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Schenking door huwelijksvoorwaarden?

Een man met een zeer groot vermogen en een

zijn aard in hoogte zal fluctueren, tot de beperkte

Dus kan ten tijde van het aangaan van het

vrouw, die veel minder bezit, gaan trouwen. Maar

gemeenschap is gaan behoren. Volgens de rechter

huwelijk geen sprake zijn van een voltooide

eerst stellen ze huwelijkse voorwaarden op met

was het niet de bedoeling van de echtelieden om

vermogensverschuiving.

een beperkte huwelijksgemeenschap, waarvan

een bedrag van tien miljoen euro tot de beperkte

een en/of rekening deel uitmaakt. De man stort

gemeenschap te laten behoren. In de huwelijkse

Tip: De beperkte huwelijksgemeenschap vormt een

tien miljoen euro op deze rekening. Ruim vier jaar

voorwaarden is immers geen bedrag vermeld.

interessant instrument voor vermogensplanning.

later overlijdt hij.
Voor de vraag of sprake was van een
Standpunt Belastingdienst

schenking, is doorslaggevend of een voltooide

De Belastingdienst stelt zich op het

vermogensverschuiving heeft plaatsgevonden ter

standpunt dat de man vijf miljoen aan de

grootte van de helft van het saldo van de

vrouw heeft geschonken. Ze ontvangt een

en/of-rekening.

navorderingsaanslag schenkbelasting.
Daarover zegt de rechter dat de beperkte
Volgens de Belastingdienst heeft zich bij

gemeenschap tijdens het huwelijk (afgezien van

het aangaan van het huwelijk door de

wijziging van de huwelijkse voorwaarden) niet

inwerkingtreding van de huwelijkse voorwaarden

kan eindigen. Daarom is, zolang de beperkte

een voltooide vermogensverschuiving

gemeenschap bestaat, niet bekend wat de

voorgedaan.

echtelieden aan het einde van de gemeenschap

Voltastraat 25

kunnen verdelen. De omvang van de beperkte

6902 PT Zevenaar

Oordeel rechter

gemeenschap kan immers aan het einde van

De rechter stelt de Belastingdienst in het ongelijk.

de gemeenschap zijn toe- of afgenomen,

Tel: +31(0)316-581722

Hij leidt uit de huwelijkse voorwaarden af dat

bijvoorbeeld door goede dan wel slechte

E-mail: info@vgkaccountants.nl

het saldo op de gezamenlijke rekening , dat naar

beleggingen.

Website: www.vgkaccountants.nl
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Werkgever in 2020
• Medewerkers jonger dan 21 jaar

Payrollwerknemer:

rekenhulptransitievergoeding.nl/

gelijke rechtspositie en

leidt u in vijf stappen naar de

die per maand/4-weken niet meer

arbeidsvoorwaarden

verschuldigde transitievergoeding.

werken dan gemiddeld twaalf uur

Werknemers die een payrollcontract

U kunt bij ons terecht voor concreet

krijgen, krijgen minimaal dezelfde

advies.

per week.
• Contracten op basis van de
Beroepsbegeleidende leerweg

arbeidsvoorwaarden en dezelfde
rechtspositie als werknemers die in

WW-premie naar soort contract

dienst zijn van het bedrijf. Vanaf 2021

In 2020 is de WW-premie anders

krijgen payrollkrachten ook recht op

georganiseerd, niet meer per sector,

Voor alle andere medewerkers geldt

een goede pensioenregeling.

maar per soort contract. Er komt

de hoge WW-premie. In bepaalde

een hoge en een lage premie, met

situaties wordt de lage premie

(BBL).

Oproepwerknemers: minimale

daartussen een verschil van 5%.

achteraf herzien, ook al was er sprake

Per januari 2020 zijn de regels

oproeptermijn en aanbod voor

De lage premie is bedoeld voor

van een vast contract:

rond arbeidscontracten en ontslag

vaste uren na twaalf maanden

werknemers met contracten voor

• De dienstbetrekking eindigt

veranderd. Dit is geregeld in de Wet

Werkgevers moeten oproepkrachten

onbepaalde tijd. Maar dan moet u

uiterlijk twee maanden na

arbeidsmarkt in balans (WAB).

minstens 4 dagen van te

het juridisch en administratief wel op

voren oproepen voor werk.

orde hebben.

