
Nieuwsbrief van  Smid Accountants & Belastingadviseurs

Partner voor de toekomst Met aandacht voor:   Corona update - Arbeidsrecht - Ondernemingsrecht
   Sociale verzekeringen - Inkomstenbelasting - Omzetbelasting

Juni 2021 www.smidwijhe.nl

Smid Actueel

Smid Accountants & Belastingadviseurs

Dijk 7 
8131 VA Wijhe

Tel 0570-522455 
Fax 0570-521258

info@smidwijhe.nl 
www.smidwijhe.nl

Accountancy

Admin. Dienstverlening

Agrarisch

Belastingadvies

Estate Planning

Financiering

Salarisadministratie

Subsidies



2 7Smid Actueel Smid Accountants & Belastingadviseurs

Hoewel bij de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden of onjuistheden.
Vanwege het brede en algemene kader van deze nieuwsbrief, is deze niet bedoeld als enige vorm van professioneel advies en derhalve niet zondermeer geschikt
voor het nemen van financiële beslissingen. Voor toepassing in individuele gevallen raden wij u aan contact met ons op te nemen.

Maatregelen derde kwartaal 2021

Het kabinet heeft voorstellen voor het steun- en herstelpakket in 
het derde kwartaal 2021 bekendgemaakt.

NOW
De loonsubsidie NOW wordt verlengd met drie maanden, tot en  
met 30 september 2021 (NOW-4). Het maximale vergoedings-
percentage blijft 85; de loonsomvrijstelling bedraagt 10% van de 
 loonsom. Als voorwaarde om in aanmerking te komen voor de  
NOW-4 geldt een minimaal omzetverlies van 20%. De forfaitaire 
opslag bedraagt 40% en de maximale vergoeding per werknemer 
twee keer het maximum dagloon. De referentiemaand voor de 
loonsom voor de NOW-4 is februari 2021. Deze maand geeft 
een representatiever beeld van de huidige loonsom dan de oude 
referentiemaand (juni 2020).

Met ingang van de NOW-3 telt een door de ondernemer ontvan-
gen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) niet langer als omzet 
voor de NOW. De NOW-3 geldt voor de periode van 1 oktober 
2020 tot en met 30 juni 2021.

TVL
Het kabinet verlengt de TVL per 1 juli 2021 met een kwartaal  
(TVL-3), zonder aanpassingen in de regeling. Het vergoedings-
percentage blijft 100 en de omzetdervingsdrempel van 30% 
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wordt gehandhaafd. De regeling blijft in het derde kwartaal ook 
openstaan voor niet-mkb bedrijven. Het maximumbedrag dat 
een mkb-ondernemer kan ontvangen blijft € 550.000. Voor grote 
bedrijven wordt dit € 600.000. In het derde kwartaal blijft het 
mogelijk om als referentiekwartaal voor het derde kwartaal van 
2020 in plaats van voor het derde kwartaal van 2019 te kiezen. 
Het maximum subsidiebedrag voor grote bedrijven wordt voor 
het tweede kwartaal verhoogd naar € 1,2 miljoen. Bedrijven 
kunnen door deze verhoging al in het tweede kwartaal van 2021 
het staatssteunplafond van € 1,8 miljoen bereiken, waardoor 
zij in het derde kwartaal geen TVL meer kunnen ontvangen. Er 
komt geen extra subsidieregeling voor het grootbedrijf.

Tozo
De periode, waarover de Tozo kan worden aangevraagd, wordt 
verlengd tot 1 oktober 2021. De voorwaarden voor het recht op 
uitkering wijzigen niet.

Terugbetaling lening bedrijfskapitaal
De datum waarop zelfstandige ondernemers moeten beginnen 
met de terugbetaling van een Tozo-lening voor bedrijfskapitaal 
wordt met zes maanden uitgesteld tot 1 januari 2022. Tot die 
datum is geen rente verschuldigd over de lening. De termijn 
waarbinnen de lening moet worden terugbetaald wordt verlengd 
van 42 naar 60 maanden.

Terugbetalingen NOW en TVL
Voor terugbetalingen van de NOW en de TVL wordt een 
doelmatigheidsgrens ingevoerd. Bedragen onder € 500 worden 
niet ingevorderd. RVO.nl en het UWV voeren dit in de praktijk al 
uit.

Fiscale maatregelen
Het kabinet verlengt diverse fiscale maatregelen tot 1 oktober 
2021. Het gaat om:

 ■ het uitstel van administratieve verplichtingen rondom de 
loonheffingen;

 ■ het akkoord met Duitsland en België over de belastingheffing 
van grenswerkers;

 ■ de onbelaste reiskostenvergoeding;
 ■ de vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen;
 ■ het btw-nultarief op mondkapjes;
 ■ de btw-vrijstelling voor de uitleen van zorgpersoneel;
 ■ het btw-nultarief op COVID-19-vaccins en testkits; en
 ■ het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek bij een 
betaalpauze.

Het tijdelijk verlaagde btw-tarief op online sportlessen loopt door 
voor groepslessen, totdat deze binnen weer zijn toegestaan.

Urencriterium
De versoepeling van het urencriterium wordt na 1 juli 2021 niet 
voortgezet. Vanaf die datum tellen enkel de daadwerkelijk aan  
de onderneming bestede uren.

Omzetbelasting

Btw-heffing commissarissen 

Ondernemer voor de omzetbelasting is eenieder die een bedrijf 
zelfstandig uitoefent. De vereiste zelfstandigheid ontbreekt bij 
loontrekkenden en andere personen die werken in een verhouding 
van ondergeschiktheid.

Naar aanleiding van arresten van het Hof van Justitie EU uit 2019 
en van de Hoge Raad uit 2020 heeft de staatssecretaris een  
besluit over de btw-heffing bij werkzaamheden van toezichthou-
ders en commissieleden gepubliceerd. Het besluit geeft invulling 
aan het begrip "zelfstandig" met het oog op de btw-behandeling 
van natuurlijke personen die optreden als toezichthouder of als 
lid van een bezwaaradviescommissie of daarmee te vergelijken 
werkzaamheden verrichten.

In de bedoelde arresten gaat het om een commissaris van een 
toezichtsorgaan en een lid van een bezwaarcommissie die niet 
loontrekkend zijn en niet ondergeschikt zijn aan de werkgever. 
Deze personen kwalificeren niet als ondernemer omdat ze niet 
zelfstandig zijn in de uitoefening van hun economische activiteit. 
De zelfstandigheid ontbreekt omdat deze personen geen indivi-
duele taken of verantwoordelijkheden hebben en zij de werkzaam
heden niet op eigen naam, voor eigen rekening en/of onder eigen 
verantwoordelijkheid verrichten.

