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VAR definitief ten einde
Na enkele malen uitstel is het er dan toch van gekomen. Op dinsdag 2 februari
2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de afschaffing van de VAR en de
invoering van een nieuw stelsel van model- en voorbeeldovereenkomsten.
Modelovereenkomsten
Per 1 mei 2016 komt de VAR (Verklaring
Arbeidsrelatie) definitief te vervallen.
Voortaan kan er gewerkt worden met
vooraf door de Belastingdienst goedgekeurde model- en voorbeeldovereenkomsten. Wordt daadwerkelijk gewerkt
volgens een dergelijke overeenkomst,
dan heeft de opdrachtgever vooraf de
zekerheid dat hij geen loonheffingen
hoeft in te houden en te betalen.
	Tip
De Belastingdienst heeft inmiddels diverse
algemene modelovereenkomsten, voorbeeldovereenkomsten en individuele overeenkomsten op de site geplaatst. De komende tijd
komen daar regelmatig nieuwe overeenkomsten bij.

Eigen modelovereenkomst
Men mag ook werken met een eigen, niet
door de Belastingdienst goedgekeurde,
overeenkomst. Een opdrachtgever heeft
dan alleen geen vrijwaring. Hij zal zelf
moeten bepalen of er geen dienstbetrekking in het spel is, anders moeten
er loonheffingen worden inhouden en
afgedragen over de werkzaamheden van
de opdrachtnemer.

Bij een eigen overeenkomst is het belangrijk om de deze zo op te stellen dat deze
aan de voorwaarden voor zelfstandigheid
voldoet (of juist niet, afhankelijk van
de gewenste gevolgen). Onze adviseurs
kunnen u daarbij uiteraard van dienst
zijn. Het is mogelijk een eigen overeenkomst ter beoordeling voor te leggen aan
de Belastingdienst.

De facturen van KroeseWevers
voortaan digitaal ontvangen
en automatisch inlezen in uw
administratie?
Laat uw gegevens achter op
www.kroesewevers.nl/factuur
en u ontvangt onze facturen
vanaf heden digitaal (als .ubl
en .pdf bestand).

	Let op

De modelovereenkomsten die beschikbaar
zijn op de website van de Belastingdienst
zijn alleen beoordeeld op hun fiscale
gevolgen. Gebleken is dat niet alle modellen op civielrechtelijk gebied ook correct
zijn. De Staatssecretaris heeft toegezegd
dat dit nog zal worden aangepast, maar
het is aan te raden om (ook) de modelovereenkomsten goed te beoordelen
voordat deze worden gehanteerd.
>>

Kijk voor de meest actuele
nieuwsitems op onze website:

kroesewevers.nl

>> Onderneem nú actie
Hoewel de wet formeel van kracht wordt
per 1 mei 2016, geldt tot 1 mei 2017 een
gewenningsperiode. Opdrachtgevers en
opdrachtnemers krijgen daarmee een
jaar de tijd om hun werkwijze aan te
passen aan de werkwijze zoals opgeno-

men in een model- of voorbeeldovereenkomst. Wel moet in de tussentijd kunnen
worden aangetoond dat actief gewerkt
wordt aan de aanpassing. Zowel voor
opdrachtgever als voor opdrachtnemer
geldt namelijk een inspanningsver

plichting om de arbeidsrelatie zo vorm
te geven dat er buiten dienstbetrekking
wordt gewerkt. Stilzitten tot vlak voor
1 mei 2017 is daarmee geen optie.

