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Het aanvaarden van een erfenis:
En ondanks dat vorig jaar de Wet Bets (Bescherming erfgenamen tegen schulden) is
aangenomen is één onzer cliënten er pijnlijk achter gekomen dat Bets weliswaar enige
bescherming biedt, maar zeker geen volledige bescherming.
Wilt u 100% bescherming tegen schulden uit een erfenis, dan kunt u kiezen uit slechts twee
mogelijkheden:
1. U aanvaard de erfenis in het geheel niet of
2. U aanvaard de erfenis beneficiair.
Met het beneficiair aanvaarden voorkomt u dat u voor de schulden aansprakelijk gesteld kan
worden. Het kost inderdaad wat geld, maar het kan erg veel leed besparen!
Arbo aanpassingen:
In het rijtje van schrijnende zaken past ook de wetgeving omtrent de Arbo.
De eisen die aan de werkgever worden gesteld gaan per 1 juli 2017 weer op de schop in dat
verband dient ook(!) gelezen te worden behoorlijk duurder worden.
Een opsomming:
• Open spreekuur
Iedere werknemer heeft het recht een bedrijfsarts te bezoeken.
• Vrije toegang werkvloer
De bedrijfsarts krijgt vrije toegang tot de werkvloer.
• Second opinion
Een werknemer heeft recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.
• Grotere medewerkersbetrokkenheid
De werknemersvertegenwoordiging krijgt instemmingsrecht bij de keuze voor de
preventiemedewerker en diens rol in de organisatie
• Duidelijkere rol preventiemedewerker
De preventiemedewerker krijgt een duidelijkere rol in de organisatie.
• Basiscontract arbodienstverlening
Er komt een basiscontract arbodienstverlening. Hierin worden de afspraken over de
dienstverlening vastgelegd.
Reden om deze Arbowet te herzien zegt de regering is dat de arbeidsmarkt verandert en de
duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking steeds belangrijker wordt. Voor u als
werkgever geldt dat de komende maanden de Arbo contracten herzien moeten worden. Er
zullen nieuwe afspraken moeten worden gemaakt tussen u en de Arbo dienst.

Crashen van harde schijf komt voor rekening van belanghebbende:
Dit is wat je noemt een prikkelende titel. Het crashen van een harde schijf komt redelijk vaak
voor, maar gelet op het gegeven dat een nieuwe harde schijf nog maar een fractie kost van
tien jaar geleden, is de pijn niet zo groot. Echter, vaak gaat het mis met de data die op de
kapotte schijf stond, immers een back-up wordt minder vaak gemaakt dan echt wenselijk.
Ook de Belastingdienst komt dit tijdens controles redelijk vaak tegen. Onlangs is er weer een
uitspraak door de Rechtbank Den Haag 25 januari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:1492
gedaan. U voelt het al aankomen, naast dat er veel mis met de administratie was, voldeed
belanghebbende evenmin aan de bewaarplicht, dit met alle gevolgen van dien.
Zomertijd:
Het is voor velen altijd weer “even” de vraag, gaat de klok nu vooruit of achteruit met het
instellen van de zomertijd. Een handig ezelsbruggetje: “In het voorjaar de klok vooruit”
De klok / alle klokken vooruit zetten heeft u vast wel in de nacht van 25 op 26 maart jl.
gedaan. De klok moet weer terug in de nacht van 27 op 28 oktober 2017.
Bijtelling voor privégebruik auto:
Het is inderdaad het “zoveelste” hoofdstuk aan deze nimmer eindigende fiscale kwestie.
Enerzijds blijft de discussie voortgaan omdat de auto van de zaak een populair vervoermiddel
is en anderzijds omdat de wetgever misschien wel doelbewust heeft gekozen om dit stukje
wetgeving buitengewoon gecompliceerd te maken.
Sinds 1 januari 2017 is de “standaard” bijtelling gefixeerd op 22% van de cataloguswaarde
inclusief Btw en Bpm, dit voor automobielen die vanaf 1 januari 2017 zijn verkocht en voor
de eerste keer op kenteken zijn gezet.
Dat kan met zich meebrengen dat voor een identiek voertuig van voor 1 januari 2017 een
hogere bijtelling geldt, te weten 25%. In goed Nederlands noemen wij dit discriminatie,
immers soort gelijke gevallen worden ongelijk behandeld.
Er staan verschillende wegen om daar tegen in verweer te komen, waarbij wij nadrukkelijk
vermelden dat ook het belang niet uit het oog moet worden verloren.
•

