen onjuist jaarloon
De hoogte van het belastbare jaarloon 

van uw werknemers heeft gevolgen voor 

inkomensafhankelijke regelingen, zoals de 

huur- en zorgtoeslag. Het jaarloon staat 

vermeld op de jaaropgaaf. Als uw werk-

nemer een onjuistheid ontdekt in zijn 

jaaropgaaf, dan kan hij de Belastingdienst 

vragen om het belastbare jaarloon vast te 

stellen op het bedrag dat het volgens hem 

moet zijn. uw werknemer kan dit met 

terugwerkende kracht ook doen voor de 

jaaropgave 2006.

Let op!
Als het jaarloon opnieuw wordt vastge-

steld, dan gebeurt dat alleen voor toesla-

gen. Voor de teruggaaf van te veel betaalde 

bijdrage Zorgverzekeringswet en te veel 

betaalde premies werknemersverzekerin-

gen blijft de Belastingdienst uitgaan van de 

gegevens uit de aangiften loonheffingen.

BTW op brandstof niet 
aftrekbaar bij contante 
betaling
Het boeken van losse en gedeclareerde 

tankbonnen die contant betaald zijn, kan 

vervelende fiscale gevolgen hebben. Als 

tankbonnen namelijk contant zijn betaald, 

is de BTW op de brandstof niet aftrekbaar. 

De fiscus eist dat wordt aangetoond dat de 

betaling van de getankte brandstof door 

het bedrijf is verricht. De enige mogelijk-

heid volgens de fiscus is dat degene die de 

brandstof heeft getankt, betaalt met een 

betaalmiddel van het bedrijf.

De fiscus zal ook meer dan voorheen 

controleren op ten onrechte terugge-

vorderde BTW op brandstof. Als bij een 

controle wordt geconstateerd dat de BTW 

ten onrechte teruggevorderd is, dan kan 

de fiscus tot vijf jaar terug naheffen. De 

naheffing wordt ook nog eens verhoogd 

met een boete van minimaal 10 procent 

en maximaal 25 procent.
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Colofon  
Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief is de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De juist-
heid en volledigheid van de nieuwsbrief kan echter 
niet worden gegarandeerd. De samenstellers en de 
uitgever accepteren dan ook geen aansprakelijkheid 
voor schade, van welke aard ook, die het directe of 
indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissin-
gen die gebaseerd zijn op deze nieuwsbrief.

Aanvragen Verklaring 
startkwalificatie 
Wanneer u een voormalige werkloze in 

dienst neemt die scholing volgt welke erop 

gericht is om hem op een startkwalifica-

tieniveau te brengen, heeft u recht op de 

afdrachtvermindering onderwijs. Om deze 

afdrachtvermindering toe te mogen pas-

sen, moet u een verklaring hebben van het 

Centrum voor Werk en inkomen (CWi), 

de zogeheten ‘Verklaring startkwalificatie’. 

Vanaf 1 januari 2008 kunt u deze verkla-

ring bij alle CWi-vestigingen aanvragen. 

u hoeft dat dus niet meer te doen bij CWi 

Juridische Zaken in Zoetermeer. Voor meer 

informatie kunt u terecht bij het CWi of 

kijk op www.werk.nl.

Geen urenadministratie 
voor
vrijwilligersvergoeding
De Tweede Kamer heeft eind vorig jaar 

een motie aangenomen over vrijwilligers. 

in een brief aan de Tweede Kamer geeft 

staatssecretaris De Jager (Financiën) aan 

dat hij de gedachte over de motie deelt, 

dat er geen urenadministratie nodig moet 

zijn om een vergoeding te betalen aan een 

vrijwilliger.

De staatssecretaris is bereid de motie op de 

volgende wijze uit te voeren: Als de orga-

nisatie er zelf voor kiest om een vrijwil-

liger te vergoeden op basis van het aantal 

gewerkte uren, dan vormt het uurtarief 

wel een logisch aanknopingspunt voor de 

Belastingdienst in geval er redelijkerwijs 

getwijfeld wordt aan de aard van de belo-

ning voor vrijwilligerswerk. De informatie 

om deze uurvergoeding te bepalen, is dan 

immers ook beschikbaar en vormt geen 

aanvullende administratieve last. in die 

gevallen zal De Jager een uurvergoeding 

van € 4,50 als ‘veilig’ beschouwen. in 

andere gevallen zal het uitgangspunt zijn, 

dat de Belastingdienst geen urenadmini-

stratie vraagt ter onderbouwing van de 

kwalificatie als vrijwilligersvergoeding. Als 

er twijfel bestaat bij een organisatie of er 

sprake is van een vrijwilligersvergoeding, 

dan kan hierover contact worden opgeno-

men met de Belastingdienst. in het eerste 

kwartaal van 2008 worden de vrijwilligers-

organisaties en de Tweede Kamer ingelicht 

over de praktische invulling voor deze 

werkwijze.

Aanpassingen bij
staking onderneming 
Ondernemers hebben met ingang van 

1 januari 2008 meer ruimte om zonder 

belastingheffing hun onderneming te sta-

ken en vervolgens een nieuwe onderne-

ming te starten. 

in de huidige situatie is dit alleen mogelijk 

als de staking van de oude onderneming 

een direct gevolg is van overheidsingrij-

pen. Dit wordt ook mogelijk als de oude 

onderneming op vrijwillige basis wordt 

gestaakt. Daarnaast wordt de in de herin-

vesteringreserve opgenomen uitzondering 

op de eis dat de nieuwe bedrijfsmiddelen 

dezelfde economische functie moeten ver-

vullen als de oude bedrijfsmiddelen, ver-

soepeld. Dit wordt bereikt door verruiming 

van het in de uitzondering gehanteerde 

begrip overheidsingrijpen.