Fiscaal vriendelijk rijden? Het kan nog steeds
Fiscaal vriendelijk rijden. Is dat nog mogelijk nu wederom de autobelastingen voor 2016 zijn aangescherpt? Het kan nog steeds, maar de
voordelen worden wel steeds minder.
Wetsvoorstel
Voor de meeste auto’s van de zaak waar
ook privé mee wordt gereden, geldt
een standaardbijtelling van 25% van de
cataloguswaarde (inclusief btw en BPM).
Voor zuinige auto’s gelden echter lagere
bijtellingspercentages. Daarbij geldt
dat hoe zuiniger de auto is (hoe minder
CO2-uitstoot), des te lager de bijtelling
wordt. Ook in 2016 zijn de CO2-grenzen weer verder aangescherpt. In 2017
worden weer wijzigingen verwacht. De
wijzigingen in de autobelastingen voor
de periode 2017 tot en met 2020 zijn
opgenomen in een wetsvoorstel.

Vanaf 2017 geldt nog maar eenmaal
een periode van 60 maanden waarin de
bijtelling gelijk blijft. Daarna moet ieder
jaar het voor dan geldende tarief worden
toegepast. Vanaf 2019 geldt dit ook voor
auto’s van vóór 1 juli 2012, waarvoor
nu bij een ongewijzigde situatie nog
onbeperkt overgangsrecht geldt.
	Tip

in het vermelde jaar voor het eerst op
kenteken worden gezet en voor auto’s
waarvan de periode van 60 maanden is
verstreken. Voor 2016 zijn de geldende
tarieven opgenomen, vanaf 2017 zijn de
tarieven volgens het wetsvoorstel opgenomen. Opmerking daarbij is dat vanaf
2019 het 4%-tarief voor 0-emissieauto’s slechts zal gelden voor de eerste
€ 50.000 van de catalogusprijs. Daarboven zal het voorgestelde, reguliere
22%-tarief gelden.
	Let op

Voor ondernemers in de inkomstenbelasting

2016 is op basis van het wetsvoorstel een

blijft de bijtelling beperkt tot maximaal het

ongunstig jaar voor auto’s met een CO2-uit-

bedrag dat in een jaar aan autokosten ten

stoot vanaf 107 g/km. Niet alleen tariefverho-

laste van de winst is gebracht. Bereken

gingen blijven namelijk de eerste 60 maanden

daarom wat voor u het voordeligst is!

achterwege, maar ook tariefverlagingen. Voor
een auto met een bijtelling van 25% wordt deze

Overgangsrecht

Bijtellingstarieven

niet per 1 januari 2017 verlaagd naar 22%, maar

Het aanscherpen van de CO2-grenzen
heeft niet tot gevolg dat u elk jaar
met een nieuw bijtellingspercentage
wordt geconfronteerd. Een vastgesteld
percentage blijft gedurende 60 maanden geldig. Pas na deze periode wordt
het percentage opnieuw vastgesteld.
Het wetsvoorstel voorziet wel in een
aanpassing van deze regeling.

In onderstaande tabel zijn de bijtellingspercentages opgenomen voor auto’s die

pas na afloop van de 60-maandenperiode.

CO2-uitstoot alle
brandstofsoorten
0
1 t/m 50
51/m 106
Vanaf 107

Bijtelling
2016
4%
15%
21%
25%

Bijtelling
2017
4%
17%
22%
22%

Bijtelling
2018
4%
19%
22%
22%

Bijtelling
2019 e.v.
4%
22%
22%
22%

Geld verdienen met innovatie
Hoe kunt u uw producten, diensten en processen verbeteren? Hoe kunt u
inspelen op nieuwe vragen vanuit de markt? Innovatie is uw sleutel tot succes.
WBSO
Eén van de belangrijkste fiscale stimuleringsregelingen voor innovatie is de Wet
Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Met de WBSO kunt u de
loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) binnen uw bedrijf
verlagen, maar ook de overige S&Okosten en uitgaven. Tot 2016 vielen deze
overige kosten en uitgaven overigens
nog onder de RDA (Research & Developmentaftrek). Met ingang van dit jaar zijn
de WBSO en de RDA samengevoegd tot
één regeling: de WBSO.
Ook als zelfstandig ondernemer kunt u
onder voorwaarden gebruik maken van
de WBSO.