Dit besluit heeft terugwerkende kracht tot 13 juni 2019, de datum  
waarop het Hof van Justitie EU arrest heeft gewezen. De staats-
secretaris keurt voor de periode van 13 juni 2019 tot en met 7 mei 
2021 goed dat als voor de in dit besluit bedoelde werkzaamheden 
btw in rekening is gebracht, die door de afnemer in aftrek is 
gebracht, hierop niet teruggekomen hoeft te worden.

Alsnog aftrek voorbelasting op tijdstip 
ingebruikneming?

Ondernemers kunnen de omzetbelasting die andere onder- 
nemers in rekening hebben gebracht in aftrek brengen als zij de 
afgenomen goederen of diensten voor btw-belaste prestaties 
gebruiken. De aftrek van voorbelasting vindt plaats in de aangifte 
over het tijdvak waarin de goederen geleverd of de diensten 
verricht zijn. De vraag in een procedure voor de Hoge Raad was 
of voorbelasting die niet in aftrek is gebracht in het tijdvak van de 
levering alsnog in aftrek kan worden gebracht.

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is dat mogelijk met behulp 
van de herzieningsregeling. De herzieningsregeling houdt in dat 
als op het tijdstip, waarop de ondernemer goederen en diensten 
gaat gebruiken, blijkt dat te veel of te weinig belasting in aftrek is 
gebracht ten opzichte van het werkelijke gebruik, de ondernemer 
de te veel afgetrokken belasting verschuldigd wordt. Te weinig 
afgetrokken belasting wordt op verzoek aan de ondernemer 
teruggegeven. Het hof is van oordeel dat de herzieningsregeling 
niet beperkt is tot het geval waarin bij ingebruikneming van 
goederen het werkelijke gebruik afwijkt van de bestemming. 
Het werkelijke gebruik is volgens het hof bepalend voor het 
recht op aftrek. Pas bij de ingebruikneming ontstaat voldoende 
duidelijkheid over het werkelijke gebruik.

In cassatie voerde de staatssecretaris aan dat de herzienings-
regeling niet bedoeld is om alsnog aftrek te verlenen van de 
omzetbelasting die de ondernemer niet bij de aangifte over het  
tijdvak van levering in aftrek heeft gebracht. De procedure heeft  
betrekking op twee percelen grond, die zijn aangekocht met als 
bestemming belast gebruik. Omdat de aanvankelijke bestemming 
overeenstemt met het werkelijke gebruik bij de ingebruikneming 
van de percelen wordt volgens de staatssecretaris aan 
herziening niet toegekomen.
De vraag in de procedure in cassatie is of de visie van het hof 
ten aanzien van de toepassing van de herzieningsregeling juist 
is. Volgens de Hoge Raad is het antwoord op die vraag uit de 
tekst van de btw-richtlijn 2006 niet duidelijk af te leiden. De recht-
spraak van het Hof van Justitie EU lijkt een ruime uitleg van de 
herzieningsregeling toe te staan waarbij voor de uiteindelijke 
omvang van de aftrek uitgangspunt is dat het werkelijke gebruik 
van de goederen en de diensten doorslaggevend is en niet het 
voorgenomen gebruik. In ieder geval heeft het Hof van Justitie 
EU niet uitdrukkelijk uitgesloten dat de herzieningsregeling wordt 
gebruikt om aanvankelijk verzuimde aftrek van voorbelasting 
alsnog mogelijk te maken. 

De Hoge Raad heeft prejudiciële vragen voorgelegd aan het Hof 
van Justitie EU over de toepassing van de herzieningsregeling.



2 7Smid Actueel Smid Accountants & Belastingadviseurs

Hoewel bij de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden of onjuistheden.
Vanwege het brede en algemene kader van deze nieuwsbrief, is deze niet bedoeld als enige vorm van professioneel advies en derhalve niet zondermeer geschikt
voor het nemen van financiële beslissingen. Voor toepassing in individuele gevallen raden wij u aan contact met ons op te nemen.

Maatregelen derde kwartaal 2021

Het kabinet heeft voorstellen voor het steun- en herstelpakket in 
het derde kwartaal 2021 bekendgemaakt.

NOW
De loonsubsidie NOW wordt verlengd met drie maanden, tot en  
met 30 september 2021 (NOW-4). Het maximale vergoedings-
percentage blijft 85; de loonsomvrijstelling bedraagt 10% van de 
 loonsom. Als voorwaarde om in aanmerking te komen voor de  
NOW-4 geldt een minimaal omzetverlies van 20%. De forfaitaire 
opslag bedraagt 40% en de maximale vergoeding per werknemer 
twee keer het maximum dagloon. De referentiemaand voor de 
loonsom voor de NOW-4 is februari 2021. Deze maand geeft 
een representatiever beeld van de huidige loonsom dan de oude 
referentiemaand (juni 2020).

Met ingang van de NOW-3 telt een door de ondernemer ontvan-
gen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) niet langer als omzet 
voor de NOW. De NOW-3 geldt voor de periode van 1 oktober 
2020 tot en met 30 juni 2021.

TVL
Het kabinet verlengt de TVL per 1 juli 2021 met een kwartaal  
(TVL-3), zonder aanpassingen in de regeling. Het vergoedings-
percentage blijft 100 en de omzetdervingsdrempel van 30% 

Corona update

wordt gehandhaafd. De regeling blijft in het derde kwartaal ook 
openstaan voor niet-mkb bedrijven. Het maximumbedrag dat 
een mkb-ondernemer kan ontvangen blijft € 550.000. Voor grote 
bedrijven wordt dit € 600.000. In het derde kwartaal blijft het 
mogelijk om als referentiekwartaal voor het derde kwartaal van 
2020 in plaats van voor het derde kwartaal van 2019 te kiezen. 
Het maximum subsidiebedrag voor grote bedrijven wordt voor 
het tweede kwartaal verhoogd naar € 1,2 miljoen. Bedrijven 
kunnen door deze verhoging al in het tweede kwartaal van 2021 
het staatssteunplafond van € 1,8 miljoen bereiken, waardoor 
zij in het derde kwartaal geen TVL meer kunnen ontvangen. Er 
komt geen extra subsidieregeling voor het grootbedrijf.

Tozo
De periode, waarover de Tozo kan worden aangevraagd, wordt 
verlengd tot 1 oktober 2021. De voorwaarden voor het recht op 
uitkering wijzigen niet.

Terugbetaling lening bedrijfskapitaal
De datum waarop zelfstandige ondernemers moeten beginnen 
met de terugbetaling van een Tozo-lening voor bedrijfskapitaal 
wordt met zes maanden uitgesteld tot 1 januari 2022. Tot die 
datum is geen rente verschuldigd over de lening. De termijn 
waarbinnen de lening moet worden terugbetaald wordt verlengd 
van 42 naar 60 maanden.