Ketenregeling: 3 tijdelijke

Als de werkgever een oproep

De lage WW-premie geldt voor:

contracten in maximaal 3 jaar

binnen 4 dagen afzegt, heeft de

de verloonde uren liggen in een

Werkgever en werknemer kunnen

oproepwerknemer recht op loon over

kalenderjaar meer dan 30% hoger

drie tijdelijke contracten in maximaal

de uren waarop hij was opgeroepen.

dan in het contract staat.

3 jaar aangaan. Het volgende contract

Na 12 maanden moet de werkgever

is dan automatisch een vast contract.

een nieuw contract aanbieden met

De premiepercentages zijn 2,94% en

Tot en met 31 december 2019 was

een vast aantal uren.

7,94%.

contracten in maximaal 2 jaar aan te

Transitievergoeding

Tip: Hebt u medewerkers met een vast

gaan. Ook kan de tussenpoos (tijd

In 2020 heeft de werknemer vanaf

contract, zorg dan dat u beschikt over

tussen contracten) bij CAO worden

de eerste werkdag recht op de

verkort tot 3 maanden bij tijdelijk

transitievergoeding bij ontslag.

terugkerend werk (niet beperkt

Werkgevers krijgen hulp van de

arbeidsovereenkomst voor

2019 voor onbepaalde tijd in dienst

tot seizoensarbeid) dat maximaal

overheid bij het berekenen van de

onbepaalde tijd met een vast

waren, hebt u tot 1 april 2020 om

9 maanden per jaar kan worden

transitievergoeding. Overweegt u een

aantal uren.

de schriftelijke vastlegging in de

gedaan.

werknemer te ontslaan? De website

aanvang.
• Bij contracten met een arbeidsduur
van minder dan 35 uur per week:

het mogelijk om drie tijdelijke

een getekende arbeidsovereenkomst.
• Medewerkers met een schriftelijke

Voor werknemers die op 31 december

loonadministratie op te nemen.

Loonbeslag: werkgever zelf aansprakelijk
Een bedrijf heeft een werknemer in

moet de schuldeiser betalen uit het

dienst die achterstallige belasting-

loon dat de werknemer tegoed heeft.

schulden heeft. De Belastingdienst

Dat begint met informatie geven. De

legt loonbeslag. Dan meldt zich nog

werkgever moet binnen vier weken

een schuldeiser van de werknemer

na de beslaglegging ‘verklaring doen’

en vraagt aan het bedrijf om een

aan de schuldeiser. Daarbij moet hij

zogenaamde derdenverklaring in te

opgeven wat hij aan zijn werknemer

vullen. Dat doet het bedrijf niet. Een

schuldig is (het loon), maar ook bij-

dure misser. Hoezo?

voorbeeld of er meer beslagen gelegd
zijn en door wie. Als de werkgever
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Wettelijke regeling

die informatie niet geeft, kan hij zelf

De rechter legt in zijn uitspraak de

veroordeeld worden om de schuld

Dat klopt niet. Het is wel zo dat de

van de werknemer betalen, waarvoor

wettelijk regeling uit.

van zijn werknemer te betalen.

werkgever het geld maar eenmaal

het beslag gelegd is. Bovendien moet

hoeft af te dragen. Maar vervolgens

het bedrijf de proceskosten betalen.

Als iemand niet uit zichzelf zijn schul-

Toepassing in dit geval

moeten de verschillende schuldeisers

den betaalt, dan regelt de wet ma-

De deurwaarder die voor de schuldei-

dat onderling verdelen. Als er een

Tip: Vul de derdenverklaring in het

nieren om die betaling af te dwingen.

ser optrad heeft het bedrijf gevraagd

tweede beslag gelegd wordt, moet de

kader van een loonbeslag bij een van

Eén van die manieren is loonbeslag.

om die informatie. Maar het bedrijf

werkgever juist daarom opgeven wie

uw werknemers tijdig en correct in.