Welke projecten komen in aanmerking?
Onder de WBSO vallen met ingang van
2016 twee soorten projecten:
• ontwikkeling van (onderdelen van)
technisch nieuwe fysieke producten,
fysieke productieprocessen of
programmatuur; en
• technisch-wetenschappelijk
onderzoek.

Wat levert het op?
De S&O-afdrachtvermindering bedraagt
in 2016 32% van de totaal gemaakte
S&O-(loon)kosten voor zover deze niet
meer bedragen dan € 350.000, en 16%

De S&O-aftrek voor de IB-ondernemer
bedraagt in 2016 € 12.484. Omdat de
RDA als zelfstandige innovatieregeling is
komen te vervallen, is hiervoor ook geen
aanvullende S&O-aftrek meer mogelijk
in de inkomstenbelasting. De zelfstandig
IB-ondernemer zonder personeel verliest
daarmee feitelijk een innovatieregeling.

over de resterende S&O-(loon)kosten. Er
geldt geen maximum meer voor de
S&O-afdrachtvermindering. De afdrachtvermindering verlaagt de af te dragen
loonbelasting en zorgt daardoor voor
een directe besparing en liquiditeitsvoordeel, althans voor zover de afdrachtvermindering de reguliere af te dragen
loonheffing niet overstijgt. In de laatste
situatie mag het restant nog worden
verrekend met de loonheffing in een
ander tijdvak in hetzelfde kalenderjaar,
maar de afdrachtvermindering werkt
niet over het kalenderjaar heen.

Innovatiebox in de vennootschapsbelasting

De omvorming van de RDA heeft ook
gevolgen voor nog lopende RDA-aftrek.
Voor deze regeling geldt namelijk dat
investeringen vanaf € 1 miljoen niet
ineens voor de regeling in aanmerking
komen, maar gelijk verdeeld over vijf
jaar. U mocht dan vijf jaar lang ieder jaar
20% van het investeringsbedrag in
aanmerking nemen. Met het afschaffen
van de RDA is een overgangsregeling
ingevoerd. Als u ter zake van een
dergelijke investering nog niet alle
termijnen voor de RDA in aanmerking
kunt nemen, dan mag u de resterende
termijnen in de komende kalenderjaren
nog opvoeren onder de nieuwe samengevoegde WBSO-regeling. Zo leiden
deze eerder gepleegde investeringen nu
tot een besparing van loonheffing in
plaats van een lagere winst.

Financieringsregelingen voor
innovatie

Heeft u voor uw eigen innovatie een
S&O-verklaring of een octrooi ontvangen en onderneemt u in de vennootschapsbelasting, dan is de innovatiebox
wellicht interessant voor u. De winsten
die u maakt met innovatieve activiteiten
kunt u onderbrengen in de innovatiebox.
U betaalt dan aanzienlijk minder
belasting. Er zijn plannen om het
innovatieboxregime vanaf 2017 in te
perken op grond van Europese afspraken. Vooralsnog lijken de gevolgen
daarvan voor het MKB beperkt te
blijven. De komende maanden volgt
meer duidelijkheid.

Naast de WBSO en de innovatiebox zijn
er nog andere regelingen, zoals de
garantieregeling, waardoor u -door
garantstelling door de overheid- makkelijker krediet kunt krijgen. Ook bestaan
er diverse subsidieregelingen die van
toepassing kunnen zijn. Het is al met al
een behoorlijk lastige materie. Neem
daarom vooral contact met ons op.

Ins en outs van waardeoverdracht van pensioen
Wanneer een werknemer wisselt van dienstbetrekking, kan hij zijn pensioen meenemen naar de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. Is er sprake van een middelloonregeling (of eindloonregeling), dan geldt voor deze
zogenoemde waardeoverdracht een wettelijk standaardtarief.
Rekenrente 2016 gedaald, meer
bijbetalen
Onderdeel van het standaardtarief is de
rekenrente. Deze rente is voor 2016
vastgesteld op 1,629%. Vaak is het
pensioen echter verzekerd tegen 3%.
Hoe hoger de rente, hoe lager het
feitelijk opgebouwde pensioenkapitaal.
Door de lage rente van het standaardta-

rief moet de verzekeraar dus veel meer
kapitaal overdragen, dan dat er gespaard
is. Dit tekort bij een uitgaande waardeoverdracht moet de ex-werkgever
aanvullen.

de orde zijn, wanneer het pensioen bij de
nieuwe werkgever bijvoorbeeld tegen 1%
of 1,5% verzekerd is.