Terugbetalingen NOW en TVL
Voor terugbetalingen van de NOW en de TVL wordt een 
doelmatigheidsgrens ingevoerd. Bedragen onder € 500 worden 
niet ingevorderd. RVO.nl en het UWV voeren dit in de praktijk al 
uit.

Fiscale maatregelen
Het kabinet verlengt diverse fiscale maatregelen tot 1 oktober 
2021. Het gaat om:

 ■ het uitstel van administratieve verplichtingen rondom de 
loonheffingen;

 ■ het akkoord met Duitsland en België over de belastingheffing 
van grenswerkers;

 ■ de onbelaste reiskostenvergoeding;
 ■ de vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen;
 ■ het btw-nultarief op mondkapjes;
 ■ de btw-vrijstelling voor de uitleen van zorgpersoneel;
 ■ het btw-nultarief op COVID-19-vaccins en testkits; en
 ■ het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek bij een 
betaalpauze.

Het tijdelijk verlaagde btw-tarief op online sportlessen loopt door 
voor groepslessen, totdat deze binnen weer zijn toegestaan.

Urencriterium
De versoepeling van het urencriterium wordt na 1 juli 2021 niet 
voortgezet. Vanaf die datum tellen enkel de daadwerkelijk aan  
de onderneming bestede uren.

Omzetbelasting

Btw-heffing commissarissen 

Ondernemer voor de omzetbelasting is eenieder die een bedrijf 
zelfstandig uitoefent. De vereiste zelfstandigheid ontbreekt bij 
loontrekkenden en andere personen die werken in een verhouding 
van ondergeschiktheid.

Naar aanleiding van arresten van het Hof van Justitie EU uit 2019 
en van de Hoge Raad uit 2020 heeft de staatssecretaris een  
besluit over de btw-heffing bij werkzaamheden van toezichthou-
ders en commissieleden gepubliceerd. Het besluit geeft invulling 
aan het begrip "zelfstandig" met het oog op de btw-behandeling 
van natuurlijke personen die optreden als toezichthouder of als 
lid van een bezwaaradviescommissie of daarmee te vergelijken 
werkzaamheden verrichten.

In de bedoelde arresten gaat het om een commissaris van een 
toezichtsorgaan en een lid van een bezwaarcommissie die niet 
loontrekkend zijn en niet ondergeschikt zijn aan de werkgever. 
Deze personen kwalificeren niet als ondernemer omdat ze niet 
zelfstandig zijn in de uitoefening van hun economische activiteit. 
De zelfstandigheid ontbreekt omdat deze personen geen indivi-
duele taken of verantwoordelijkheden hebben en zij de werkzaam
heden niet op eigen naam, voor eigen rekening en/of onder eigen 
verantwoordelijkheid verrichten.

Dit besluit heeft terugwerkende kracht tot 13 juni 2019, de datum  
waarop het Hof van Justitie EU arrest heeft gewezen. De staats-
secretaris keurt voor de periode van 13 juni 2019 tot en met 7 mei 
2021 goed dat als voor de in dit besluit bedoelde werkzaamheden 
btw in rekening is gebracht, die door de afnemer in aftrek is 
gebracht, hierop niet teruggekomen hoeft te worden.

Alsnog aftrek voorbelasting op tijdstip 
ingebruikneming?

Ondernemers kunnen de omzetbelasting die andere onder- 
nemers in rekening hebben gebracht in aftrek brengen als zij de 
afgenomen goederen of diensten voor btw-belaste prestaties 
gebruiken. De aftrek van voorbelasting vindt plaats in de aangifte 
over het tijdvak waarin de goederen geleverd of de diensten 
verricht zijn. De vraag in een procedure voor de Hoge Raad was 
of voorbelasting die niet in aftrek is gebracht in het tijdvak van de 
levering alsnog in aftrek kan worden gebracht.

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is dat mogelijk met behulp 
van de herzieningsregeling. De herzieningsregeling houdt in dat 
als op het tijdstip, waarop de ondernemer goederen en diensten 
gaat gebruiken, blijkt dat te veel of te weinig belasting in aftrek is 
gebracht ten opzichte van het werkelijke gebruik, de ondernemer 
de te veel afgetrokken belasting verschuldigd wordt. Te weinig 
afgetrokken belasting wordt op verzoek aan de ondernemer 
teruggegeven. Het hof is van oordeel dat de herzieningsregeling 
niet beperkt is tot het geval waarin bij ingebruikneming van 
goederen het werkelijke gebruik afwijkt van de bestemming. 
Het werkelijke gebruik is volgens het hof bepalend voor het 
recht op aftrek. Pas bij de ingebruikneming ontstaat voldoende 
duidelijkheid over het werkelijke gebruik.

In cassatie voerde de staatssecretaris aan dat de herzienings-
regeling niet bedoeld is om alsnog aftrek te verlenen van de 
omzetbelasting die de ondernemer niet bij de aangifte over het  
tijdvak van levering in aftrek heeft gebracht. De procedure heeft  
betrekking op twee percelen grond, die zijn aangekocht met als 
bestemming belast gebruik. Omdat de aanvankelijke bestemming 
overeenstemt met het werkelijke gebruik bij de ingebruikneming 
van de percelen wordt volgens de staatssecretaris aan 
herziening niet toegekomen.
De vraag in de procedure in cassatie is of de visie van het hof 
ten aanzien van de toepassing van de herzieningsregeling juist 
is. Volgens de Hoge Raad is het antwoord op die vraag uit de 
tekst van de btw-richtlijn 2006 niet duidelijk af te leiden. De recht-
spraak van het Hof van Justitie EU lijkt een ruime uitleg van de 
herzieningsregeling toe te staan waarbij voor de uiteindelijke 
omvang van de aftrek uitgangspunt is dat het werkelijke gebruik 
van de goederen en de diensten doorslaggevend is en niet het 
voorgenomen gebruik. In ieder geval heeft het Hof van Justitie 
EU niet uitdrukkelijk uitgesloten dat de herzieningsregeling wordt 
gebruikt om aanvankelijk verzuimde aftrek van voorbelasting 
alsnog mogelijk te maken. 

De Hoge Raad heeft prejudiciële vragen voorgelegd aan het Hof 
van Justitie EU over de toepassing van de herzieningsregeling.

6 3Smid Actueel Smid Accountants & Belastingadviseurs

Aflossing belastingschuld
De versoepelde regeling voor uitstel van betaling van belastingen 
voor ondernemers loopt op 1 juli 2021 af. Vanaf deze datum 
moeten ondernemers nieuwe fiscale betalingsverplichtingen op 
tijd voldoen. De onder de uitstelregeling opgebouwde belasting-
schuld moet met ingang van 1 oktober 2022 worden afgelost.  
Dat is een jaar later dan eerder aangekondigd. De aflossings-
termijn voor deze belastingschulden wordt verlengd van 36 naar 
60 maanden. Er komt geen generieke kwijtscheldingsregeling 
voor belastingschulden.