De schuldeiser legt dan beslag op het

heeft die niet gegeven, omdat de Be-

er al eerder beslag gelegd hebben.

Doet u dat niet, dan draait u op voor

loon dat iemand van zijn werkgever

lastingdienst al eerder beslag gelegd

moet krijgen. Daardoor wordt de

had op het loon. Volgens het bedrijf

Het bedrijf heeft de informatie dus

Daarna kunt u zelf proberen het

werkgever dus betrokken bij de

kan er dan niet nog eens beslag

ten onrechte niet gegeven. Daarom

betaalde bedrag op uw werknemer te

schulden van de werknemer: hij

gelegd worden.

moet het bedrijf zelf de hele schuld

verhalen.

de hele schuld van uw werknemer.

BTW en export van goederen

Inkomsten
uit verhuur
van panden

Exporteert u vanuit Nederland

Wat is er per 1 januari 2020

Denk aan een getekende CMR-brief,

goederen naar ondernemers in

veranderd?

transportfactuur, bankafschrift voor

andere EU-landen? Dan is deze

U moet het correcte BTW-

de betaling van het transport of een

levering belast met 0% BTW.

identificatienummer van uw afnemer

polis van de transportverzekering.

De afnemer van de goederen

hebben en gebruiken in uw listing

Regelt de afnemer het vervoer, dan

Starters op de woningmarkt krijgen

betaalt in zijn land BTW over deze

(opgaaf intracommunautaire

moet de leverancier een schriftelijke

te maken met hoge huizenprijzen. De

intracommunautaire verwerving. De

prestaties).

ontvangstverklaring van de

lage rentestand heeft geleid tot een

afnemer in zijn bezit hebben. Een

toename van particuliere beleggers

Er geldt een bewijsvermoeden van

zogenaamde afhaalverklaring is niet

die woningen verhuren. Mogelijk heeft

vervoer naar de andere lidstaat. Dat

meer voldoende.

dit een ongewenst prijsverhogend

voorwaarden zijn per 1 januari 2020
gewijzigd.

effect. De minister van Binnenlandse

Er is sprake van een

is van toepassing als de leverancier

intracommunautaire levering als u

minimaal twee onafhankelijke

Tip: Zorg dat u beschikt over een

Zaken heeft hierover Kamervragen

aan twee voorwaarden voldoet:

bewijsstukken in zijn dossier heeft

correct BTW-identificatienummer van

beantwoord.

• De goederen worden vervoerd

die niet tegenstrijdig zijn. Van deze

uw afnemer.

naar een ander EU-land. Dit moet

bewijsstukken moet minimaal een

Vraag

u kunnen aantonen aan de hand

document een vervoersdocument

Voor verhuurders van woningen is

van uw administratie. Bijvoorbeeld

zijn.

vooral vraag zes interessant: bent

met bestelformulieren,

u bereid huurinkomsten steviger

orderbevestigingen en

te belasten, zodat het veel te

transportpapieren.

aantrekkelijke fiscale buy-to-let
regime wordt aangepast en mensen

• Uw afnemer kan een BTWidentificatienummer uit een ander

een eerlijke kans krijgen hun eerste

EU-land overleggen.

woning te kopen?

De intracommunautaire levering

Antwoord

moet u aangeven op uw BTW-

Het kabinet heeft op 6 september

aangifte. Ook vult u een Opgaaf

2019 de contouren geschetst van

intracommunautaire prestaties in.

een aanpassing van box 3, waarin
voor het eerst zal worden gerekend

Deel woning verhuurd aan eigen BV

met de werkelijke verhouding van
spaargeld, beleggingen en schulden
per belastingplichtige.

