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OMZETBELASTING

Aanmelding nieuwe KOR

De omzetbelasting kent een bijzondere 
regeling voor kleine ondernemers, de 
KOR. De huidige regeling geldt alleen 
voor natuurlijke personen, die na aftrek 
van voorbelasting niet meer dan € 1.883 
aan btw verschuldigd zijn. Zij hebben 
recht op een vermindering van de te 
betalen btw ter grootte van de 
verschuldigde btw tot een maximum van 
€ 1.345. De ondernemer, die op basis 
van deze regeling geen btw verschuldigd 
is, kan de inspecteur verzoeken om 
ontheffing van administratieve en 
factureringsverplichtingen. De 
ondernemer vermeldt dan geen btw op 
zijn facturen en heeft geen recht op 
aftrek van voorbelasting.

Met ingang van 1 januari 2020 geldt een 
nieuwe KOR in de vorm van een 
omzetgerelateerde vrijstellingsregeling. 
De nieuwe KOR kent een omzetgrens 
van € 20.000 en geldt voor alle kleine 
ondernemers, ongeacht de rechtsvorm. 
Het gaat om de omzet van in Nederland 
belastbare leveringen en diensten, 
ongeacht het tarief en ongeacht 
verlegging van de heffing naar de 
afnemer.

Ondernemers die voor toepassing van 
de nieuwe KOR kiezen, hoeven geen 
btw-aangifte te doen en zijn vrijgesteld 
van administratieve verplichtingen met 
betrekking tot verrichte leveringen en 
diensten in Nederland. Wel gelden 
administratieve verplichtingen en kan de 
KOR-ondernemer btw-aangifte moeten 
doen als de heffing van btw naar hem is 
verlegd. Net als de huidige KOR geldt de 
nieuwe KOR alleen voor in Nederland 
gevestigde ondernemers of vaste 
inrichtingen. De nieuwe KOR geldt niet 
voor de levering van onroerende zaken 
die door de ondernemer in zijn bedrijf 
zijn gebruikt. Wanneer een ondernemer, 
die gebruik maakt van de nieuwe KOR in 
een kalenderjaar boven de omzetgrens 
uitkomt, voldoet hij niet meer aan de 
voorwaarden en is vanaf dat moment de 
vrijstelling niet meer van toepassing. Dat 
betekent dat de normale btw-regels 

gelden en dat de ondernemer verplicht is 
om btw-aangifte te doen.

De keuze om de nieuwe KOR toe te 
passen geldt in beginsel voor 
onbepaalde tijd. De ondernemer kan de 
vrijstelling opzeggen nadat hij deze ten 
minste drie jaar heeft toegepast. Na 
opzegging duurt het drie jaar voordat de 
ondernemer in aanmerking komt voor 
hernieuwde toepassing van de 
vrijstelling. Een ondernemer, die 
verwacht in 2020 de omzetgrens van 
€ 20.000 niet te overschrijden en die de 
vrijstellingsregeling wil toepassen, moet 
zijn keuze meedelen aan de inspecteur 
door het indienen van een daartoe 
bestemd formulier. Dat kan vanaf 1 juni 
2019. Voor toepassing van de vrijstelling 
vanaf 1 januari 2020 moet de 
ondernemer zijn keuze uiterlijk op 
20 november 2019 hebben gemeld. Het 
formulier is te vinden is op de website 
van de Belastingdienst.

Ondernemers, die onder huidige 
regeling ontheffing van administratieve 
verplichtingen hebben, hoeven zich niet 
aan te melden voor de nieuwe KOR. Zij 
worden daar automatisch in opgenomen.

Herziening btw en KOR
Ondernemers die recent hebben 
geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen en 
vanaf 1 januari 2020 gebruik willen 
maken van de nieuwe KOR, moeten 
rekening houden met herziening van de 
in het verleden gedane aftrek van 
voorbelasting. Vanaf 1 januari 2020 
worden de bedrijfsmiddelen uitsluitend 
gebruikt voor vrijgestelde prestaties. De 
herzieningstermijn voor onroerende 
zaken bedraagt negen jaar na het jaar 
van ingebruikname. Voor roerende 
zaken bedraagt de herzieningstermijn 
vier jaar na het jaar van ingebruikname. 

De herziening blijft achterwege als het 
bedrag van de herziene btw lager is dan 
€ 500.

Wie alleen btw-ondernemer is vanwege 
de exploitatie van zonnepanelen, moet 
zich afvragen of het gunstig is om 
gebruik te maken van de nieuwe KOR 
wanneer de zonnepanelen zijn 
aangeschaft in 2016 of later. De 
herzieningsperiode voor deze panelen is 
nog niet verstreken.

ARBEIDSRECHT

Wet arbeidsmarkt in balans

De Eerste Kamer heeft de Wet 
Arbeidsmarkt in balans (Wab) 
aangenomen. Deze wet verkleint de 
verschillen in kosten en risico's tussen 
vast werk en flexwerk. De wet moet het 
voor werkgevers aantrekkelijker maken 
om werknemers sneller een vast 
contract te geven. Het grootste deel van 
de maatregelen gaat per 1 januari 2020 
in.

WW-premie
De sectorpremie voor de WW vervalt en 
de sectorfondsen worden afgeschaft met 
de invoering van de Wab. Voor vaste 
contracten geldt met ingang van 2020 
een lage premie. Voor tijdelijke 
contracten geldt een hogere premie. Het 
verschil tussen de hoge en de lage 
WW-premie bedraagt 5 procentpunten. 
Op de loonstrook van de werknemer 
moet worden vermeld of zijn contract 
vast of tijdelijk is.

Ketenregeling
De ketenregeling houdt in dat maximaal 
drie elkaar opvolgende tijdelijke 
arbeidsovereenkomsten binnen een 
zekere periode mogen worden 
aangegaan zonder dat een vast contract 
ontstaat. Bij de invoering van de Wet 
werk en zekerheid is deze periode 
verkort van drie naar twee jaar. Deze 
wijziging wordt met de nieuwe wet 
teruggedraaid.

Cumulatie van ontslaggronden
Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek bevat 
een uitputtende lijst van redelijke 

Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer
juist is. Dit kan ten gevolge van (aanpassing van de) regelgeving die bekend is geworden na het opmaken van deze uitgave. Voor toepassing in individuele gevallen raden wij u aan
contact op te nemen met uw adviseur.

eisen met betrekking tot 
persoonsgegevens. In een brief aan de 
Tweede Kamer rapporteert de 
staatssecretaris van Financiën over de 
stand van zaken binnen de 
Belastingdienst met betrekking tot de 
AVG.

Inmiddels heeft de Belastingdienst de 
nodige maatregelen getroffen om te 
voldoen aan de AVG. Het is echter nog 
niet gelukt om alle verouderde gegevens 
te verwijderen. Daar zijn twee oorzaken 
voor aan te wijzen. Voor een aantal 
oude systemen zijn ingrijpende 
aanpassingen nodig om verouderde 
gegevens op basis van de AVG-normen 
te kunnen verwijderen. Dat is op korte 
termijn niet mogelijk. Daarnaast dienen 
alle digitale documenten op basis van de 
inhoud beoordeeld te worden op de 
aanwezigheid van persoonsgegevens, 
aangezien de bestandsnaam of het 
bestandsformaat niets zegt over de 
inhoud van een bestand. De verouderde 
documenten worden in een datakluis 
geplaatst. De persoonsgegevens zijn 
niet langer toegankelijk voor 
medewerkers van de Belastingdienst, 
maar alleen voor de aangewezen 
beheerders.

Op de website van de Belastingdienst 
staat een privacyverklaring. De 
privacyverklaring geeft informatie over 
de persoonsgegevens die de 
Belastingdienst verwerkt van burgers, 
bedrijven en eigen personeel, waar die 
gegevens vandaan komen en aan wie 
ze eventueel geleverd worden. Een 
samenvatting van het register van 
verwerkingen is gepubliceerd als bijlage 
bij de privacyverklaring.

De Belastingdienst heeft maatregelen 
genomen om het intern oneigenlijk delen 
van gegevens te voorkomen.

FORMEEL RECHT

Vereiste aangifte niet gedaan?

De Algemene Wet inzake 
Rijksbelastingen verplicht iedereen die 
daartoe is uitgenodigd om aangifte te 
doen. Wanneer de aangifteverplichting 
ondanks aanmaning niet wordt 
nagekomen, wordt de bewijslast 
omgekeerd en verzwaard. De 
belastingplichtige moet dan overtuigend 
aantonen in plaats van aannemelijk 
maken dat de uitspraak op bezwaar 
onjuist is.