Invorderingsrente
Sinds 23 maart 2020 bedraagt de invorderingsrente 0,01%. 
Volgens het huidige beleid zou de invorderingsrente per  
1 januari 2022 teruggaan naar 4%. Het kabinet kiest ervoor om 
per 1 januari 2022 de invorderingsrente te verhogen naar 1%.  
Per 1 juli 2022 gaat de invorderingsrente naar 2%, per 1 januari 
2023 naar 3%, om per 1 januari 2024 uit te komen op 4%.

Keuze referentietijdvak TVL tweede kwartaal 2021

Nadat de staatssecretaris van EZK in een brief aan de Tweede 
Kamer een uiteenzetting heeft gegeven over een oplossing van  
de referentiesystematiek in de TVL-regeling en haar twijfels over  
de doelmatigheid daarvan, heeft de Kamer een motie aangeno-
men. In de motie wordt het kabinet opgeroepen om snel een  
keuze te maken, waarbij de keuze voor een andere referentie-
periode als mogelijkheid wordt geschetst. De staatssecretaris 
heeft toegezegd de motie uit te voeren. Bedrijven krijgen bij 
de TVL voor het tweede kwartaal van 2021 de keuze tussen 
het tweede kwartaal van 2019 en het derde kwartaal van 2020 
als referentieperiode. De staatssecretaris wijst erop dat deze 
keuzemogelijkheid ondoelmatig is, omdat naar verwachting 
slechts 35% van de extra kosten terechtkomt bij bedrijven 

die problemen hebben met de huidige referentieperiode. De 
nieuwe startersregeling hanteert het derde kwartaal van 2020 
als referentiekwartaal. Omdat dit referentiekwartaal toegevoegd 
wordt aan de reguliere TVL, wordt de startersregeling in het 
tweede kwartaal van 2021 opgenomen in de reguliere TVL. Naar 
verwachting kan de TVL voor het tweede kwartaal in de tweede 
helft van juni opengesteld worden.

Arbeidsrecht

Compensatieregeling transitievergoeding

Een werkgever is verplicht om bij beëindiging van de arbeids-
overeenkomst met een werknemer op zijn initiatief aan de  
werknemer een transitievergoeding te betalen. In een aantal 
situaties is er een compensatieregeling van kracht om werk-
gevers achteraf (gedeeltelijk) te compenseren voor de kosten 
van ontslag.

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over problemen voor  
kleine ondernemers bij het voorfinancieren van de transitie-
vergoeding in afwachting van de compensatie voor deze 
vergoeding. De minister van SZW erkent dat betaling van de 
transitievergoeding voor sommige werkgevers tot problemen kan 
leiden, maar vindt de transitievergoeding een belangrijk wettelijk 

recht voor werknemers en grijpt niet in. Volgens de minister 
heeft hij geen mogelijkheden om de compensatieregeling voor 
transitievergoedingen te herzien of om het UWV de compensatie 
op voorschot te laten uitkeren. De minister wijst erop dat de 
compensatieregeling niet inhoudt dat het UWV de verplichting 
van de werkgever om de transitievergoeding te betalen heeft 
overgenomen. Er is dus geen sprake van voorfinanciering van de 
transitievergoeding door de werkgever.

De vraag wanneer de compensatieregeling voor bedrijfsbeëindi-
ging wegens ziekte van de werkgever in werking treedt kan de  
minister niet beantwoorden. Op dit moment wordt overleg 
gevoerd over een beoordelingskader waarmee het UWV kan 
toetsen of de werkgever niet in staat is zijn werkzaamheden 
binnen een redelijke termijn te hervatten.

Inkomstenbelasting

Verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen

De Wet IB 2001 bepaalt dat fiscale partners hun gemeenschap-
pelijke inkomensbestanddelen onderling in hun jaarlijkse aan- 
giften kunnen verdelen in iedere gewenste verhouding, zolang  
zij samen maar het totaal van de inkomsten aangeven. Als uit-
gangspunt geldt dat een gemeenschappelijk inkomensbestand-
deel bij ieder van de partners voor de helft in aanmerking wordt 
genomen. Tot de gezamenlijke inkomensbestanddelen behoren 
de inkomsten uit de eigen woning. De in de aangifte gekozen 
verdeling kan door de partners gezamenlijk worden gewijzigd tot 
het moment waarop de aanslagen onherroepelijk vaststaan.

In hun aangiften inkomstenbelasting kozen een belastingplichtige 
en zijn toenmalige fiscale partner geen onderlinge verhouding 
voor de verdeling van de belastbare inkomsten uit de eigen 
woning. De belastingplichtige verwerkte de helft van het eigen-
woningforfait in zijn aangifte en bracht 100% van de betaalde 
hypotheekrente in mindering. Zijn partner verwerkte 45% van het 
saldo van de inkomsten uit de eigen woning in de aangifte. Meer 
dan 100% kan niet in aanmerking worden genomen. Vanwege 
het ontbreken van een verdeling gold het wettelijk uitgangspunt 
van verdeling bij helfte. Wie van beiden de hypotheekrente heeft 
betaald is niet van belang voor het bepalen van de hoogte van 
de aftrek. De rechtbank oordeelde dat de Belastingdienst de 
aangiften terecht heeft gecorrigeerd.

In hoger beroep heeft Hof Den Haag het oordeel van de rechtbank 
onderschreven en het hoger beroep ongegrond verklaard.

Onzakelijke borgstelling

Niet alleen een lening maar ook een borgstelling, die een aandeel-
houder verstrekt aan of ten behoeve van zijn vennootschap, kan  
onzakelijk zijn. Of een borgstelling voor de schulden van de  
vennootschap zakelijk of onzakelijk is, hangt af van het antwoord 
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borgstelling en verleende hem finale kwijting tegen betaling van  

een bedrag van € 50.000. De dga bracht dit bedrag in zijn aan- 
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inkomstenbelasting over 2020 aangewezen als massaal bezwaar. 
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Sociale verzekeringen

Minimumloon per 1 juli 2021

De bedragen van het minimumloon en de minimumvakantie-
toeslag worden halfjaarlijks aangepast aan de stijging van de  
contractlonen. Dat gebeurt per 1 januari en per 1 juli.  
De bedragen gelden voor werknemers van 21 jaar en ouder. 
Voor jongere werknemers gelden afgeleide bedragen.

Leeftijd Bedrag per maand
21 jaar en ouder € 1.701,00
20 jaar € 1.360,80
19 jaar € 1.020,60
18 jaar €    850,50
17 jaar €    671,90
16 jaar €    586,85
15 jaar €    510,30

De wet kent geen uniform wettelijk minimumuurloon. Het uurloon 
is afhankelijk van het aantal uren per week dat als normale 
arbeidsduur geldt. In de meeste cao's is de arbeidsduur voor een 
fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 of 40 uur per week.

