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Onderzoek naar uniform BTW-tarief
Staatssecretaris Weekers (Financiën) wil 

nadrukkelijk de discussie aangaan met de 

Tweede Kamer over de mogelijkheden om de 

belasting op arbeid te verlagen en de belasting 

op consumptie te verhogen. Hierbij kan wor-

den gedacht aan lagere tarieven in de inkom-

stenbelasting, gekoppeld aan een verhoging 

van de BTW-opbrengst. Met die opbrengst kan 

mogelijk ook een aantal kleine en hinderlijke 

belastingen, zoals de verpakkingenbelasting, 

worden afgeschaft. Hierdoor neemt het aantal 

rijksbelastingen af van 22 naar 16. Voor de lan-

gere termijn denkt Weekers aan een uniform 

BTW-tarief. “Indien de Kamer een schuif van 

belasting op arbeid naar consumptie aantrekke-

lijk vindt, wil het kabinet de effecten van een 

uniform BTW-tarief nader onderzoeken”, stelt 

Weekers.

Hardere aanpak onwillige 
zwartspaarders
Zwartspaarders die geen openheid van zaken 

willen geven, zullen harder worden aangepakt.  

Dat heeft staatssecretaris Weekers (Financiën) 

aan de Tweede Kamer laten weten. Zo zul-

len niet meewerkende zwartspaarders straks 

vaker worden geconfronteerd met een civiel-

rechtelijk kort geding. De afgelopen jaren is 

door de Belastingdienst met enige regelmaat in 

een kort geding op straffe van een dwangsom 

gevorderd dat de gevraagde informatie alsnog 

verstrekt dient te worden. De vraag die hier-

bij rees was of het wel geoorloofd is dat een 

publiekrechtelijk orgaan als de Belastingdienst 

deze civiele weg mag volgen. De Hoge Raad 

heeft deze vraag bevestigend beantwoord: ‘er 

doet zich geen onaanvaardbare doorkruising 

van het publiekrecht voor.’ Met de steun van 

de Hoge Raad in de rug wil Weekers deze aan-

pak nu gaan intensiveren. 
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Fiscale 
overnameconstructies 
aangepakt
Het kabinet gaat constructies met zoge-

naamde overnameholdings aanpakken. 

De extra opbrengst van vennootschapsbe-

lasting die hiermee wordt gerealiseerd, zal 

worden ingezet voor een verdere verlaging 

van het tarief van deze belasting.

Overnameholding is voor de fiscus al jaren 

een belangrijk probleem als het gaat om 

de overnames van nederlandse onderne-

mingen door (buitenlandse) investeerders. 

Daarbij wordt de overname bovenmatig 

gefinancierd met schulden. De rente wordt 

dan ten laste gebracht van de fiscale winst 

van de overgenomen nederlandse onder-

nemingen. 

Dit werkt als volgt: De overnameholding 

gaat forse schulden aan voor de over-

name van een nederlandse onderneming. 

Vervolgens gaat de overnameholding een 

zogenaamde fiscale eenheid aan met de 

overgenomen onderneming. De overna-

meholding en het nederlandse bedrijf gaan 

dan als het ware fiscaal gezien in elkaar 

op. Daardoor kunnen de rentelasten van 

de overnameholding die samenhangen 

met de overname verrekend worden met 

de winsten van de nederlandse onder-

neming. In de praktijk zijn er gevallen 

bekend waarin de schuld van de overna-

meholding zo hoog is, dat de fiscale winst 

van het nederlandse bedrijf grotendeels of 

zelfs geheel verdwijnt. De fiscus heeft dan 

het nakijken. Het kabinet gaat hier paal en 

perk aan stellen.

Zelfstandigenaftrek 
wordt vervangen door 
1 vaste aftrek
Het kabinet wil de huidige winstafhanke-

lijke zelfstandigenaftrek met ingang van 

1 januari 2012 gaan vervangen.

elke ondernemer krijgt dan ongeacht de 

hoogte van zijn winst een vaste aftrek 

van circa € 7.200.  Dit sluit volgens het 

kabinet aan bij de huidige situatie. Voor de 

meeste ondernemers bedraagt de zelfstan-

digenaftrek op dit moment globaal gezien 

namelijk € 7.200. De vaste basisaftrek van 

€ 7.200 zal niet worden geïndexeerd.  De 

kabinetsplannen zijn de eerste stap op weg 

naar de mogelijke invoering van een apar-

te winstbox in de Wet inkomstenbelasting 

2001 voor ondernemers. De mogelijkhe-

den daartoe worden thans onderzocht. In 

het najaar van 2012 komt er meer duide-

lijkheid over de winstbox.