Bij inhoudelijke gebreken in een aangifte 
is de vereiste aangifte niet gedaan 
indien de volgens de aangifte 
verschuldigde belasting 
verhoudingsgewijs aanzienlijk lager is 
dan de werkelijk verschuldigde 
belasting. Het bedrag aan belasting dat 
als gevolg van gebreken in de aangifte 
niet zou zijn geheven moet op zichzelf 
beschouwd aanzienlijk zijn. De 
belastingplichtige moet zich bij het doen 
van aangifte ervan bewust zijn geweest 
dat door de gebreken in de aangifte een 
aanzienlijk bedrag aan belasting niet zou 
worden geheven.

In een procedure voor Hof 
Arnhem-Leeuwarden stelde de 
inspecteur zich op het standpunt dat de 
vereiste aangifte niet was gedaan. In het 
aangiftebiljet was overal nihil ingevuld. 
Volgens het hof moest niet alleen 
worden gekeken naar het aangiftebiljet, 
maar ook naar de later toegezonden 
kolommenbalans. Deze 
kolommenbalans merkte het hof aan als 
een aanvulling op de ingediende 
aangifte. Rekening houdend met de 
kolommenbalans als aanvulling op de 
aangifte slaagde de inspecteur er niet in 
aannemelijk te maken dat de vereiste 
aangifte niet was gedaan. De bewijslast 
werd om die reden niet omgekeerd en 
verzwaard.

VARIA

Kosten verbouwing woning dga
niet zakelijk

Een bv nam de kosten van verbouwing 
van het woonhuis van haar dga voor 
haar rekening. Volgens de bv had de 
verbouwing een zakelijk karakter, omdat 
de woning als kantoorpand gebruikt zou 
worden. Volgens de Belastingdienst ging 
het om de verbouwing van een 
gedateerd woonhuis tot een moderne, 
luxe villa. De rechtbank vond niet 
aannemelijk gemaakt dat de uitgevoerde 
werkzaamheden een zakelijk karakter 
hadden. De woning was destijds door de 
dga als woning aangekocht en een 
aantal jaren later weer als woning 
verkocht. Er was geen vergunning om 
het woonhuis als kantoorpand te 
gebruiken. Het bestemmingsplan stond 
de beoogde zakelijke verhuur van een 
deel van het pand niet toe. De 
werkzaamheden betroffen de plaatsing 
van een grote en luxe keuken, de 
verbouwing van de badkamer en een 
overkapping van het zwembad.

De bv heeft volgens de rechtbank de 
voorbelasting op de kosten van de 
verbouwing ten onrechte in aftrek 
gebracht. Ook heeft de bv ten onrechte 
de afschrijvingskosten van het 
verbouwde pand in mindering op de 
winst gebracht. De Belastingdienst heeft 
dat gecorrigeerd door het opleggen van 
navorderingsaanslagen 
vennootschapsbelasting en 
naheffingsaanslagen omzetbelasting.
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gronden, die ieder voor zich aanleiding 
kunnen vormen voor ontslag. Daar wordt 
een cumulatiegrond aan toegevoegd. 
Wanneer meerdere individuele 
ontslaggronden niet volstaan, kan de 
rechter op basis van een combinatie van 
twee of meer ontslaggronden toch de 
arbeidsovereenkomst ontbinden.

Oproepovereenkomst
Er is sprake van een 
oproepovereenkomst als de omvang van 
de arbeid niet is vastgelegd in een 
aantal uren per tijdseenheid en de 
werknemer geen recht heeft op loon als 
hij geen arbeid verricht. Bij een 
oproepovereenkomst moet de 
werknemer ten minste vier dagen van 
tevoren worden opgeroepen door de 
werkgever. Wordt een gedane oproep 
binnen vier dagen ingetrokken, dan 
behoudt de oproepkracht recht op loon 
over de opgeroepen periode. Zodra de 
oproepovereenkomst een jaar geduurd 
heeft, moet de werkgever de 
oproepkracht een aanbod doen voor een 
contract voor het aantal uur dat hij in dat 
jaar gemiddeld heeft gewerkt.

Transitievergoeding
Werknemers hebben momenteel recht 
op een transitievergoeding wanneer zij 
twee jaar in dienst zijn en de 
arbeidsovereenkomst eindigt op initiatief 
van de werkgever. Met invoering van de 
Wab hebben werknemers vanaf de 
datum van indiensttreding recht op een 
transitievergoeding. Deze bedraagt 1/3e 
maandsalaris per gewerkt jaar, ongeacht 
de duur van het dienstverband.

Payrollwerknemers
Payrollwerknemers hebben per 2020 
recht op dezelfde primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden als gewone 
werknemers die hetzelfde werk doen.

Overig
De minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid heeft een commissie 
ingesteld, die de gewenste inrichting van 
de arbeidsmarkt van de toekomst gaat 
onderzoeken. De commissie komt eind 
2019 met haar aanbevelingen.

De minister komt nog met een brief over 
de uitwerking van nieuwe wetgeving 

voor zzp'ers. Deze wetgeving moet 
zorgen voor meer duidelijkheid over de 
positie van zelfstandigen en 
schijnzelfstandigheid tegengaan.

Datum einde arbeidscontract

Volgens het Burgerlijk Wetboek 
geschiedt opzegging van een 
arbeidsovereenkomst tegen het einde 
van de maand. Bij schriftelijke 
overeenkomst kan daarvoor een andere 
dag worden aangewezen. Bij opzegging 
dient de werkgever een opzegtermijn in 
acht te nemen. De lengte van de 
opzegtermijn is afhankelijk van de duur 
van de arbeidsovereenkomst op de dag 
van opzegging. De opzegtermijn wordt 
verkort met de duur van de behandeling 
van het verzoek om toestemming door 
het UWV. De opzegtermijn kan daardoor 
niet korten worden dan een maand.

In een procedure voor Hof 
Arnhem-Leeuwarden was in geschil op 
welke dag een arbeidsovereenkomst 
eindigt wanneer is opgezegd per de 
eerste dag van de maand. De vraag was 
of de arbeidsovereenkomst was 
geëindigd op de laatste dag van de 
voorafgaande maand of op de eerste 
dag van de maand. 

Het hof vond het woord "per" niet 
duidelijk. Een indiensttreding per de 
eerste dag van de maand houdt volgens 
het hof in dat de arbeidsovereenkomst 
op die dag begint. Dat betekent volgens 
het hof dat uitdiensttreding per de eerste 
dag van de maand dan ook zou moeten 
inhouden dat de arbeidsovereenkomst 
op die dag eindigt en niet al de dag 
ervoor.

Het hof vond dat door toedoen van de 
werkgever een onduidelijke situatie was 

ontstaan. Die onduidelijkheid kwam voor 
rekening van de werkgever. Hoewel het 
belang van een dag eerder of later 
meestal niet heel groot is, was het in 
deze procedure doorslaggevend voor 
het antwoord op de vraag of de 
werkneemster haar verzoekschrift bij de 
rechtbank tijdig had ingediend.

Geen verplichte ontbinding
slapend dienstverband

Over de vraag of een werkgever 
verplicht is een slapend dienstverband 
op te zeggen zijn diverse procedures 
gevoerd. Bij een slapend dienstverband 
verricht de werknemer wegens 
arbeidsongeschiktheid geen arbeid en is 
de loonbetalingsverplichting van de 
werkgever beëindigd. Hoewel de 
uitkomsten niet eenduidig zijn, is in het 
merendeel van die procedures 
geoordeeld dat geen sprake is van 
ernstig verwijtbaar handelen of nalaten 
van de werkgever als hij een slapend 
dienstverband niet opzegt. Hierdoor 
loopt de werknemer een 
transitievergoeding mis. De werkgever is 
in een dergelijk geval ook niet op grond 
van goed werkgeverschap verplicht om 
tot opzegging van de 
arbeidsovereenkomst over te gaan. De 
vraag of dat anders wordt door de Wet 
compensatie transitievergoeding is door 
de Rechtbank Limburg voorgelegd aan 
de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft in 
die zaak nog geen arrest gewezen.

De procedures waarin het wel in strijd 
met goed werkgeverschap werd 
geoordeeld om een slapend 
dienstverband niet op te zeggen 
betroffen terminaal zieke werknemers.

Ook de kantonrechter in Den Bosch ziet, 
vooruitlopend op het arrest van de Hoge 
Raad, geen reden om af te wijken van 
de heersende lijn in de jurisprudentie. 
De werkgever heeft de keuze om een 
arbeidsovereenkomst met een 
werknemer die meer dan twee jaar 
arbeidsongeschikt is al dan niet op te 
zeggen. Dat staat met zo veel woorden 
in het Burgerlijk Wetboek. De 
kantonrechter kwam tot zijn uitspraak in 
een kort geding van een 
arbeidsongeschikte werknemer, die op 

De richtlijn maakt verder mogelijk dat 
bestaande verlofregelingen worden 
benut om aan de verplichtingen te 
voldoen. 