Voor werknemers in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) 
gelden alternatieve staffels voor de leeftijden van 18 tot en met 
20 jaar.

Leeftijd Bedrag per maand
20 jaar € 1.046,10
19 jaar €    893,05
18 jaar €    773,95

AOV zelfstandigen

De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer  
de hoofdlijnen van een verplichte verzekering voor arbeidson- 
geschiktheid voor zelfstandigen uiteengezet. In het pensioen- 
akkoord is met de sociale partners afgesproken dat er een ver-
plichte verzekering voor zelfstandigen moet komen. De Stichting 
van de Arbeid heeft over de invulling van de verplichte verzekering 
advies uitgebracht. Aan het UWV en de Belastingdienst als de  
beoogde uitvoerders van de regeling is gevraagd om de uitvoer-
baarheid van het advies te beoordelen. Volgens deze instellingen 
is de uitvoering complex.
Vanwege het belang van een verplichte verzekering voor zelf- 
standigen tegen arbeidsongeschiktheid ligt de focus op wat wel 
haalbaar is. Als uitgangspunt is gekozen voor een eenvoudige 
verzekering voor iedereen die winst uit onderneming geniet, 
zonder uitzonderingen of keuzemogelijkheden en met een uniform 
premiepercentage. Daarbij wordt uitgegaan van een aan de WIA 
gelijke, uniforme wachttijd. De uitkering en claimbeoordeling 
vinden plaats op basis van de WIA. Waar dat niet lukt, wordt 
aansluiting gezocht bij de vroegere Waz. De hoogte van de 

uitkering is in principe gebaseerd op het inkomen van de zelf- 
standige in het kalenderjaar voorafgaand aan zijn eerste ziekte-
dag. De uitkering is gemaximeerd op 100% van het wettelijk 
minimumloon.

Betaald ouderschapsverlof

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel betaald ouderschaps-
verlof aangenomen. Het wetsvoorstel wijzigt de Wet arbeid en  
zorg, de Wet flexibel werken en enkele andere wetten ter 
invoering van een Europese richtlijn.

Onder de huidige wetgeving kunnen ouders 26 weken 
ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van 
hun kind. Dat verlof is in principe onbetaald, tenzij werkgever 
en werknemers daar andere afspraken over hebben gemaakt. 
Slechts een derde van de ouders neemt ouderschapsverlof 
op. Als de Wet betaald ouderschapsverlof wordt ingevoerd, 
worden de eerste negen van de 26 weken ouderschapsverlof 
betaald verlof. Het UWV betaalt in die periode een uitkering 
ter hoogte van 50% van het dagloon van de betreffende ouder 
met een maximum van 50% van het maximum dagloon voor 
de toepassing van de sociale zekerheidswetgeving. Het is de 
bedoeling dat de regeling op 2 augustus 2022 ingaat.
Via een nota van wijziging is het mogelijk gemaakt om eenmalig 
en voorafgaand aan de inwerkingtreding van het wetsvoorstel 
het uitkeringspercentage van 50 te verhogen naar 70. In de 
nota van wijziging is een beperking opgenomen voor het recht 
op een ouderschapsverlofuitkering bij verandering van de 
gezinssamenstelling na de eerste verjaardag van het kind. Deze 
beperking houdt in dat het recht op een uitkering gedurende 
negen weken wegens ouderschapsverlof alleen bij adoptie of 
pleegzorg tot één jaar na opname van het kind in het gezin kan 
worden genoten mits het kind jonger is dan acht jaar.

De invoering van betaald ouderschapsverlof volgt op de 
invoering van extra geboorteverlof. Sinds 1 januari 2019 krijgen 
partners vijf werkdagen vrij direct na de geboorte van hun kind. 
Vanaf 1 juli 2020 kunnen zij daarnaast nog vijf weken betaald 
verlof opnemen in de eerste zes maanden na de geboorte van 
het kind.

Ondernemingsrecht

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen 
(Wbtr) in werking. De wet is bedoeld ter verbetering van de kwa- 
liteit van het bestuur en het toezicht op bestuur van stichtingen  
en verenigingen. De wet heeft ook gevolgen voor andere rechts- 
personen, zoals coöperaties en onderlinge waarborgmaatschap-
pijen. De Wbtr bevat regelingen met betrekking tot toezicht, 
tegenstrijdig belang, aansprakelijkheid, ontslag van bestuurders 
en commissarissen, meervoudig stemrecht en belet en ontsten-
tenis. De wet bepaalt uitdrukkelijk dat bestuurders bij de vervul-
ling van hun taak handelen in het belang van de vereniging of 
stichting.

Toezicht
Voor alle rechtspersonen voorziet de Wbtr in de mogelijkheid om  
een raad van commissarissen of toezicht of een one-tier board 
in te stellen. Een one-tier board bestaat uit uitvoerende en 
niet-uitvoerende bestuurders. De niet-uitvoerende bestuurders 
zijn belast met het houden van toezicht op de uitvoerende 
bestuurders. Een afzonderlijk toezichthoudend orgaan ontbreekt 
bij de instelling van een one-tier board.

Tegenstrijdig belang
De bv en de nv kenden al een regeling voor een tegenstrijdig 
belang tussen bestuurder en rechtspersoon. De Wbtr voert een  
dergelijke regeling in voor andere rechtspersonen. Een bestuur- 
der of commissaris die een persoonlijk belang heeft bij een te  
nemen besluit dat tegenstrijdig is aan het belang van de rechts- 
persoon is uitgesloten van de besluitvorming. Als door de aan-
wezigheid van een tegenstrijdig belang geen besluit genomen 
kan worden, kan een ander orgaan van de rechtspersoon, 
bijvoorbeeld de raad van commissarissen of de algemene 
vergadering, aangewezen worden om het besluit te nemen.  

Is dat niet mogelijk, dan dient het besluit genomen te worden 
onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen.

Aansprakelijkheid
De Wbtr bepaalt dat de bestuurders van stichtingen, verenigingen, 
coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen aansprakelijk 
zijn in geval van faillissement door onbehoorlijke taakvervulling.

Deze aansprakelijkheid was tot de invoering van de Wbtr beperkt  
tot stichtingen en verenigingen die vennootschapsbelasting-
plichtige zijn en formele verenigingen. Het bewijsvermoeden 
geldt niet voor informele verenigingen en stichtingen.

Ontslag bestuurders en commissarissen
De rechtbank kan op verzoek van een belanghebbende of het  
OM een bestuurder of commissaris van een stichting of 
vereniging ontslaan wegens handelen in strijd met de wet of de 
statuten, het voeren van wanbeheer of het niet voldoen aan een  
bevel om inzicht te geven in de organisatie en financiën van een  
stichting. Met de invoering van de Wbtr kan de rechtbank een  
bestuurder of commissaris ontslaan op grond van taakverwaar-
lozing, een ingrijpende wijziging van omstandigheden of om 
andere gewichtige redenen.