Een manager van artiesten verhuurt

Standpunt Belastingdienst

Oordeel rechter

de begane grond en het souterrain

De Belastingdienst stelt dat slechts

De rechter stelt eerst vast dat inder-

Spaarders worden in het nieuwe

van zijn eigen woning aan zijn BV.

het kantoor (13% van de benedenver-

daad de hele benedenverdieping

stelsel aanzienlijk minder zwaar belast

Deze ruimte biedt een werkplek aan

dieping) ) aan de BV is verhuurd.

is verhuurd aan de BV. Dan stelt

terwijl beleggers – zoals beleggers

een werknemer en enkele zakelijke

Als blijkt dat toch de gehele beneden-

de rechter vast dat de wettelijke

in woningen - juist zwaarder zullen

relaties. De manager stelt dat de

verdieping is verhuurd, dan vallen de

beperking van aftrek van werkruimte

worden belast. Doordat schulden in

waardedaling van zijn woning (€

overige ruimtes niet onder de belaste

aan huis bedoeld is voor werkruimte

het nieuwe stelsel tegen een eigen

380.000) voor een evenredig deel

verhuur omdat die ruimtes niet als

die door de eigenaar van de BV zelf

forfaitaire debetrente aftrekbaar

moet worden toegerekend aan de

zelfstandige werkruimtes kunnen

voor diens werkzaamheden wordt

zullen zijn, wordt het voor beleggers

belaste verhuur aan zijn BV, en dus

worden aangemerkt. Daarvoor geldt

gebruikt. Daarvan is hier echter geen

fiscaal minder aantrekkelijk om hun

aftrekbaar is. De Belastingdienst is

een wettelijke aftrekbeperking.

sprake. De benedenverdieping is ver-

beleggingen in box 3 met schulden te

huurd aan de BV voor gebruik door

financieren.

het daar niet mee eens.

de werknemer en zakelijke relaties.
De rechter stelt dus de manager

Daarnaast wordt op dit moment, in

volledig in het gelijk.

het kader van de bouwstenen voor de
verbetering van het belastingstelsel,

Tip: Belaste verhuur van een deel van

nader gestalte gegeven aan eerdere

een eigen pand aan uw BV leidt tot

toezeggingen om onderzoek te

belastbare inkomsten. U kunt dan ook

doen naar een andere wijze van

aftrekposten zoals financieringsrente,

belastingheffing over huurinkomsten

afschrijvingen en eventueel boekver-

uit onroerende zaken.

lies claimen. Gaat het om werkruimte
in uw eigen woning, dan gelden

Tip: De aangekondigde wijzigingen

bijzondere regels. We geven u graag

per 1 januari 2022 voor inkomsten

advies over uw situatie.

uit vermogen zijn dus voor verhuur
van onroerende zaken mogelijk niet
het eindplaatje. We houden u op de
hoogte.
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Billijke vergoeding zesenzestig maandsalarissen
Een monteur van 62 jaar werkt

schade aan zijn gezondheid zou

al bijna vijfenveertig jaar bij een

veroorzaken. De werkgever had

bedrijf. Hij meldt zich ziek met

escalatie van het gesprek kunnen

knieklachten, waaraan hij wordt

en moeten voorkomen.

geholpen. Medisch gezien kan
hij daarna nog niet aan de slag,

Verder spelen mee de leeftijd

maar de werkgever lijkt daar in

en het opleidingsniveau van de

een gesprek toch op aan te sturen.

monteur, alsmede de duur van zijn

Dat leidt tot agressie, provocatie,

dienstverband. Ook heeft hij altijd

intimidatie en belediging door de

goed gefunctioneerd en is hij van

monteur en met name door zijn

onbesproken gedrag.

zoon, die er bij is. De monteur
wordt op staande voet ontslagen.

Het gerechtshof acht het ontslag
op staande voet daarom onterecht.