Rekening houdend met een 
implementatietermijn voor de uitvoering 
van twee jaar wil de minister in het 
eerste kwartaal van 2020 een 
wetsvoorstel bij de Tweede Kamer 
indienen.

Scholingsaftrek wordt subsidie

De huidige scholingsaftrek wordt 
vervangen door een subsidieregeling. 
Deze regeling, de Stimulans 
Arbeidsmarkt Positie (STAP), moet 
jaarlijks 100.000 tot 200.000 mensen in 
staat stellen om met een persoonlijk 
ontwikkelbudget van € 1.000 tot 
€ 2.000 een opleiding of cursus te 
volgen. Het doel is dat meer mensen 
zich ontwikkelen tijdens hun loopbaan 
en daardoor beter inzetbaar worden op 
de arbeidsmarkt. De regeling geldt zowel 
voor werkenden als voor 
niet-werkenden. De beoogde uitvoerder 
van de STAP-regeling is het UWV. De 
invoering van de regeling zal niet eerder 
plaatsvinden dan per 1 januari 2021.

INTERNATIONAAL

Aftrek elders belast en
inkomsten eigen woning

De Advocaat-generaal (A-G) bij de Hoge 
Raad heeft conclusie genomen in een 
zaak over de berekening van de aftrek 
ter voorkoming van dubbele belasting 
van een in België wonende ondernemer, 
die heeft gekozen voor behandeling als 
binnenlands belastingplichtige. 

De zaak heeft betrekking op de vraag of 
de toepassing van de Nederlandse 
regels in dit geval leidde tot een 
verboden ongelijke behandeling en 
daarmee in strijd zou zijn met het 
Europese recht. Het heffingsrecht over 
de inkomsten uit onderneming was voor 
90% toegerekend aan Nederland en 
voor 10% aan België. Het belastbare 
inkomen uit werk en woning van de 
partner werd volledig aan België 
toegerekend. Volgens het Nederlandse 
Uitvoeringsbesluit IB 2001 bedroeg de 
vermindering ter voorkoming van 
dubbele belasting nihil. De vermindering 
wordt berekend door het in het 
buitenland belaste inkomen te delen 
door het totale belastbare inkomen. 
Deze breuk wordt vermenigvuldigd met 
de Nederlandse belasting over het totale 
belastbare inkomen. Het in België te 
belasten inkomen bestond uit de daar 
behaalde winst, verminderd met de 
negatieve inkomsten uit de in België 
gelegen woning van de partner.

De ondernemer meende dat hij 
verschillend werd behandeld ten 
opzichte van een inwoner van Nederland 
omdat Nederland de negatieve 
inkomsten uit de in België gelegen 
woning eerst in de belastinggrondslag 
opneemt, maar ze bij het vaststellen van 
de vermindering ter voorkoming van 
dubbele belasting in mindering brengt op 
de inkomsten uit België. Die toerekening 
van de negatieve inkomsten uit de 
woning aan België veroorzaakt het 
verschil in behandeling waar de 
ondernemer zich tegen verzette. De 
ondernemer meende dat hij op grond 
van jurisprudentie van het Hof van 
Justitie EU recht had op aftrek van het 
negatieve inkomen uit de eigen woning, 
omdat hij daar in België door zijn 
beperkte individuele inkomen niet aan 
toekwam. 

De A-G meent, in navolging van Hof Den 
Bosch, dat niet naar het persoonlijke 
inkomen van de ondernemer maar naar 
het gezamenlijke inkomen van de 
ondernemer en zijn partner moet worden 
gekeken. Dat volgt uit jurisprudentie van 
het Hof van Justitie EU. Daarin wordt 
geoordeeld dat de lasten, die 
samenhangen met de persoonlijke en 

gezinssituatie, gezamenlijk worden 
gedragen uit het totale gezinsinkomen. 
Niet van belang is of het woonland 
daadwerkelijk rekening houdt met de 
persoonlijke en gezinssituatie. Wanneer 
het gezinsinkomen niet voor 90% of 
meer in Nederland belast wordt, is 
Nederland niet door het EU-recht 
verplicht de aftrek eigen woning toe te 
staan.

CIVIEL RECHT

Nieuwe regeling verdeling
pensioen bij scheiding

Er komt een nieuwe regeling voor de 
verdeling van pensioenen bij scheiding. 
Kern van de regeling is dat de 
ex-partners een zelfstandig recht krijgen 
op een deel van het ouderdomspensioen 
dat ze tijdens het huwelijk hebben 
opgebouwd. Pensioenuitvoerders zullen 
de pensioenen automatisch verdelen 
zodra ze een melding van een scheiding 
krijgen. Ex-partners kunnen ervoor 
kiezen het pensioen niet te verdelen of 
afwijkende afspraken over de verdeling 
te maken.

Het wetsvoorstel is voor advies naar de 
Raad van State gestuurd en wordt 
gepubliceerd wanneer het wordt 
ingediend bij de Tweede Kamer.

ALGEMEEN

Belastingdienst en AVG

Op 25 mei 2018 is de Algemene 
verordening gegevensbescherming 
(AVG) in werking getreden. Al snel werd 
duidelijk dat de Belastingdienst niet kon 
voldoen aan de door de AVG gestelde 
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korte termijn de AOW-leeftijd bereikt. Op 
dat moment kan zijn werkgever de 
arbeidsovereenkomst opzeggen zonder 
dat hij een transitievergoeding 
verschuldigd is. De werknemer meent 
dat hij daardoor schade lijdt.

De Wet compensatie transitievergoeding 
voert geen verplichting voor de 
werkgever in om de 
arbeidsovereenkomst op te zeggen als 
de werknemer twee jaar 
arbeidsongeschikt is en niet meer in 
staat is de bedongen arbeid te 
verrichten. De kantonrechter merkt nog 
op dat de werkgever in deze procedure 
niet het beleid heeft om slapende 
dienstverbanden op te zeggen. Als dat 
het geval zou zijn, zou het wellicht in 
strijd met goed werkgeverschap zijn als 
de werkgever dat in een individueel 
geval niet doet.

INKOMSTENBELASTING

Heffing box 3 in strijd met
ongestoord genot van eigendom

De belastingheffing in box 3 van de 
inkomstenbelasting gaat tegenwoordig 
uit van een gedifferentieerd forfaitair 
rendement, afhankelijk van de hoogte 
van het vermogen. Dat rendement wordt 
belast tegen een tarief van 30%. In 
eerdere jaren, onder andere in 2013 en 
2014, gold een vast forfaitair rendement 
van 4%. Per saldo bedroeg de belasting 
in die jaren 1,2% van het vermogen 
boven de vrijstelling. Vanwege de lage 
spaarrente zijn over meerdere jaren 
procedures gevoerd waarin de hoogte 
van het forfaitaire rendement ter 
discussie is gesteld.

Artikel 1 van het Eerste Protocol bij het 
Europese Verdrag ter bescherming van 
de rechten van de mens waarborgt het 
ongestoorde genot van eigendom. In het 
algemeen vormt belastingheffing een 
gerechtvaardigde inbreuk op dit recht, 
maar de belastingheffing moet wel in 
een redelijke verhouding staan tot de 
grondslag waarover wordt geheven.

De Hoge Raad heeft onlangs de 
einduitspraken gedaan in een reeks 

massaalbezwaarprocedures over de 
vermogensrendementsheffing in 2014. 
Het geschil betreft de vraag of de 
belastingheffing in box 3 van de 
inkomstenbelasting op spaarsaldi naar 
haar aard in strijd is met het recht op 
ongestoord genot van eigendom. Het 
geschil gaat niet over de vraag of de 
belastingheffing in box 3 een individuele 
en buitensporige last vormt.
Hof Arnhem-Leeuwarden was eerder 
van oordeel dat voor het aannemen van 
een inbreuk op het recht van eigendom 
niet voldoende is dat het rendement op 
spaarsaldi structureel beneden 4% van 
het geïnvesteerde vermogen ligt. Het hof 
vond niet aannemelijk dat een 
gemiddeld rendement van 4% over het 
totale box 3-vermogen voor particuliere 
beleggers niet haalbaar zou zijn.