Meervoudig stemrecht
De Wbtr bevat een regeling voor meervoudig stemrecht. Deze 
regeling bestond al voor de nv en de bv. De statuten kunnen 
bepalen dat aan een bestuurder of commissaris meer dan één 
stem wordt toegekend in de vergadering. Deze bestuurder of 
commissaris kan echter niet meer stemmen uitbrengen dan de 
andere bestuursleden of commissarissen gezamenlijk. Mocht 
in de huidige statuten zijn geregeld dat één bestuurder of 
commissaris meer stemmen kan uitbrengen dan de anderen, 
dan is deze afwijkende regeling nog maximaal vijf jaar geldig, 
maar niet langer dan tot het moment van de eerstvolgende 
statutenwijziging.

Belet en ontstentenis
De statuten van verenigingen of stichtingen moeten een regeling 
voor belet of ontstentenis van bestuurders of commissarissen 
bevatten. In die regeling staat hoe wordt omgegaan met 
situaties waarin er tijdelijk geen bestuurslid of toezichthouder 
is. De regeling geldt ook als een bestuurszetel vacant is. In de 
statuten kan een tijdelijke bestuurder of commissaris worden 
aangewezen. Als de statuten nu nog geen regeling voor belet 
of ontstentenis bevatten, dient deze bij de eerstvolgende 
statutenwijziging te worden ingevoegd. De vereniging of stichting 
is niet verplicht de statuten direct na de invoering van de Wbtr te 
wijzigen.

Afwijkende statuten
Bepalingen in de statuten, die niet in lijn zijn met de Wbtr, worden 
na de invoering van de Wbtr als ongeschreven beschouwd en 
zijn dan niet langer geldig.
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Aflossing belastingschuld
De versoepelde regeling voor uitstel van betaling van belastingen 
voor ondernemers loopt op 1 juli 2021 af. Vanaf deze datum 
moeten ondernemers nieuwe fiscale betalingsverplichtingen op 
tijd voldoen. De onder de uitstelregeling opgebouwde belasting-
schuld moet met ingang van 1 oktober 2022 worden afgelost.  
Dat is een jaar later dan eerder aangekondigd. De aflossings-
termijn voor deze belastingschulden wordt verlengd van 36 naar 
60 maanden. Er komt geen generieke kwijtscheldingsregeling 
voor belastingschulden.

Invorderingsrente
Sinds 23 maart 2020 bedraagt de invorderingsrente 0,01%. 
Volgens het huidige beleid zou de invorderingsrente per  
1 januari 2022 teruggaan naar 4%. Het kabinet kiest ervoor om 
per 1 januari 2022 de invorderingsrente te verhogen naar 1%.  
Per 1 juli 2022 gaat de invorderingsrente naar 2%, per 1 januari 
2023 naar 3%, om per 1 januari 2024 uit te komen op 4%.

Keuze referentietijdvak TVL tweede kwartaal 2021

Nadat de staatssecretaris van EZK in een brief aan de Tweede 
Kamer een uiteenzetting heeft gegeven over een oplossing van  
de referentiesystematiek in de TVL-regeling en haar twijfels over  
de doelmatigheid daarvan, heeft de Kamer een motie aangeno-
men. In de motie wordt het kabinet opgeroepen om snel een  
keuze te maken, waarbij de keuze voor een andere referentie-
periode als mogelijkheid wordt geschetst. De staatssecretaris 
heeft toegezegd de motie uit te voeren. Bedrijven krijgen bij 
de TVL voor het tweede kwartaal van 2021 de keuze tussen 
het tweede kwartaal van 2019 en het derde kwartaal van 2020 
als referentieperiode. De staatssecretaris wijst erop dat deze 
keuzemogelijkheid ondoelmatig is, omdat naar verwachting 
slechts 35% van de extra kosten terechtkomt bij bedrijven 

die problemen hebben met de huidige referentieperiode. De 
nieuwe startersregeling hanteert het derde kwartaal van 2020 
als referentiekwartaal. Omdat dit referentiekwartaal toegevoegd 
wordt aan de reguliere TVL, wordt de startersregeling in het 
tweede kwartaal van 2021 opgenomen in de reguliere TVL. Naar 
verwachting kan de TVL voor het tweede kwartaal in de tweede 
helft van juni opengesteld worden.

Arbeidsrecht

Compensatieregeling transitievergoeding

Een werkgever is verplicht om bij beëindiging van de arbeids-
overeenkomst met een werknemer op zijn initiatief aan de  
werknemer een transitievergoeding te betalen. In een aantal 
situaties is er een compensatieregeling van kracht om werk-
gevers achteraf (gedeeltelijk) te compenseren voor de kosten 
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transitievergoeding voor sommige werkgevers tot problemen kan 
leiden, maar vindt de transitievergoeding een belangrijk wettelijk 

recht voor werknemers en grijpt niet in. Volgens de minister 
heeft hij geen mogelijkheden om de compensatieregeling voor 
transitievergoedingen te herzien of om het UWV de compensatie 
op voorschot te laten uitkeren. De minister wijst erop dat de 
compensatieregeling niet inhoudt dat het UWV de verplichting 
van de werkgever om de transitievergoeding te betalen heeft 
overgenomen. Er is dus geen sprake van voorfinanciering van de 
transitievergoeding door de werkgever.

De vraag wanneer de compensatieregeling voor bedrijfsbeëindi-
ging wegens ziekte van de werkgever in werking treedt kan de  
minister niet beantwoorden. Op dit moment wordt overleg 
gevoerd over een beoordelingskader waarmee het UWV kan 
toetsen of de werkgever niet in staat is zijn werkzaamheden 
binnen een redelijke termijn te hervatten.

Inkomstenbelasting

Verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen

De Wet IB 2001 bepaalt dat fiscale partners hun gemeenschap-
pelijke inkomensbestanddelen onderling in hun jaarlijkse aan- 
giften kunnen verdelen in iedere gewenste verhouding, zolang  
zij samen maar het totaal van de inkomsten aangeven. Als uit-
gangspunt geldt dat een gemeenschappelijk inkomensbestand-
deel bij ieder van de partners voor de helft in aanmerking wordt 
genomen. Tot de gezamenlijke inkomensbestanddelen behoren 
de inkomsten uit de eigen woning. De in de aangifte gekozen 
verdeling kan door de partners gezamenlijk worden gewijzigd tot 
het moment waarop de aanslagen onherroepelijk vaststaan.