Kamp onderzoekt 
pensioenfonds 
zelfstandigen
Minister Kamp gaat op verzoek van de 

Tweede Kamerfracties van VVD en D66 

onderzoeken of het mogelijk is een pensi-

oenfonds op te richten voor zelfstandigen 

zonder personeel.

De beide fracties maken zich zorgen over 

het feit dat ongeveer de helft van de 675 

duizend zzp’ers geen pensioen opbouwt. 

Omdat ze geen werknemer zijn, sluiten ze 

zich niet automatisch aan bij een fonds.

Dat moet anders, aldus de liberale fracties: 

de erkenning van zzp’ers als beroepsgroep 

moet de oprichting van een fonds mogelijk 

maken. Daarnaast moeten zelfstandigen de 

mogelijkheid hebben zich vrijwillig aan te 

sluiten en moet de hoogte van de premie-

afdrachten kunnen fluctueren, omdat de 

inkomsten van een zzp’er niet altijd even 

hoog zijn. 

Kamp wil het voorstel onderzoeken, maar 

heeft wel vragen bij het vrijwillige karak-

ter van het voorstel, dat volgens hem de 

solidariteit binnen een fonds ondermijnt, 

zei hij in de Tweede Kamer. 

Per 1 juli verbeterde 
rechtsbescherming
De eerste Kamer heeft onlangs inge-

stemd met het initiatiefwetsvoorstel fis-

cale rechtsbescherming van de Tweede 

Kamerleden Dezentjé Hamming-Bluemink 

(VVD) en Groot (PvdA).

Als gevolg hiervan krijgen belastingplichti-

gen bij controlehandelingen van de fiscus 

meer rechtsbescherming. Zij kunnen na 

een verzoek om informatie van de inspec-

teur de rechter de vraag voorleggen of dit 

verzoek rechtmatig is of niet. 

Staatssecretaris Weekers (Financiën) 

streeft er naar om de verbeterde rechts-

bescherming al op 1 juli aanstaande te 

laten ingaan, zo verklaarde hij in de eerste 

Kamer. De initiatiefwet is al op 12 juni 

2006 ingediend in de Tweede Kamer. 

Met de aanvaarding van het wetsvoorstel 

door de eerste Kamer is de parlementaire 

behandeling na vijf jaar afgerond. 

Werkgevers wensen 
ander voorstel 
uniformering 
loonbegrip
Het voorstel van staatssecretaris Weekers 

(Financiën) om de invoering van het 

uniforme loonbegrip (fiscaal loon en 

premieloon) tot 1 januari 2013 uit te 

stellen, heeft de instemming van werk-

geversorganisatie VnO-nCW. Daarvoor 

is een goede reden: de werkgevers heb-

ben namelijk een probleem en dat is de 

Zorgverzekeringswet. Volgens deze wet 

moeten werkgevers de inkomensafhanke-

lijke bijdrage thans compleet terugbetalen 

aan hun werknemers (de werkgevers-

bijdrage). Deze bijdrage wordt als loon 

van de werknemers aangemerkt. Daarom 

moeten werkgevers thans over deze bijdra-
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cent van hen toch regelmatig de 500 kilo-

metergrens overschreed. De fiscus houdt 

regelmatig acties om aan zowel de gebrui-

kers als aan bijvoorbeeld administratiekan-

toren de spelregels voor het gebruik van 

de vrijstelling uit te leggen. Zo krijgen alle 

verklaringhouders jaarlijks een informatie-

brief met de regels en worden mensen die 

voor het eerst een verklaring aanvragen, 

na een paar maanden opgebeld om de rit-

tenregistratie door te spreken. Doel van de 

telefoontjes is om fouten zoveel mogelijk 

te voorkomen en eventuele vragen te 

beantwoorden. 

Wie zelf tijdig zijn verklaring ‘geen privé-

gebruik auto van de zaak’ intrekt, betaalt 

alsnog de bijtelling, maar voorkomt daar-

mee flinke boetes van 100 procent over de 

te betalen belasting.