Voor werkgevers is het mogelijk om vanaf januari 2017 maandelijks bezwaar tegen de
eigen aangifte Loonheffingen te maken. Dit bezwaarschrift moet overigens wel per
aangetekende brief worden verzonden. Een uiterst moeizame en kostbare
aangelegenheid voor een redelijk gering belang. De vraag die vooraf gesteld moet
worden is dan: “gaat het wel de lading dekken, of zijn er principes in het spel.”

•

Voor werknemers en ondernemers liggen de zaken anders. Voor hun is de eerst
komende mogelijkheid aanwezig om bezwaar aan te tekenen tegen de aanslag
definitieve Inkomstenbelasting 2017 welke pas in 2018 of in 2019 opgelegd zal gaan
worden.

Natuurlijk staan wij u bij als het gaat om bezwaar maken. Graag vernemen wij per e-mail of
wij voor u aan de slag moeten gaan voor de bezwaarprocedure aangiften Loonheffingen. Wij
zullen dan met u afspraken maken over wie welke werkzaamheden gaat verrichten terwijl dan
ook het kostenaspect belicht zal worden.

Hypotheek en boetrente:
Onlangs is bekend geworden dat banken soms te hoge boeterente in rekening brengen. Het
kan dus zinvol zijn om dit alsnog uit te zoeken, immers, het gaat doorgaans om behoorlijke
bedragen. Eén onzer cliënten heeft zelf een bedrag van ruim € 18.000,-- moeten neertellen,
natuurlijk was het de moeite waard maar toch. Wilt u meer informatie, kijk dan op:
https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/nieuws/2017/mrt/vervroegd-aflossen
BTW-factuurvereisten:
Dit onderwerp hebben we al eerder belicht, maar bij een controle kijkt de Belastingdienst zeer
nauw naar de facturen, voldoen deze niet aan alle in de wet Omzetbelasting genoemde
vereiste dan zal de inspecteur deze facturen er tussen uit halen en de aftrek van voorbelasting
weigeren.
Vrij recent is bekend geworden dat op een factuur ook het daadwerkelijke adres van de
leverantie van de dienst of goederen vermeld moet worden, want zegt de Belastingdienst:
“…als op de factuur alleen het postbusadres vermeld staat, dan is het zeer aannemelijk dat de
leverantie van de dienst of goederen niet heeft plaatsgevonden, en daarom wordt de aftrek van
de Omzetbelasting niet geaccepteerd…”
Of dit wat vergezocht is, jawel maar het is ook iets om daadwerkelijk rekening mee te
houden.
De factuurvereiste kunt u terugvinden op onze site www.dinkla.nl onder de button
dossiers/omzetbelasting.
Maand maart / aangifte maand:
Het is traditie dat de maand maart bij ons op kantoor “bol staat” in het kader van de aangiften
Inkomstenbelasting. Zo was het dus dit jaar ook. Hebben wij voor u de aangifte nog niet
ingevuld, dan hebben wij voor u uitstel aangevraagd, zodat u niet door de Belastingdienst
lastig wordt gevallen in de zin van: “waar blijft uw aangifte…?” Natuurlijk bewaken wij ook
het uitstel proces voor u, dus daarover geen zorgen!
Goede Vrijdag en de dag na Koningsdag 2017:
Op Goede Vrijdag 14 april en op de dag na Koningsdag dus op 28 april is ons kantoor de
gehele dag gesloten. Vanzelfsprekend zijn wij die dagen wel per telefoon bereikbaar op
nummer (0654) 906 501 en evenzo vanzelfsprekend via de e-mail naar dinkla@dinkla.nl
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