In hun aangiften inkomstenbelasting kozen een belastingplichtige 
en zijn toenmalige fiscale partner geen onderlinge verhouding 
voor de verdeling van de belastbare inkomsten uit de eigen 
woning. De belastingplichtige verwerkte de helft van het eigen-
woningforfait in zijn aangifte en bracht 100% van de betaalde 
hypotheekrente in mindering. Zijn partner verwerkte 45% van het 
saldo van de inkomsten uit de eigen woning in de aangifte. Meer 
dan 100% kan niet in aanmerking worden genomen. Vanwege 
het ontbreken van een verdeling gold het wettelijk uitgangspunt 
van verdeling bij helfte. Wie van beiden de hypotheekrente heeft 
betaald is niet van belang voor het bepalen van de hoogte van 
de aftrek. De rechtbank oordeelde dat de Belastingdienst de 
aangiften terecht heeft gecorrigeerd.

In hoger beroep heeft Hof Den Haag het oordeel van de rechtbank 
onderschreven en het hoger beroep ongegrond verklaard.

Onzakelijke borgstelling

Niet alleen een lening maar ook een borgstelling, die een aandeel-
houder verstrekt aan of ten behoeve van zijn vennootschap, kan  
onzakelijk zijn. Of een borgstelling voor de schulden van de  
vennootschap zakelijk of onzakelijk is, hangt af van het antwoord 
op de vraag of de borgstelling enkel is aangegaan in de hoedanig-
heid van aandeelhouder. In dat geval komt een eventueel verlies 
uit die borgstelling niet ten laste van het resultaat uit overige 
werkzaamheden. Of sprake is van aandeelhoudersmotieven is  
afhankelijk van het antwoord op de vraag of een derde de borg- 
stelling zou zijn aangegaan onder dezelfde voorwaarden en om-
standigheden, tegen een vergoeding die niet winstdelend is. De 
bewijslast voor onzakelijke borgstelling rust op de Belastingdienst.

De overname van alle aandelen in een bv door een concern 
werd gefinancierd door een kredietovereenkomst met een bank.  
De bank bedong zekerheden in de vorm van pandrechten op de  
voorraden, de bedrijfsinventaris en vorderingen van de concern-
maatschappijen en een borgstelling door de dga voor de schulden 
van het concern. Daarnaast verstrekte de dga een borgstelling 
voor de schulden van de overgenomen bv. Enkele jaren na de 
overname ging de bv failliet. De bank sprak de dga aan op zijn 
borgstelling en verleende hem finale kwijting tegen betaling van  

een bedrag van € 50.000. De dga bracht dit bedrag in zijn aan- 
gifte inkomstenbelasting in mindering op zijn inkomen in box 1.  
De Belastingdienst weigerde de aftrek op grond van onzakelijk-
heid van de borgstelling.

De Belastingdienst wees op de oneindigheid van de borgstelling 
en de onbepaaldheid van de schulden, omdat de borgstelling 
ook betrekking had op schulden die na het verstrekken konden 
ontstaan. Daardoor kon volgens de rechtbank geen zakelijke 
borgstellingsvergoeding worden vastgesteld. Een derde zou 
de borgstelling niet onder die condities hebben verstrekt. Dat 
betekende dat de borgstelling onzakelijk was en het verlies niet 
aftrekbaar. In hoger beroep heeft Hof Arnhem-Leeuwarden de 
uitspraak van de rechtbank onderschreven.

Massaal bezwaar box 3 2020

De staatssecretaris van Financiën heeft bezwaarschriften tegen  
de vermogensrendementsheffing (box 3-heffing) in de aanslagen 
inkomstenbelasting over 2020 aangewezen als massaal bezwaar. 
Eerder gebeurde dat met bezwaarschriften over de jaren 2017 
tot en met 2019. Procedures over deze jaren hebben nog niet 
geleid tot een arrest van de Hoge Raad. Bezwaarschriften, die 
ook betrekking hebben op andere onderdelen van de aanslag 
dan de vraag of de vermogensrendementsheffing in strijd is met 
het recht op ongestoord genot van eigendom, worden gesplitst.

De inspecteur zal binnen zes weken na een onherroepelijk 
oordeel van de Hoge Raad een collectieve uitspraak doen op 
de ingediende bezwaarschriften. Deze uitspraak zal worden 
gepubliceerd in de Staatscourant en op de website van de 
Belastingdienst.
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Hoewel bij de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden of onjuistheden.
Vanwege het brede en algemene kader van deze nieuwsbrief, is deze niet bedoeld als enige vorm van professioneel advies en derhalve niet zondermeer geschikt
voor het nemen van financiële beslissingen. Voor toepassing in individuele gevallen raden wij u aan contact met ons op te nemen.

Maatregelen derde kwartaal 2021

Het kabinet heeft voorstellen voor het steun- en herstelpakket in 
het derde kwartaal 2021 bekendgemaakt.

NOW
De loonsubsidie NOW wordt verlengd met drie maanden, tot en  
met 30 september 2021 (NOW-4). Het maximale vergoedings-
percentage blijft 85; de loonsomvrijstelling bedraagt 10% van de 
 loonsom. Als voorwaarde om in aanmerking te komen voor de  
NOW-4 geldt een minimaal omzetverlies van 20%. De forfaitaire 
opslag bedraagt 40% en de maximale vergoeding per werknemer 
twee keer het maximum dagloon. De referentiemaand voor de 
loonsom voor de NOW-4 is februari 2021. Deze maand geeft 
een representatiever beeld van de huidige loonsom dan de oude 
referentiemaand (juni 2020).

Met ingang van de NOW-3 telt een door de ondernemer ontvan-
gen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) niet langer als omzet 
voor de NOW. De NOW-3 geldt voor de periode van 1 oktober 
2020 tot en met 30 juni 2021.

TVL
Het kabinet verlengt de TVL per 1 juli 2021 met een kwartaal  
(TVL-3), zonder aanpassingen in de regeling. Het vergoedings-
percentage blijft 100 en de omzetdervingsdrempel van 30% 
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wordt gehandhaafd. De regeling blijft in het derde kwartaal ook 
openstaan voor niet-mkb bedrijven. Het maximumbedrag dat 
een mkb-ondernemer kan ontvangen blijft € 550.000. Voor grote 
bedrijven wordt dit € 600.000. In het derde kwartaal blijft het 
mogelijk om als referentiekwartaal voor het derde kwartaal van 
2020 in plaats van voor het derde kwartaal van 2019 te kiezen. 
Het maximum subsidiebedrag voor grote bedrijven wordt voor 
het tweede kwartaal verhoogd naar € 1,2 miljoen. Bedrijven 
kunnen door deze verhoging al in het tweede kwartaal van 2021 
het staatssteunplafond van € 1,8 miljoen bereiken, waardoor 
zij in het derde kwartaal geen TVL meer kunnen ontvangen. Er 
komt geen extra subsidieregeling voor het grootbedrijf.