VAR: controle 
schijnzelfstandige 
Bulgaren en Roemenen 
succesvol
Bij controle door de Belastingdienst blijkt 

dat veel Bulgaren en Roemenen die als 

zelfstandigen willen werken, niet vol-

doen aan de voorwaarden om aan de slag 

te mogen gaan in ons land. Door deze 

controles kunnen zij niet in aanmerking 

komen voor de Verklaring arbeidsrelatie, 

de zogeheten VAR. 

jaarlijks vragen ongeveer 6.500 Roemenen 

en Bulgaren een VAR aan. uit de VAR 

moet in deze gevallen blijken dat iemand 

als zelfstandige wil werken. Werkgevers 

hoeven dan geen belasting en premies af 

te dragen en zijn niet verplicht minstens 

het wettelijk minimumloon te betalen. 

Bovendien kunnen de Roemenen en 

Bulgaren met een VAR de tewerkstellings-

vergunning omzeilen.

Alle Roemenen en Bulgaren die een VAR 

aanvragen, krijgen een vragenlijst voorge-

legd. Reageren zij daar niet op dan wordt 

hun aanvraag niet in behandeling geno-

men. De aanvragen van degenen die 

wel de vragenlijst invullen, 

worden wel in behande-

ling genomen. 

uit de antwoorden op de vragen blijkt 

in veel gevallen dat de aanvragers geen 

zelfstandigen zijn en dat ze dus geen VAR 

krijgen.

De Belastingdienst en de Arbeidsinspectie 

(AI) wisselen gegevens over de VAR uit. 

Op grond daarvan beslist de AI aan welk 

bedrijf een bezoek wordt gebracht omdat 

daar mogelijk schijnzelfstandigen aan het 

werk zijn. In 2010 bleek bij die controles 

dat van de 748 zelfstandigen er 255 als 

schijnzelfstandigen aan het werk waren. 

De AI koppelt die resultaten weer terug 

aan de Belastingdienst die daardoor nahef-

fingen en boetes kan opleggen.

Weekers: “nog niet 
duidelijk hoeveel
werkgevers zijn over-
gestapt naar nieuwe 
werkkostenregeling”
Volgens staatssecretaris Weekers 

(Financiën) is het nog onduidelijk hoeveel 

werkgevers in 2011 zijn overgestapt naar 

de nieuwe werkkostenregeling. 

Weekers schat dat 10 procent tot 15 pro-

cent van de werkgevers is overgestapt. De 

redenen om nog niet over te stappen zijn 

volgens hem divers. Weekers: “Voor een 

deel heeft het te maken met onzekerheid 

en onduidelijkheid. De voorlichting is wat 

laat op gang gekomen en er bestaat nog 

wat koudwatervrees. Als bedrijven boven-

dien jarenlang met bepaalde specifieke 

regelingen hebben gewerkt die keurig door 

hun adviseurs zijn opgesteld, terwijl er nu 

een keuzeregime geldt, dan heeft men de 

zaak wellicht nu nog vaak op de automa-

tische piloot staan. Men hoeft immers niet 

per se te kiezen.”

Werkgevers die al wel zijn overgestapt, 

gen loonheffing en premies inhouden en 

afdragen.

Bij de invoering van het uniforme loonbe-

grip wordt een nieuw systeem ingevoerd. 

De werkgeversbijdrage wordt dan vervan-

gen door een zogenaamde werkgevershef-

fing. Deze heffing behoort niet tot het loon 

van de werknemers. Dat heeft tot gevolg 

dat het (belastbaar) inkomen van de werk-

nemers omlaag gaat. Voor de schatkist leidt 

dit tot een derving van loon- en inkom-

stenbelasting. Om dit te voorkomen, heeft 

Weekers een heel pakket aan maatregelen 

genomen, maar die pakken weer nadelig 

uit voor werkgevers omdat de loonkosten 

daardoor gaan stijgen. VnO-nCW komt 

daarom met een alternatief pakket dat de 

nadelen van de voorstellen van Weekers 

wegneemt. Het uitstel zal uitwijzen of de 

voorstellen van de werkgevers zullen wor-

den overgenomen.

Misbruik auto van de 
zaak komt steeds 
vaker voor
De Belastingdienst heeft vorig jaar voor 

15 miljoen euro aan boetes en naheffingen 

opgelegd aan belastingplichtigen die onte-

recht privé in de auto van de zaak reden. 

Het gaat om zo’n 9.000 mensen die zelf 

hebben aangegeven minder dan 500 pri-

vékilometers per jaar te rijden, zodat hun 

werkgevers geen loonbelasting over de 

bijtelling hoeven in te houden.