Bij inkomende waardeoverdrachten ook
kan een bijbetalingsplicht voor de
nieuwe werkgever ontstaan. Dit kan aan

Tot 2015 moest een werknemer een
waardeoverdracht aanvragen binnen zes
maanden na aanvang van deelname >>

Onbeperkte termijn, vaker
bijbetalen

>> aan de pensioenregeling van de
nieuwe werkgever. Wisselt een werknemer ná 1 januari 2015 van dienstbetrekking, dan geldt er geen termijn meer voor
de aanvraag van een waardeoverdracht.
Door deze verruiming kan het dus vaker
voorkomen dat een werkgever geconfronteerd wordt met een bijbetaling, ook
vele jaren nadat een werknemer in- of uit
dienst is getreden.

Beperkte uitzondering
Bedraagt de bijbetaling meer dan 10%
van de overdrachtswaarde én meer dan
€ 15.000, dan hoeft de waardeoverdracht
(op dat moment) niet plaats te vinden.
	Let op
Is de overdrachtswaarde bijvoorbeeld
€ 200.000 en de bijbetaling € 19.000 (minder
dan 10%), dan zal de waardeoverdracht
gewoon door gaan.

Een goed advies kan kosten
besparen, enkele tips:
• Het is altijd aan te raden om als
werkgever het bedrag van een
bijbetaling te laten controleren.
Mogelijk wordt aan de voorwaarden
voldaan en hoeft de waardeoverdracht
niet plaats te vinden.
• Een waardeoverdracht is voor een
werknemer niet altijd zinvol. Vaak
wordt uit automatisme de overdracht
toch aangevraagd en doorgevoerd. Een
werkgever kan een werknemer laten
informeren de voor- en nadelen van
een waardeoverdracht.
• Een bijbetalingsrisico kan van groot
belang zijn bij een fusie, overname of
verkoop van aandelen. In een pensioen
Due Diligence kan dit risico in kaart
worden gebracht, tezamen met andere
verborgen risico’s.
• Er zijn mogelijkheden om het risico
van een bijbetaling vanuit de pensioenregeling af te wenden. Te denken

valt aan een wijziging van de pensioenregeling of een herverzekering van
het bijbetalingsrisico.
• Van een bijbetaling is nooit sprake als
de pensioenregeling is ondergebracht
bij een Bedrijfstakpensioenfonds.
Heeft u een verzekerde middelloonregeling neem dan gerust eens contact op
met een van onze pensioenadviseurs.
Wij kunnen de bijbetalingsrisico’s voor u
inzichtelijk maken en met u meedenken
over mogelijke oplossingen.

Voorkom belastingrente door tijdige voorlopige aanslag
De regels omtrent de rente van de Belastingdienst zijn de afgelopen jaren drastisch gewijzigd. Zo is de rente zeer
hoog, zeker in vergelijking met het huidige rendement op een spaarrekening. Daarnaast behoort het sparen bij
de Belastingdienst tot het verleden omdat in principe geen rente meer vergoed wordt door de Belastingdienst.
Gelukkig kunt u de hoge belastingrente voorkomen door tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen.
De Belastingdienst berekent pas rente
vanaf zes maanden na afloop van het
belastingjaar. Voor het belastingjaar 2015
wordt dus vanaf 1 juli 2016 belastingrente in rekening gebracht. Bij een zogenaamd gebroken boekjaar, dat niet gelijk
loopt met het kalenderjaar, wordt de
belastingrente van zes maanden na
afloop van het boekjaar berekend.
Bedenk echter dat als u een bedrag van
de Belastingdienst tegoed heeft, u over
het algemeen geen rente krijgt.