De wetgever heeft bij de vaststelling van 
het forfaitaire rendement op 4% 
aansluiting gezocht bij de rendementen 
die belastingplichtigen, over een langere 
periode bezien, gemiddeld zonder te 
veel risico moeten kunnen behalen. 
Volgens de Hoge Raad is dat in de jaren 
2013 en 2014 niet meer het geval. De 
belastingheffing in box 3 levert op 
stelselniveau een schending op van het 
recht op het ongestoord genot van 
eigendom als het nominaal haalbare 
rendement lager ligt dan 1,2%. 

Het is volgens de Hoge Raad niet aan 
de rechter om in te grijpen in de 
wettelijke regeling, tenzij een individuele 
belastingplichtige wordt geconfronteerd 
met een individuele en buitensporige 
last. Dat punt was hier echter niet aan 
de orde.

Heretikettering auto van de zaak

Een ondernemer heeft de mogelijkheid 
om vermogensbestanddelen die zowel 
zakelijk als privé worden gebruikt als 
ondernemings- of als privévermogen te 
kwalificeren. De keuze voor 
ondernemingsvermogen moet worden 
gemaakt in het jaar waarin het 
vermogensbestanddeel voor het eerst 
voor de onderneming wordt gebruikt. 
Deze keuze kan gewijzigd worden tot 
het moment waarop de aanslag van het 
desbetreffende jaar onherroepelijk 
vaststaat. Daarna is herziening van de 
keuze alleen mogelijk op grond van 
bijzondere omstandigheden. Een 
ingrijpende functiewijziging van het 
vermogensbestanddeel kan een 
bijzondere omstandigheid zijn.

Een ondernemer claimde dat hij een in 
2012 gekochte en als 
ondernemingsvermogen gekwalificeerde 
auto sinds eind december 2012 niet 
meer zakelijk gebruikte. Dat was een 
bijzondere omstandigheid die 
heretikettering van de auto mogelijk 
maakte. De ondernemer verkocht de 
auto in 2013. Door de heretikettering 
ontstond een boekverlies op de auto, dat 
aanvankelijk werd geaccepteerd maar 
later door navordering werd 
gecorrigeerd. De inspecteur bestreed 
het bestaan van een bijzondere 
omstandigheid die heretikettering 
rechtvaardigde. Volgens de inspecteur 
moest de ondernemer aantonen dat hij 
de auto niet meer zakelijk heeft gebruikt 
na december 2012. 

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden 
volstond het als de ondernemer 
aannemelijk zou maken dat sprake was 
van een bijzondere omstandigheid. Het 
hof achtte hem daar niet in geslaagd. De 
ondernemer had geen rittenadministratie 
bijgehouden en niet op verifieerbare 
wijze inzicht kunnen geven in het feitelijk 
gebruik van de auto. Mede van belang 
vond het hof dat de ondernemer zowel in 
eerdere als in latere jaren een auto tot 
zijn ondernemingsvermogen heeft 
gerekend. De auto is volgens het hof tot 
het moment van verkoop in 2013 tot het 
ondernemingsvermogen blijven behoren. 
De inspecteur heeft terecht het in 2012 

in aanmerking genomen boekverlies 
gecorrigeerd. Ook de bijtelling voor 
privégebruik van de auto moest over de 
periode van december 2012 tot de 
verkoop worden toegepast.

Kamervragen belastingheffing
van dga

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld 
over de mogelijke toepassing in 
Nederland van een Scandinavisch 
model voor het belasten van winst en 
inkomen van ondernemers. Het gaat om 
een duaal stelsel, waarbij kapitaal- en 
arbeidsinkomen apart worden belast. In 
de Scandinavische landen wordt een 
forfaitaire winst toegekend aan 
vermogen en wordt de overwinst belast 
als inkomen uit arbeid. Een van de 
vragen is of een dergelijk stelsel 
eenvoudiger en rechtvaardiger werkt 
dan de Nederlandse 
gebruikelijkloonregeling. Een andere 
vraag is hoe een forfaitair rendement op 
het vermogen in een onderneming 
vastgesteld zou kunnen worden. 

De staatssecretaris merkt op dat het bij 
de samenloop van kapitaal- en 
arbeidsinkomen ingewikkeld is om het 
onderscheid daartussen te maken, 
omdat het onmogelijk is vast te stellen 
welk deel van het inkomen als 
rendement op het kapitaal tot stand komt 
en welk deel van het inkomen voortvloeit 
uit arbeidsprestaties. Daarom wordt in 
het Scandinavische model het 
kapitaalinkomen fictief vastgesteld en 
het overige inkomen tot het 
arbeidsinkomen gerekend. In het huidige 
Nederlandse belastingstelsel komt de 
samenloop van kapitaal- en 
arbeidsinkomen met name aan de orde 
bij de dga. De dga wordt betrokken in 
een vermogenswinstbelasting voor zijn 

aandelenbezit, maar moet ook een (al 
dan niet fictieve) arbeidsbeloning in 
aanmerking nemen door de werking van 
de gebruikelijkloonregeling. Het huidige 
Nederlandse belastingstelsel geeft dga's 
een fiscale prikkel om hun gebruikelijk 
loon zo laag mogelijk vast te stellen. 
Daarnaast kunnen dga's de 
belastingheffing in box 2 langdurig 
uitstellen. De vraag of wijzigingen in dat 
stelsel tot een verbetering kunnen leiden 
is onderwerp van onderzoek binnen het 
zogenaamde bouwstenentraject. 

Het bouwstenentraject houdt in dat de 
staatssecretaris in 2020 met concrete 
bouwstenen en voorstellen voor 
verbeteringen en vereenvoudigingen van 
het belastingstelsel komt. Daarbij zal 
volgens de staatssecretaris ook gekeken 
worden naar ingrijpende hervormingen 
van het belastingstelsel, met mogelijk 
gevolgen voor de huidige boxenstructuur.

SOCIALE VERZEKERINGEN

Temporisering verhoging
AOW-leeftijd

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel 
temporisering verhoging AOW-leeftijd 
aangenomen. Deze wet regelt dat de 
AOW-leeftijd de komende jaren minder 
snel zal stijgen dan aanvankelijk de 
bedoeling was. 

De AOW-leeftijd blijft in 2020 en 2021 66 
jaar en 4 maanden. In 2022 stijgt de 
AOW-leeftijd naar 66 jaar en 7 maanden 
en in 2023 naar 66 jaar en 10 maanden. 
In 2024 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar. 
Met ingang van 2025 is de AOW-leeftijd 
gekoppeld aan de levensverwachting. 
Onderdeel van het pensioenakkoord is 
dat de koppeling van de AOW-leeftijd en 
de pensioenrichtleeftijd aan de 
resterende levensverwachting niet 1 op 
1 is, maar dat voor ieder jaar extra 
levensverwachting de AOW-leeftijd en 
de pensioenrichtleeftijd acht maanden 
stijgen. Die regeling is niet in deze wet 
opgenomen.

De vertraagde verhoging van de 
AOW-leeftijd wordt gefinancierd door het 
jeugd lage-inkomensvoordeel per 

1 januari 2020 te halveren. Per 
1 januari 2024 wordt deze regeling 
afgeschaft. Het hoge tarief van het 
lage-inkomensvoordeel van maximaal 
€ 2.000 per jaar wordt per 1 januari 
2020 verlaagd naar maximaal € 1.000 
per jaar.

Implementatie verlengd betaald
ouderschapsverlof

De Europese Raad, het Europees 
Parlement en de Europese Commissie 
hebben een principeakkoord bereikt over 
een richtlijnvoorstel dat werknemers 
recht geeft op twee maanden betaald 
ouderschapsverlof. De richtlijn zal 
vermoedelijk in juni worden getekend. 
Na inwerkingtreding hebben de lidstaten 
drie jaar de tijd om de richtlijn om te 
zetten in wetgeving. De minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat 
uit van inwerkingtreding van nationale 
wetgeving, waarin de betaling van twee 
maanden ouderschapsverlof is geregeld, 
per 1 juli 2022.

In een brief aan de Tweede Kamer zegt 
de minister dat op dit moment een 
inventarisatie plaatsvindt van de 
mogelijkheden om aan de verplichtingen 
van de richtlijn te voldoen met 
inachtneming van de daaraan geboden 
ruimte en de gestelde beperkingen. De 
wijze van financiering van de betaling 
van het ouderschapsverlof wordt aan de 
lidstaten overgelaten. Voorts mogen de 
lidstaten bepalen dat het recht op 
betaling van ouderschapsverlof eerder 
stopt dan op de achtste verjaardag van 
het kind. De lidstaten stellen zelf de 
hoogte van de verlofuitkering of het 
percentage loondoorbetaling vast, zij het 
dat het betalingsniveau het opnemen 
van ouderschapsverlof moet 
ondersteunen.
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korte termijn de AOW-leeftijd bereikt. Op 
dat moment kan zijn werkgever de 
arbeidsovereenkomst opzeggen zonder 
dat hij een transitievergoeding 
verschuldigd is. De werknemer meent 
dat hij daardoor schade lijdt.