Tozo
De periode, waarover de Tozo kan worden aangevraagd, wordt 
verlengd tot 1 oktober 2021. De voorwaarden voor het recht op 
uitkering wijzigen niet.

Terugbetaling lening bedrijfskapitaal
De datum waarop zelfstandige ondernemers moeten beginnen 
met de terugbetaling van een Tozo-lening voor bedrijfskapitaal 
wordt met zes maanden uitgesteld tot 1 januari 2022. Tot die 
datum is geen rente verschuldigd over de lening. De termijn 
waarbinnen de lening moet worden terugbetaald wordt verlengd 
van 42 naar 60 maanden.

Terugbetalingen NOW en TVL
Voor terugbetalingen van de NOW en de TVL wordt een 
doelmatigheidsgrens ingevoerd. Bedragen onder € 500 worden 
niet ingevorderd. RVO.nl en het UWV voeren dit in de praktijk al 
uit.

Fiscale maatregelen
Het kabinet verlengt diverse fiscale maatregelen tot 1 oktober 
2021. Het gaat om:

 ■ het uitstel van administratieve verplichtingen rondom de 
loonheffingen;

 ■ het akkoord met Duitsland en België over de belastingheffing 
van grenswerkers;

 ■ de onbelaste reiskostenvergoeding;
 ■ de vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen;
 ■ het btw-nultarief op mondkapjes;
 ■ de btw-vrijstelling voor de uitleen van zorgpersoneel;
 ■ het btw-nultarief op COVID-19-vaccins en testkits; en
 ■ het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek bij een 
betaalpauze.

Het tijdelijk verlaagde btw-tarief op online sportlessen loopt door 
voor groepslessen, totdat deze binnen weer zijn toegestaan.

Urencriterium
De versoepeling van het urencriterium wordt na 1 juli 2021 niet 
voortgezet. Vanaf die datum tellen enkel de daadwerkelijk aan  
de onderneming bestede uren.

Omzetbelasting

Btw-heffing commissarissen 

Ondernemer voor de omzetbelasting is eenieder die een bedrijf 
zelfstandig uitoefent. De vereiste zelfstandigheid ontbreekt bij 
loontrekkenden en andere personen die werken in een verhouding 
van ondergeschiktheid.

Naar aanleiding van arresten van het Hof van Justitie EU uit 2019 
en van de Hoge Raad uit 2020 heeft de staatssecretaris een  
besluit over de btw-heffing bij werkzaamheden van toezichthou-
ders en commissieleden gepubliceerd. Het besluit geeft invulling 
aan het begrip "zelfstandig" met het oog op de btw-behandeling 
van natuurlijke personen die optreden als toezichthouder of als 
lid van een bezwaaradviescommissie of daarmee te vergelijken 
werkzaamheden verrichten.

In de bedoelde arresten gaat het om een commissaris van een 
toezichtsorgaan en een lid van een bezwaarcommissie die niet 
loontrekkend zijn en niet ondergeschikt zijn aan de werkgever. 
Deze personen kwalificeren niet als ondernemer omdat ze niet 
zelfstandig zijn in de uitoefening van hun economische activiteit. 
De zelfstandigheid ontbreekt omdat deze personen geen indivi-
duele taken of verantwoordelijkheden hebben en zij de werkzaam
heden niet op eigen naam, voor eigen rekening en/of onder eigen 
verantwoordelijkheid verrichten.

Dit besluit heeft terugwerkende kracht tot 13 juni 2019, de datum  
waarop het Hof van Justitie EU arrest heeft gewezen. De staats-
secretaris keurt voor de periode van 13 juni 2019 tot en met 7 mei 
2021 goed dat als voor de in dit besluit bedoelde werkzaamheden 
btw in rekening is gebracht, die door de afnemer in aftrek is 
gebracht, hierop niet teruggekomen hoeft te worden.

Alsnog aftrek voorbelasting op tijdstip 
ingebruikneming?

Ondernemers kunnen de omzetbelasting die andere onder- 
nemers in rekening hebben gebracht in aftrek brengen als zij de 
afgenomen goederen of diensten voor btw-belaste prestaties 
gebruiken. De aftrek van voorbelasting vindt plaats in de aangifte 
over het tijdvak waarin de goederen geleverd of de diensten 
verricht zijn. De vraag in een procedure voor de Hoge Raad was 
of voorbelasting die niet in aftrek is gebracht in het tijdvak van de 
levering alsnog in aftrek kan worden gebracht.

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is dat mogelijk met behulp 
van de herzieningsregeling. De herzieningsregeling houdt in dat 
als op het tijdstip, waarop de ondernemer goederen en diensten 
gaat gebruiken, blijkt dat te veel of te weinig belasting in aftrek is 
gebracht ten opzichte van het werkelijke gebruik, de ondernemer 
de te veel afgetrokken belasting verschuldigd wordt. Te weinig 
afgetrokken belasting wordt op verzoek aan de ondernemer 
teruggegeven. Het hof is van oordeel dat de herzieningsregeling 
niet beperkt is tot het geval waarin bij ingebruikneming van 
goederen het werkelijke gebruik afwijkt van de bestemming. 
Het werkelijke gebruik is volgens het hof bepalend voor het 
recht op aftrek. Pas bij de ingebruikneming ontstaat voldoende 
duidelijkheid over het werkelijke gebruik.

In cassatie voerde de staatssecretaris aan dat de herzienings-
regeling niet bedoeld is om alsnog aftrek te verlenen van de 
omzetbelasting die de ondernemer niet bij de aangifte over het  
tijdvak van levering in aftrek heeft gebracht. De procedure heeft  
betrekking op twee percelen grond, die zijn aangekocht met als 
bestemming belast gebruik. Omdat de aanvankelijke bestemming 
overeenstemt met het werkelijke gebruik bij de ingebruikneming 
van de percelen wordt volgens de staatssecretaris aan 
herziening niet toegekomen.
De vraag in de procedure in cassatie is of de visie van het hof 
ten aanzien van de toepassing van de herzieningsregeling juist 
is. Volgens de Hoge Raad is het antwoord op die vraag uit de 
tekst van de btw-richtlijn 2006 niet duidelijk af te leiden. De recht-
spraak van het Hof van Justitie EU lijkt een ruime uitleg van de 
herzieningsregeling toe te staan waarbij voor de uiteindelijke 
omvang van de aftrek uitgangspunt is dat het werkelijke gebruik 
van de goederen en de diensten doorslaggevend is en niet het 
voorgenomen gebruik. In ieder geval heeft het Hof van Justitie 
EU niet uitdrukkelijk uitgesloten dat de herzieningsregeling wordt 
gebruikt om aanvankelijk verzuimde aftrek van voorbelasting 
alsnog mogelijk te maken. 

De Hoge Raad heeft prejudiciële vragen voorgelegd aan het Hof 
van Justitie EU over de toepassing van de herzieningsregeling.
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