Hoogte belastingrente
De hoogte van de belastingrente is
afhankelijk van het soort belasting dat u
moet betalen. Voor een aanslag vennootschapsbelasting bedraagt deze rente
momenteel 8,05%! Deze rente is
gebaseerd op de wettelijke rente voor
handelstransacties. Bij daling van deze
wettelijke rente zal de belastingrente
niet veel meedalen omdat de belastingrente voor de vennootschapsbelasting altijd minimaal 8% bedraagt.

Voor andere belastingaanslagen,
inclusief de inkomstenbelasting,
bedraagt de belastingrente momenteel
4%. Deze rente is gebaseerd op de
wettelijke rente voor niet-handelstransacties. Deze bedraagt momenteel 2%,
maar ook hier geldt een wettelijk
minimum dat in dit geval 4% bedraagt.

Tijdig betekent voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 2015 dat
voor 1 mei 2016 een voorlopige aanslag
moet zijn aangevraagd. De Belastingdienst zal dan geen belastingrente
berekenen over deze voorlopige aanslag.
	Let op
Is uw aangifte 2014 nog niet ingediend en

Voorkom belastingrente door een
tijdige voorlopige aanslag

verwacht u een andere winst dan waarmee in

U kunt de hoge belastingrente voorkomen door tijdig een voorlopige aanslag
aan te vragen die de te betalen belasting
zoveel mogelijk benadert. Ook bij een
teruggaaf is het raadzaam om een
voorlopige aanslag aan te vragen.
Hiermee voorkomt u dat uw geld
renteloos bij de Belastingdienst uitstaat.

is? Zorg dan dat zo snel mogelijk een

	Tip
Vragen wij de voorlopige aanslag altijd voor u
aan, geef dan wijzigingen in de te verwachten
winst op tijd aan ons door. Wij kunnen dan
zorgen voor een nieuwe voorlopige aanslag.

uw voorlopige aanslagen rekening gehouden
voorlopige aanslag wordt aangevraagd.
Hiermee voorkomt u dat langer dan noodzakelijk de hoge rente aan u in rekening wordt
gebracht.

tips

3. Nieuwe energiesubsidie voor
particulieren en bedrijven

u voor deze subsidie in aanmerking wilt

Sinds dit jaar kunnen particulieren en

haar eigen budget en aanvraagprocedure.

komen. De SDE+ categorie Wind op Zee heeft

bedrijven een tegemoetkoming aanvragen
voor de aanschaf van zonneboilers, warmte-

4. Let op: Meldplicht datalekken

pompen of pellet kachels. De subsidie

Op 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken

bedraagt minimaal € 500 en hangt onder

in werking getreden als onderdeel van een

meer af van de specificaties van het apparaat.

breder pakket aan maatregelen ter uitbrei-

Deze nieuwe ISDE-subsidieregeling loopt tot

ding van de Wet bescherming persoonsgege-

31 december 2020. Jaarlijks wordt het budget

vens (Wbp). Met de introductie van de

voor het daarop volgende jaar bekend

meldplicht datalekken worden organisaties

gemaakt. Voor 2016 is in totaal € 70 miljoen

verplicht datalekken te melden bij de

beschikbaar.