De Wet compensatie transitievergoeding 
voert geen verplichting voor de 
werkgever in om de 
arbeidsovereenkomst op te zeggen als 
de werknemer twee jaar 
arbeidsongeschikt is en niet meer in 
staat is de bedongen arbeid te 
verrichten. De kantonrechter merkt nog 
op dat de werkgever in deze procedure 
niet het beleid heeft om slapende 
dienstverbanden op te zeggen. Als dat 
het geval zou zijn, zou het wellicht in 
strijd met goed werkgeverschap zijn als 
de werkgever dat in een individueel 
geval niet doet.

INKOMSTENBELASTING

Heffing box 3 in strijd met
ongestoord genot van eigendom

De belastingheffing in box 3 van de 
inkomstenbelasting gaat tegenwoordig 
uit van een gedifferentieerd forfaitair 
rendement, afhankelijk van de hoogte 
van het vermogen. Dat rendement wordt 
belast tegen een tarief van 30%. In 
eerdere jaren, onder andere in 2013 en 
2014, gold een vast forfaitair rendement 
van 4%. Per saldo bedroeg de belasting 
in die jaren 1,2% van het vermogen 
boven de vrijstelling. Vanwege de lage 
spaarrente zijn over meerdere jaren 
procedures gevoerd waarin de hoogte 
van het forfaitaire rendement ter 
discussie is gesteld.

Artikel 1 van het Eerste Protocol bij het 
Europese Verdrag ter bescherming van 
de rechten van de mens waarborgt het 
ongestoorde genot van eigendom. In het 
algemeen vormt belastingheffing een 
gerechtvaardigde inbreuk op dit recht, 
maar de belastingheffing moet wel in 
een redelijke verhouding staan tot de 
grondslag waarover wordt geheven.

De Hoge Raad heeft onlangs de 
einduitspraken gedaan in een reeks 

massaalbezwaarprocedures over de 
vermogensrendementsheffing in 2014. 
Het geschil betreft de vraag of de 
belastingheffing in box 3 van de 
inkomstenbelasting op spaarsaldi naar 
haar aard in strijd is met het recht op 
ongestoord genot van eigendom. Het 
geschil gaat niet over de vraag of de 
belastingheffing in box 3 een individuele 
en buitensporige last vormt.
Hof Arnhem-Leeuwarden was eerder 
van oordeel dat voor het aannemen van 
een inbreuk op het recht van eigendom 
niet voldoende is dat het rendement op 
spaarsaldi structureel beneden 4% van 
het geïnvesteerde vermogen ligt. Het hof 
vond niet aannemelijk dat een 
gemiddeld rendement van 4% over het 
totale box 3-vermogen voor particuliere 
beleggers niet haalbaar zou zijn.

De wetgever heeft bij de vaststelling van 
het forfaitaire rendement op 4% 
aansluiting gezocht bij de rendementen 
die belastingplichtigen, over een langere 
periode bezien, gemiddeld zonder te 
veel risico moeten kunnen behalen. 
Volgens de Hoge Raad is dat in de jaren 
2013 en 2014 niet meer het geval. De 
belastingheffing in box 3 levert op 
stelselniveau een schending op van het 
recht op het ongestoord genot van 
eigendom als het nominaal haalbare 
rendement lager ligt dan 1,2%. 

Het is volgens de Hoge Raad niet aan 
de rechter om in te grijpen in de 
wettelijke regeling, tenzij een individuele 
belastingplichtige wordt geconfronteerd 
met een individuele en buitensporige 
last. Dat punt was hier echter niet aan 
de orde.

Heretikettering auto van de zaak

Een ondernemer heeft de mogelijkheid 
om vermogensbestanddelen die zowel 
zakelijk als privé worden gebruikt als 
ondernemings- of als privévermogen te 
kwalificeren. De keuze voor 
ondernemingsvermogen moet worden 
gemaakt in het jaar waarin het 
vermogensbestanddeel voor het eerst 
voor de onderneming wordt gebruikt. 
Deze keuze kan gewijzigd worden tot 
het moment waarop de aanslag van het 
desbetreffende jaar onherroepelijk 
vaststaat. Daarna is herziening van de 
keuze alleen mogelijk op grond van 
bijzondere omstandigheden. Een 
ingrijpende functiewijziging van het 
vermogensbestanddeel kan een 
bijzondere omstandigheid zijn.

Een ondernemer claimde dat hij een in 
2012 gekochte en als 
ondernemingsvermogen gekwalificeerde 
auto sinds eind december 2012 niet 
meer zakelijk gebruikte. Dat was een 
bijzondere omstandigheid die 
heretikettering van de auto mogelijk 
maakte. De ondernemer verkocht de 
auto in 2013. Door de heretikettering 
ontstond een boekverlies op de auto, dat 
aanvankelijk werd geaccepteerd maar 
later door navordering werd 
gecorrigeerd. De inspecteur bestreed 
het bestaan van een bijzondere 
omstandigheid die heretikettering 
rechtvaardigde. Volgens de inspecteur 
moest de ondernemer aantonen dat hij 
de auto niet meer zakelijk heeft gebruikt 
na december 2012. 

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden 
volstond het als de ondernemer 
aannemelijk zou maken dat sprake was 
van een bijzondere omstandigheid. Het 
hof achtte hem daar niet in geslaagd. De 
ondernemer had geen rittenadministratie 
bijgehouden en niet op verifieerbare 
wijze inzicht kunnen geven in het feitelijk 
gebruik van de auto. Mede van belang 
vond het hof dat de ondernemer zowel in 
eerdere als in latere jaren een auto tot 
zijn ondernemingsvermogen heeft 
gerekend. De auto is volgens het hof tot 
het moment van verkoop in 2013 tot het 
ondernemingsvermogen blijven behoren. 
De inspecteur heeft terecht het in 2012 

in aanmerking genomen boekverlies 
gecorrigeerd. Ook de bijtelling voor 
privégebruik van de auto moest over de 
periode van december 2012 tot de 
verkoop worden toegepast.

Kamervragen belastingheffing
van dga

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld 
over de mogelijke toepassing in 
Nederland van een Scandinavisch 
model voor het belasten van winst en 
inkomen van ondernemers. Het gaat om 
een duaal stelsel, waarbij kapitaal- en 
arbeidsinkomen apart worden belast. In 
de Scandinavische landen wordt een 
forfaitaire winst toegekend aan 
vermogen en wordt de overwinst belast 
als inkomen uit arbeid. Een van de 
vragen is of een dergelijk stelsel 
eenvoudiger en rechtvaardiger werkt 
dan de Nederlandse 
gebruikelijkloonregeling. Een andere 
vraag is hoe een forfaitair rendement op 
het vermogen in een onderneming 
vastgesteld zou kunnen worden. 

De staatssecretaris merkt op dat het bij 
de samenloop van kapitaal- en 
arbeidsinkomen ingewikkeld is om het 
onderscheid daartussen te maken, 
omdat het onmogelijk is vast te stellen 
welk deel van het inkomen als 
rendement op het kapitaal tot stand komt 
en welk deel van het inkomen voortvloeit 
uit arbeidsprestaties. Daarom wordt in 
het Scandinavische model het 
kapitaalinkomen fictief vastgesteld en 
het overige inkomen tot het 
arbeidsinkomen gerekend. In het huidige 
Nederlandse belastingstelsel komt de 
samenloop van kapitaal- en 
arbeidsinkomen met name aan de orde 
bij de dga. De dga wordt betrokken in 
een vermogenswinstbelasting voor zijn 

aandelenbezit, maar moet ook een (al 
dan niet fictieve) arbeidsbeloning in 
aanmerking nemen door de werking van 
de gebruikelijkloonregeling. Het huidige 
Nederlandse belastingstelsel geeft dga's 
een fiscale prikkel om hun gebruikelijk 
loon zo laag mogelijk vast te stellen. 
Daarnaast kunnen dga's de 
belastingheffing in box 2 langdurig 
uitstellen. De vraag of wijzigingen in dat 
stelsel tot een verbetering kunnen leiden 
is onderwerp van onderzoek binnen het 
zogenaamde bouwstenentraject. 

Het bouwstenentraject houdt in dat de 
staatssecretaris in 2020 met concrete 
bouwstenen en voorstellen voor 
verbeteringen en vereenvoudigingen van 
het belastingstelsel komt. Daarbij zal 
volgens de staatssecretaris ook gekeken 
worden naar ingrijpende hervormingen 
van het belastingstelsel, met mogelijk 
gevolgen voor de huidige boxenstructuur.