Voorts blijkt dat steeds meer mensen hun 

verklaring intrekken dat er niet privé in de 

auto van de zaak wordt gereden. 

Het aantal mensen met bijtelling steeg van 

685.000 in 2009 naar 720.000 in 2010. De 

opbrengst van de loonheffing steeg hier-

door met 150 miljoen euro. 

De Belastingdienst voert sinds 2007 regel-

matig controles uit onder de ongeveer 

260.000 bestuurders met een verklaring 

‘geen privégebruik auto van de zaak’. 

uit steekproeven bleek dat rond de 30 pro-
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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.

hebben een meer dan gemiddeld aantal 

van 25 werknemers. Dat komt overeen 

met de verwachting dat de regeling die 

thans bestaat, voor grotere werkgevers 

financieel interessanter is dan voor kleine 

werkgevers. Weekers: “De financiële jas 

van de werkkostenregeling is wat te krap 

voor de specifieke vraagstukken waar klei-

ne werkgevers mee te maken hebben. Veel 

werkgevers treffen voorbereidingen voor 

een overstap. De verwachting is dat per 

1 januari 2012 veel meer werkgevers zul-

len overstappen.” 

Overigens is de Rijksoverheid ook nog niet 

overgestapt naar de nieuwe werkkostenre-

geling. Wel zijn de voorbereidingen inmid-

dels in gang gezet. Het streven is 1 januari 

2012, aldus Weekers.

Makkelijker aanleveren
van financiële
informatie voor
ondernemers
De overheid gaat vanaf 1 januari 2013 

werken met één standaard (de zoge-

naamde SBR-standaard) voor de aangiftes 

voor de inkomstenbelasting en de ven-

nootschapsbelasting. Het gaat om aangiftes 

die ondernemers rechtstreeks doen vanuit 

softwarepakketten of via intermediairs 

zoals accountants. De komende jaren kun-

nen ook andere belastinggegevens, en ook 

de aanlevering van statistieken bij het CBS 

en de jaarrekeningen bij de KvK steeds 

meer via de nieuwe standaard gebeuren.

Met SBR kunnen ondernemers gegevens 

uit hun administratie eenvoudig (her)

gebruiken. Ook de banken werken in 

toenemende mate met deze standaard 

voor bijvoorbeeld kredietrapportages. 

Hierdoor kan een bedrijf straks met 

dezelfde financiële informatie aan de slag 

richting zijn bank als in de richting van de 

Belastingdienst, de Kamer van Koophandel 

en bijvoorbeeld het CBS. Zowel uitvra-

gende als aanleverende partijen (onderne-

mers, accountants, administratiekantoren) 

hebben hier voordeel bij doordat rapporta-

ges sneller kunnen worden samengesteld 

en verwerkt. Ook worden gegevens beter 

uitwisselbaar en kwalitatief beter door-

dat er minder fouten optreden. De SBR-

standaard is geschikt voor belastingaangif-

ten, jaarrekeningen, statistiekinformatie 

en kredietrapportages. Alle uitvragende 

partijen hebben zich verbonden aan het 

gebruik van deze standaard.

Nieuwe 
vitaliteitsregeling laat
 nog even op 
zich wachten
In het Regeerakkoord is de invoering van 

een vitaliteitsregeling voorzien. Deze rege-

ling moet de spaarloon- en levensloopre-

geling gaan vervangen.

Over de vormgeving van de vitaliteitsrege-

ling heeft de afgelopen maanden uitvoerig 

overleg plaatsgevonden tussen de minis-

teries van Financiën, Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid alsmede economische 

Zaken, landbouw en Innovatie. Mede 

vanwege de besprekingen met de sociale 

partners over een sociaal akkoord bestaat 

op dit moment echter nog geen defini-

tief beeld van de vitaliteitsregeling. Het 

kabinet gaat hierover nog voor 1 juli aan-

staande een standpunt innemen. Voorop 

staat dat het kabinet de geest van het 

Regeerakkoord zoveel mogelijk wil vangen 

in de vormgeving van de vitaliteitsrege-

ling. Hierbij is het voor het kabinet wel 

van belang dat de vitaliteitsregeling voor 

de Belastingdienst uitvoerbaar zal zijn. Al 

met al zal het daarom nog wel even duren 

voordat de vitaliteitsregeling zal worden 

ingevoerd, verwacht het kabinet.