In hoger beroep oordeelt het

De werkgever had een schriftelijke

gerechtshof over de vraag of dit

waarschuwing kunnen geven dat bij

Het gerechtshof kent de wettelijk

Tip: Ontslag op staande voet kan

ontslag terecht was.

herhaling van dergelijk gedrag zou

transitievergoeding toe van in dit

u als werkgever duur komen te

worden gestreefd naar een einde

geval € 50.635. Daarnaast moet de

staan. U hoeft agressief gedrag

van de arbeidsovereenkomst.

werkgever een billijke vergoeding

niet te accepteren, maar ontslag op

betalen van € 175.000. Dat is

staande voet is het zwaarste middel

De werkgever wilde in het gesprek
mogelijkheden tot re-integratie op
termijn inventariseren. Dat kwam

De ontbinding van de

ruim zesenzestig maal het bruto

en vraagt altijd een afweging van

bij de monteur niet zo over. Hij

arbeidsovereenkomst blijft, gezien

maandsalaris van de monteur.

belangen.

was bang dat snelle re-integratie

de ontstane verhoudingen, in stand.

Chauffeur Uber ondernemer?
uit te voeren en welke ritten hij

inkomen doordat hij enkel een app

vervolgens accepteert.

of een website hoeft op te starten

Uber bepaalt de ritprijs. Uber regelt

en vervolgens de aangeboden ritten

de betalingen, maar ook andere

hoeft te accepteren.

zaken rond de ritten.
De rechtbank concludeert dat
Zo diende de man aan Uber een

sprake is van één opdrachtgever

verklaring omtrent gedrag te

en dat de mate van zelfstandigheid

overleggen, een bepaalde leeftijd

gering is. Er zijn geen investeringen

te hebben, te verschijnen op het

gedaan. Aan zijn activiteiten voor

kantoor van Uber om een examen

Uber gaf de man geen bekendheid

te doen en een overeenkomst te

naar buiten.

Een man werkt als chauffeur

werkzaamheden, de beschikbare

tekenen. Ook werd bekeken of de

voor Uber. Hij komt in conflict

tijd, de winstverwachting, het

auto waarmee hij de ritten zou

De man maakt niet aannemelijk

met de Belastingdienst over

ondernemersrisico, de omvang

maken, voldeed aan de standaard

dat hij voldoet aan de criteria voor

de vraag of deze activiteit een

van de bruto-inkomsten, de

van Uber. Daarnaast was de man

fiscaal ondernemerschap. Daarom

onderneming is of resultaat uit

omvang van de investeringen,

verplicht een commissie te betalen

heeft hij geen recht op fiscale

werkzaamheden. Het verschil

het aantal opdrachtgevers en de

aan Uber om gebruik te kunnen

ondernemersfaciliteiten.

zit in toepassing van de fiscale

bekendheid die naar buiten aan de

maken van haar diensten, zoals

faciliteiten voor ondernemers. Denk

werkzaamheden wordt gegeven.

het platform waarmee hij de

Tip: Fiscale ondernemersfaciliteiten

aangeboden ritten kon accepteren.

verlagen de te betalen

aan de MKB-winstvrijstelling en
zelfstandigenaftrek. Hoe luidt het

Uber bepaalt

Ook konden bij Uber trainingen

inkomstenbelasting. Maar voor

oordeel van de rechter?

De man heeft met zijn auto voor

gevolgd worden.

fiscaal ondernemerschap gelden
criteria. De belastingplichtige moet

verschillende personen ritten
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Fiscaal ondernemerschap

verricht, die hij allemaal via Uber

Oordeel rechter

aannemelijk maken dat hij hieraan

Het gaat hierbij onder meer

heeft gekregen. De man bepaalt

Het ondernemersrisico is beperkt

voldoet. Het is verstandig om,

om de duurzaamheid en de

zelf alleen wanneer en hoeveel

tot eventuele schade aan de eigen

voordat u ondernemersactiviteiten

omvang van de verrichte

uren hij beschikbaar is om ritten

auto. De man is verzekerd van

start, fiscaal advies in te winnen.

Disclaimer: In deze uitgave is de stand van zaken in wet- en regelgeving tot

is nagestreefd, kan niet worden ingestaan voor eventuele (druk) fouten

9 januari 2020 verwerkt. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg

en onvolledigheden. Deswege wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