SOCIALE VERZEKERINGEN

Temporisering verhoging
AOW-leeftijd

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel 
temporisering verhoging AOW-leeftijd 
aangenomen. Deze wet regelt dat de 
AOW-leeftijd de komende jaren minder 
snel zal stijgen dan aanvankelijk de 
bedoeling was. 

De AOW-leeftijd blijft in 2020 en 2021 66 
jaar en 4 maanden. In 2022 stijgt de 
AOW-leeftijd naar 66 jaar en 7 maanden 
en in 2023 naar 66 jaar en 10 maanden. 
In 2024 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar. 
Met ingang van 2025 is de AOW-leeftijd 
gekoppeld aan de levensverwachting. 
Onderdeel van het pensioenakkoord is 
dat de koppeling van de AOW-leeftijd en 
de pensioenrichtleeftijd aan de 
resterende levensverwachting niet 1 op 
1 is, maar dat voor ieder jaar extra 
levensverwachting de AOW-leeftijd en 
de pensioenrichtleeftijd acht maanden 
stijgen. Die regeling is niet in deze wet 
opgenomen.

De vertraagde verhoging van de 
AOW-leeftijd wordt gefinancierd door het 
jeugd lage-inkomensvoordeel per 

1 januari 2020 te halveren. Per 
1 januari 2024 wordt deze regeling 
afgeschaft. Het hoge tarief van het 
lage-inkomensvoordeel van maximaal 
€ 2.000 per jaar wordt per 1 januari 
2020 verlaagd naar maximaal € 1.000 
per jaar.

Implementatie verlengd betaald
ouderschapsverlof

De Europese Raad, het Europees 
Parlement en de Europese Commissie 
hebben een principeakkoord bereikt over 
een richtlijnvoorstel dat werknemers 
recht geeft op twee maanden betaald 
ouderschapsverlof. De richtlijn zal 
vermoedelijk in juni worden getekend. 
Na inwerkingtreding hebben de lidstaten 
drie jaar de tijd om de richtlijn om te 
zetten in wetgeving. De minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat 
uit van inwerkingtreding van nationale 
wetgeving, waarin de betaling van twee 
maanden ouderschapsverlof is geregeld, 
per 1 juli 2022.

In een brief aan de Tweede Kamer zegt 
de minister dat op dit moment een 
inventarisatie plaatsvindt van de 
mogelijkheden om aan de verplichtingen 
van de richtlijn te voldoen met 
inachtneming van de daaraan geboden 
ruimte en de gestelde beperkingen. De 
wijze van financiering van de betaling 
van het ouderschapsverlof wordt aan de 
lidstaten overgelaten. Voorts mogen de 
lidstaten bepalen dat het recht op 
betaling van ouderschapsverlof eerder 
stopt dan op de achtste verjaardag van 
het kind. De lidstaten stellen zelf de 
hoogte van de verlofuitkering of het 
percentage loondoorbetaling vast, zij het 
dat het betalingsniveau het opnemen 
van ouderschapsverlof moet 
ondersteunen.
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gronden, die ieder voor zich aanleiding 
kunnen vormen voor ontslag. Daar wordt 
een cumulatiegrond aan toegevoegd. 
Wanneer meerdere individuele 
ontslaggronden niet volstaan, kan de 
rechter op basis van een combinatie van 
twee of meer ontslaggronden toch de 
arbeidsovereenkomst ontbinden.

Oproepovereenkomst
Er is sprake van een 
oproepovereenkomst als de omvang van 
de arbeid niet is vastgelegd in een 
aantal uren per tijdseenheid en de 
werknemer geen recht heeft op loon als 
hij geen arbeid verricht. Bij een 
oproepovereenkomst moet de 
werknemer ten minste vier dagen van 
tevoren worden opgeroepen door de 
werkgever. Wordt een gedane oproep 
binnen vier dagen ingetrokken, dan 
behoudt de oproepkracht recht op loon 
over de opgeroepen periode. Zodra de 
oproepovereenkomst een jaar geduurd 
heeft, moet de werkgever de 
oproepkracht een aanbod doen voor een 
contract voor het aantal uur dat hij in dat 
jaar gemiddeld heeft gewerkt.

Transitievergoeding
Werknemers hebben momenteel recht 
op een transitievergoeding wanneer zij 
twee jaar in dienst zijn en de 
arbeidsovereenkomst eindigt op initiatief 
van de werkgever. Met invoering van de 
Wab hebben werknemers vanaf de 
datum van indiensttreding recht op een 
transitievergoeding. Deze bedraagt 1/3e 
maandsalaris per gewerkt jaar, ongeacht 
de duur van het dienstverband.

Payrollwerknemers
Payrollwerknemers hebben per 2020 
recht op dezelfde primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden als gewone 
werknemers die hetzelfde werk doen.

Overig
De minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid heeft een commissie 
ingesteld, die de gewenste inrichting van 
de arbeidsmarkt van de toekomst gaat 
onderzoeken. De commissie komt eind 
2019 met haar aanbevelingen.

De minister komt nog met een brief over 
de uitwerking van nieuwe wetgeving 

voor zzp'ers. Deze wetgeving moet 
zorgen voor meer duidelijkheid over de 
positie van zelfstandigen en 
schijnzelfstandigheid tegengaan.

Datum einde arbeidscontract

Volgens het Burgerlijk Wetboek 
geschiedt opzegging van een 
arbeidsovereenkomst tegen het einde 
van de maand. Bij schriftelijke 
overeenkomst kan daarvoor een andere 
dag worden aangewezen. Bij opzegging 
dient de werkgever een opzegtermijn in 
acht te nemen. De lengte van de 
opzegtermijn is afhankelijk van de duur 
van de arbeidsovereenkomst op de dag 
van opzegging. De opzegtermijn wordt 
verkort met de duur van de behandeling 
van het verzoek om toestemming door 
het UWV. De opzegtermijn kan daardoor 
niet korten worden dan een maand.

In een procedure voor Hof 
Arnhem-Leeuwarden was in geschil op 
welke dag een arbeidsovereenkomst 
eindigt wanneer is opgezegd per de 
eerste dag van de maand. De vraag was 
of de arbeidsovereenkomst was 
geëindigd op de laatste dag van de 
voorafgaande maand of op de eerste 
dag van de maand. 

Het hof vond het woord "per" niet 
duidelijk. Een indiensttreding per de 
eerste dag van de maand houdt volgens 
het hof in dat de arbeidsovereenkomst 
op die dag begint. Dat betekent volgens 
het hof dat uitdiensttreding per de eerste 
dag van de maand dan ook zou moeten 
inhouden dat de arbeidsovereenkomst 
op die dag eindigt en niet al de dag 
ervoor.

Het hof vond dat door toedoen van de 
werkgever een onduidelijke situatie was 

ontstaan. Die onduidelijkheid kwam voor 
rekening van de werkgever. Hoewel het 
belang van een dag eerder of later 
meestal niet heel groot is, was het in 
deze procedure doorslaggevend voor 
het antwoord op de vraag of de 
werkneemster haar verzoekschrift bij de 
rechtbank tijdig had ingediend.

Geen verplichte ontbinding
slapend dienstverband

Over de vraag of een werkgever 
verplicht is een slapend dienstverband 
op te zeggen zijn diverse procedures 
gevoerd. Bij een slapend dienstverband 
verricht de werknemer wegens 
arbeidsongeschiktheid geen arbeid en is 
de loonbetalingsverplichting van de 
werkgever beëindigd. Hoewel de 
uitkomsten niet eenduidig zijn, is in het 
merendeel van die procedures 
geoordeeld dat geen sprake is van 
ernstig verwijtbaar handelen of nalaten 
van de werkgever als hij een slapend 
dienstverband niet opzegt. Hierdoor 
loopt de werknemer een 
transitievergoeding mis. De werkgever is 
in een dergelijk geval ook niet op grond 
van goed werkgeverschap verplicht om 
tot opzegging van de 
arbeidsovereenkomst over te gaan. De 
vraag of dat anders wordt door de Wet 
compensatie transitievergoeding is door 
de Rechtbank Limburg voorgelegd aan 
de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft in 
die zaak nog geen arrest gewezen.

De procedures waarin het wel in strijd 
met goed werkgeverschap werd 
geoordeeld om een slapend 
dienstverband niet op te zeggen 
betroffen terminaal zieke werknemers.

Ook de kantonrechter in Den Bosch ziet, 
vooruitlopend op het arrest van de Hoge 
Raad, geen reden om af te wijken van 
de heersende lijn in de jurisprudentie. 
De werkgever heeft de keuze om een 
arbeidsovereenkomst met een 
werknemer die meer dan twee jaar 
arbeidsongeschikt is al dan niet op te 
zeggen. Dat staat met zo veel woorden 
in het Burgerlijk Wetboek. De 
kantonrechter kwam tot zijn uitspraak in 
een kort geding van een 
arbeidsongeschikte werknemer, die op 

De richtlijn maakt verder mogelijk dat 
bestaande verlofregelingen worden 
benut om aan de verplichtingen te 
voldoen. 

Rekening houdend met een 
implementatietermijn voor de uitvoering 
van twee jaar wil de minister in het 
eerste kwartaal van 2020 een 
wetsvoorstel bij de Tweede Kamer 
indienen.

Scholingsaftrek wordt subsidie

De huidige scholingsaftrek wordt 
vervangen door een subsidieregeling. 
Deze regeling, de Stimulans 
Arbeidsmarkt Positie (STAP), moet 
jaarlijks 100.000 tot 200.000 mensen in 
staat stellen om met een persoonlijk 
ontwikkelbudget van € 1.000 tot 
€ 2.000 een opleiding of cursus te 
volgen. Het doel is dat meer mensen 
zich ontwikkelen tijdens hun loopbaan 
en daardoor beter inzetbaar worden op 
de arbeidsmarkt. De regeling geldt zowel 
voor werkenden als voor 
niet-werkenden. De beoogde uitvoerder 
van de STAP-regeling is het UWV. De 
invoering van de regeling zal niet eerder 
plaatsvinden dan per 1 januari 2021.

INTERNATIONAAL

Aftrek elders belast en
inkomsten eigen woning

De Advocaat-generaal (A-G) bij de Hoge 
Raad heeft conclusie genomen in een 
zaak over de berekening van de aftrek 
ter voorkoming van dubbele belasting 
van een in België wonende ondernemer, 
die heeft gekozen voor behandeling als 
binnenlands belastingplichtige. 

De zaak heeft betrekking op de vraag of 
de toepassing van de Nederlandse 
regels in dit geval leidde tot een 
verboden ongelijke behandeling en 
daarmee in strijd zou zijn met het 
Europese recht. Het heffingsrecht over 
de inkomsten uit onderneming was voor 
90% toegerekend aan Nederland en 
voor 10% aan België. Het belastbare 
inkomen uit werk en woning van de 
partner werd volledig aan België 
toegerekend. Volgens het Nederlandse 
Uitvoeringsbesluit IB 2001 bedroeg de 
vermindering ter voorkoming van 
dubbele belasting nihil. De vermindering 
wordt berekend door het in het 
buitenland belaste inkomen te delen 
door het totale belastbare inkomen. 
Deze breuk wordt vermenigvuldigd met 
de Nederlandse belasting over het totale 
belastbare inkomen. Het in België te 
belasten inkomen bestond uit de daar 
behaalde winst, verminderd met de 
negatieve inkomsten uit de in België 
gelegen woning van de partner.

De ondernemer meende dat hij 
verschillend werd behandeld ten 
opzichte van een inwoner van Nederland 
omdat Nederland de negatieve 
inkomsten uit de in België gelegen 
woning eerst in de belastinggrondslag 
opneemt, maar ze bij het vaststellen van 
de vermindering ter voorkoming van 
dubbele belasting in mindering brengt op 
de inkomsten uit België. Die toerekening 
van de negatieve inkomsten uit de 
woning aan België veroorzaakt het 
verschil in behandeling waar de 
ondernemer zich tegen verzette. De 
ondernemer meende dat hij op grond 
van jurisprudentie van het Hof van 
Justitie EU recht had op aftrek van het 
negatieve inkomen uit de eigen woning, 
omdat hij daar in België door zijn 
beperkte individuele inkomen niet aan 
toekwam. 

De A-G meent, in navolging van Hof Den 
Bosch, dat niet naar het persoonlijke 
inkomen van de ondernemer maar naar 
het gezamenlijke inkomen van de 
ondernemer en zijn partner moet worden 
gekeken. Dat volgt uit jurisprudentie van 
het Hof van Justitie EU. Daarin wordt 
geoordeeld dat de lasten, die 
samenhangen met de persoonlijke en 

gezinssituatie, gezamenlijk worden 
gedragen uit het totale gezinsinkomen. 
Niet van belang is of het woonland 
daadwerkelijk rekening houdt met de 
persoonlijke en gezinssituatie. Wanneer 
het gezinsinkomen niet voor 90% of 
meer in Nederland belast wordt, is 
Nederland niet door het EU-recht 
verplicht de aftrek eigen woning toe te 
staan.

CIVIEL RECHT

Nieuwe regeling verdeling
pensioen bij scheiding

Er komt een nieuwe regeling voor de 
verdeling van pensioenen bij scheiding. 
Kern van de regeling is dat de 
ex-partners een zelfstandig recht krijgen 
op een deel van het ouderdomspensioen 
dat ze tijdens het huwelijk hebben 
opgebouwd. Pensioenuitvoerders zullen 
de pensioenen automatisch verdelen 
zodra ze een melding van een scheiding 
krijgen. Ex-partners kunnen ervoor 
kiezen het pensioen niet te verdelen of 
afwijkende afspraken over de verdeling 
te maken.

Het wetsvoorstel is voor advies naar de 
Raad van State gestuurd en wordt 
gepubliceerd wanneer het wordt 
ingediend bij de Tweede Kamer.

ALGEMEEN

Belastingdienst en AVG

Op 25 mei 2018 is de Algemene 
verordening gegevensbescherming 
(AVG) in werking getreden. Al snel werd 
duidelijk dat de Belastingdienst niet kon 
voldoen aan de door de AVG gestelde 
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OMZETBELASTING

Aanmelding nieuwe KOR

De omzetbelasting kent een bijzondere 
regeling voor kleine ondernemers, de 
KOR. De huidige regeling geldt alleen 
voor natuurlijke personen, die na aftrek 
van voorbelasting niet meer dan € 1.883 
aan btw verschuldigd zijn. Zij hebben 
recht op een vermindering van de te 
betalen btw ter grootte van de 
verschuldigde btw tot een maximum van 
€ 1.345. De ondernemer, die op basis 
van deze regeling geen btw verschuldigd 
is, kan de inspecteur verzoeken om 
ontheffing van administratieve en 
factureringsverplichtingen. De 
ondernemer vermeldt dan geen btw op 
zijn facturen en heeft geen recht op 
aftrek van voorbelasting.

Met ingang van 1 januari 2020 geldt een 
nieuwe KOR in de vorm van een 
omzetgerelateerde vrijstellingsregeling. 
De nieuwe KOR kent een omzetgrens 
van € 20.000 en geldt voor alle kleine 
ondernemers, ongeacht de rechtsvorm. 
Het gaat om de omzet van in Nederland 
belastbare leveringen en diensten, 
ongeacht het tarief en ongeacht 
verlegging van de heffing naar de 
afnemer.

Ondernemers die voor toepassing van 
de nieuwe KOR kiezen, hoeven geen 
btw-aangifte te doen en zijn vrijgesteld 
van administratieve verplichtingen met 
betrekking tot verrichte leveringen en 
diensten in Nederland. Wel gelden 
administratieve verplichtingen en kan de 
KOR-ondernemer btw-aangifte moeten 
doen als de heffing van btw naar hem is 
verlegd. Net als de huidige KOR geldt de 
nieuwe KOR alleen voor in Nederland 
gevestigde ondernemers of vaste 
inrichtingen. De nieuwe KOR geldt niet 
voor de levering van onroerende zaken 
die door de ondernemer in zijn bedrijf 
zijn gebruikt. Wanneer een ondernemer, 
die gebruik maakt van de nieuwe KOR in 
een kalenderjaar boven de omzetgrens 
uitkomt, voldoet hij niet meer aan de 
voorwaarden en is vanaf dat moment de 
vrijstelling niet meer van toepassing. Dat 
betekent dat de normale btw-regels 

gelden en dat de ondernemer verplicht is 
om btw-aangifte te doen.

De keuze om de nieuwe KOR toe te 
passen geldt in beginsel voor 
onbepaalde tijd. De ondernemer kan de 
vrijstelling opzeggen nadat hij deze ten 
minste drie jaar heeft toegepast. Na 
opzegging duurt het drie jaar voordat de 
ondernemer in aanmerking komt voor 
hernieuwde toepassing van de 
vrijstelling. Een ondernemer, die 
verwacht in 2020 de omzetgrens van 
€ 20.000 niet te overschrijden en die de 
vrijstellingsregeling wil toepassen, moet 
zijn keuze meedelen aan de inspecteur 
door het indienen van een daartoe 
bestemd formulier. Dat kan vanaf 1 juni 
2019. Voor toepassing van de vrijstelling 
vanaf 1 januari 2020 moet de 
ondernemer zijn keuze uiterlijk op 
20 november 2019 hebben gemeld. Het 
formulier is te vinden is op de website 
van de Belastingdienst.

Ondernemers, die onder huidige 
regeling ontheffing van administratieve 
verplichtingen hebben, hoeven zich niet 
aan te melden voor de nieuwe KOR. Zij 
worden daar automatisch in opgenomen.

Herziening btw en KOR
Ondernemers die recent hebben 
geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen en 
vanaf 1 januari 2020 gebruik willen 
maken van de nieuwe KOR, moeten 
rekening houden met herziening van de 
in het verleden gedane aftrek van 
voorbelasting. Vanaf 1 januari 2020 
worden de bedrijfsmiddelen uitsluitend 
gebruikt voor vrijgestelde prestaties. De 
herzieningstermijn voor onroerende 
zaken bedraagt negen jaar na het jaar 
van ingebruikname. Voor roerende 
zaken bedraagt de herzieningstermijn 
vier jaar na het jaar van ingebruikname. 

De herziening blijft achterwege als het 
bedrag van de herziene btw lager is dan 
€ 500.

Wie alleen btw-ondernemer is vanwege 
de exploitatie van zonnepanelen, moet 
zich afvragen of het gunstig is om 
gebruik te maken van de nieuwe KOR 
wanneer de zonnepanelen zijn 
aangeschaft in 2016 of later. De 
herzieningsperiode voor deze panelen is 
nog niet verstreken.

ARBEIDSRECHT

Wet arbeidsmarkt in balans

De Eerste Kamer heeft de Wet 
Arbeidsmarkt in balans (Wab) 
aangenomen. Deze wet verkleint de 
verschillen in kosten en risico's tussen 
vast werk en flexwerk. De wet moet het 
voor werkgevers aantrekkelijker maken 
om werknemers sneller een vast 
contract te geven. Het grootste deel van 
de maatregelen gaat per 1 januari 2020 
in.

WW-premie
De sectorpremie voor de WW vervalt en 
de sectorfondsen worden afgeschaft met 
de invoering van de Wab. Voor vaste 
contracten geldt met ingang van 2020 
een lage premie. Voor tijdelijke 
contracten geldt een hogere premie. Het 
verschil tussen de hoge en de lage 
WW-premie bedraagt 5 procentpunten. 
Op de loonstrook van de werknemer 
moet worden vermeld of zijn contract 
vast of tijdelijk is.

Ketenregeling
De ketenregeling houdt in dat maximaal 
drie elkaar opvolgende tijdelijke 
arbeidsovereenkomsten binnen een 
zekere periode mogen worden 
aangegaan zonder dat een vast contract 
ontstaat. Bij de invoering van de Wet 
werk en zekerheid is deze periode 
verkort van drie naar twee jaar. Deze 
wijziging wordt met de nieuwe wet 
teruggedraaid.

Cumulatie van ontslaggronden
Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek bevat 
een uitputtende lijst van redelijke 

Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer
juist is. Dit kan ten gevolge van (aanpassing van de) regelgeving die bekend is geworden na het opmaken van deze uitgave. Voor toepassing in individuele gevallen raden wij u aan
contact op te nemen met uw adviseur.

eisen met betrekking tot 
persoonsgegevens. In een brief aan de 
Tweede Kamer rapporteert de 
staatssecretaris van Financiën over de 
stand van zaken binnen de 
Belastingdienst met betrekking tot de 
AVG.

Inmiddels heeft de Belastingdienst de 
nodige maatregelen getroffen om te 
voldoen aan de AVG. Het is echter nog 
niet gelukt om alle verouderde gegevens 
te verwijderen. Daar zijn twee oorzaken 
voor aan te wijzen. Voor een aantal 
oude systemen zijn ingrijpende 
aanpassingen nodig om verouderde 
gegevens op basis van de AVG-normen 
te kunnen verwijderen. Dat is op korte 
termijn niet mogelijk. Daarnaast dienen 
alle digitale documenten op basis van de 
inhoud beoordeeld te worden op de 
aanwezigheid van persoonsgegevens, 
aangezien de bestandsnaam of het 
bestandsformaat niets zegt over de 
inhoud van een bestand. De verouderde 
documenten worden in een datakluis 
geplaatst. De persoonsgegevens zijn 
niet langer toegankelijk voor 
medewerkers van de Belastingdienst, 
maar alleen voor de aangewezen 
beheerders.

Op de website van de Belastingdienst 
staat een privacyverklaring. De 
privacyverklaring geeft informatie over 
de persoonsgegevens die de 
Belastingdienst verwerkt van burgers, 
bedrijven en eigen personeel, waar die 
gegevens vandaan komen en aan wie 
ze eventueel geleverd worden. Een 
samenvatting van het register van 
verwerkingen is gepubliceerd als bijlage 
bij de privacyverklaring.

De Belastingdienst heeft maatregelen 
genomen om het intern oneigenlijk delen 
van gegevens te voorkomen.

FORMEEL RECHT

Vereiste aangifte niet gedaan?

De Algemene Wet inzake 
Rijksbelastingen verplicht iedereen die 
daartoe is uitgenodigd om aangifte te 
doen. Wanneer de aangifteverplichting 
ondanks aanmaning niet wordt 
nagekomen, wordt de bewijslast 
omgekeerd en verzwaard. De 
belastingplichtige moet dan overtuigend 
aantonen in plaats van aannemelijk 
maken dat de uitspraak op bezwaar 
onjuist is.

Bij inhoudelijke gebreken in een aangifte 
is de vereiste aangifte niet gedaan 
indien de volgens de aangifte 
verschuldigde belasting 
verhoudingsgewijs aanzienlijk lager is 
dan de werkelijk verschuldigde 
belasting. Het bedrag aan belasting dat 
als gevolg van gebreken in de aangifte 
niet zou zijn geheven moet op zichzelf 
beschouwd aanzienlijk zijn. De 
belastingplichtige moet zich bij het doen 
van aangifte ervan bewust zijn geweest 
dat door de gebreken in de aangifte een 
aanzienlijk bedrag aan belasting niet zou 
worden geheven.

In een procedure voor Hof 
Arnhem-Leeuwarden stelde de 
inspecteur zich op het standpunt dat de 
vereiste aangifte niet was gedaan. In het 
aangiftebiljet was overal nihil ingevuld. 
Volgens het hof moest niet alleen 
worden gekeken naar het aangiftebiljet, 
maar ook naar de later toegezonden 
kolommenbalans. Deze 
kolommenbalans merkte het hof aan als 
een aanvulling op de ingediende 
aangifte. Rekening houdend met de 
kolommenbalans als aanvulling op de 
aangifte slaagde de inspecteur er niet in 
aannemelijk te maken dat de vereiste 
aangifte niet was gedaan. De bewijslast 
werd om die reden niet omgekeerd en 
verzwaard.

VARIA

Kosten verbouwing woning dga
niet zakelijk

Een bv nam de kosten van verbouwing 
van het woonhuis van haar dga voor 
haar rekening. Volgens de bv had de 
verbouwing een zakelijk karakter, omdat 
de woning als kantoorpand gebruikt zou 
worden. Volgens de Belastingdienst ging 
het om de verbouwing van een 
gedateerd woonhuis tot een moderne, 
luxe villa. De rechtbank vond niet 
aannemelijk gemaakt dat de uitgevoerde 
werkzaamheden een zakelijk karakter 
hadden. De woning was destijds door de 
dga als woning aangekocht en een 
aantal jaren later weer als woning 
verkocht. Er was geen vergunning om 
het woonhuis als kantoorpand te 
gebruiken. Het bestemmingsplan stond 
de beoogde zakelijke verhuur van een 
deel van het pand niet toe. De 
werkzaamheden betroffen de plaatsing 
van een grote en luxe keuken, de 
verbouwing van de badkamer en een 
overkapping van het zwembad.

De bv heeft volgens de rechtbank de 
voorbelasting op de kosten van de 
verbouwing ten onrechte in aftrek 
gebracht. Ook heeft de bv ten onrechte 
de afschrijvingskosten van het 
verbouwde pand in mindering op de 
winst gebracht. De Belastingdienst heeft 
dat gecorrigeerd door het opleggen van 
navorderingsaanslagen 
vennootschapsbelasting en 
naheffingsaanslagen omzetbelasting.
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