Autoriteit Persoonsgegevens. Het doel van

1. Boete voor personeel inlenen?

deze wet en de bijbehorende beleidsregels

Als u weleens personeel inleent voor uw

De regels voor het ontvangen van een

van de Autoriteit Persoonsgegevens is om

onderneming loopt u het risico op hoge

tegemoetkoming zijn voor particulieren

datalekken zoveel mogelijk tegen te gaan.

boetes. U kunt aansprakelijk worden gesteld

anders dan voor bedrijven. Een particulier kan

voor de door de uitlener te betalen afdracht

subsidie krijgen als hij in 2016 een apparaat

De wet beschouwt iedere inbreuk op

van loonheffingen en btw als u de zaken niet

koopt waarop subsidie mogelijk is en het

persoonsgegevens als een datalek. Hierbij

goed geregeld heeft. Ook moet u opletten

daarna binnen drie maanden laat installeren,

gaat het niet alleen om ongeautoriseerde

dat u met een geregistreerde uitlener zaken

in gebruik neemt en de subsidie aanvraagt.

toegang tot persoonsgegevens zoals bij een

doet (www.waadicheck.nl).

Als particulier kunt u de subsidie dus pas

hack, maar ook om het onrechtmatig

aanvragen als het apparaat niet alleen

verspreiden, wijzigen en vernietigen van

Van inlenen is sprake als personeel dat in

gekocht maar ook al in gebruik genomen is.

persoonsgegevens. Zo kan bijvoorbeeld het

dienst is bij een andere ondernemer in uw

Drie maanden na de aankoop vervalt het

verlies van een USB-stick een datalek zijn.

onderneming onder uw leiding of toezicht

recht om een subsidieaanvraag in te dienen.

maar bijvoorbeeld ook een collega-onderne-

5. Doorwerken na de AOWgerechtigde leeftijd
aantrekkelijker

mer die zijn personeel (tijdelijk) aan u

Vanaf 1 januari 2016 is het voor werkgevers

uitleent.

aantrekkelijker om een AOW-gerechtigde

werkzaamheden verricht. De andere
ondernemer kan een uitzendbureau zijn,

werknemer in dienst te houden of te nemen.

2. Ondernemingsraad
krijgt meer invloed op
pensioenregeling

Zo is de opzegtermijn bij het opzeggen van de

De ondernemingsraad (OR) krijgt in de

ziekte geldt een loondoorbetalingsplicht van

toekomst meer invloed op de pensioenrege-

dertien weken in plaats van maximaal twee

ling van werknemers. Hiervoor is onlangs een

jaar. Het aantal tijdelijke contracten met een

wetsvoorstel ingediend. Het is de bedoeling

AOW-gerechtigde werknemer is verruimd en

dat de OR in de toekomst het recht krijgt om

u hoeft niet in te gaan op een verzoek van de

wel of niet akkoord te gaan met een wijziging

AOW-gerechtigde werknemer voor uitbrei-

arbeidsovereenkomst met de AOW-gerechtigde werknemer beperkt tot één maand. Bij

van een pensioenregeling. De OR heeft nu

Voor bedrijven zijn de regels precies

ding (of vermindering) van zijn aantal te

alleen instemmingsrecht als een werkgever

omgekeerd. Zij kunnen alleen een subsidie

werken uren. Er zijn ook nieuwe verplich-

een pensioenregeling wil vaststellen of

krijgen als zij de subsidie aanvragen voordat

tingen. Zo heeft de doorwerkende AOW’er

intrekken.

ze het apparaat kopen. Na goedkeuring van

recht op minimaal het minimumloon of een

De OR krijgt geen instemmingsrecht als de

de subsidie heeft men vervolgens een jaar om

hoger loon als dit bij cao is bepaald. Bij een

pensioenafspraken al inhoudelijk zijn

het apparaat te kopen en in gebruik te

reorganisatie bent u verplicht eerst uw

geregeld in bijvoorbeeld een cao of als de

nemen.

AOW-gerechtigde werknemer te ontslaan.
Dit gold al in de private sector, maar geldt

pensioenovereenkomst is ondergebracht bij
een verplicht gesteld bedrijfstakpensioen-

Daarnaast gaat voor bedrijven en instellingen

fonds. De keuze voor een bepaalde pensioen-

het loket voor de subsidieregeling voor

uitvoerder blijft bij de werkgever, daar heeft

stimulering van de productie van duurzame

Overigens is inmiddels ook een wetsvoorstel

de OR geen zeggenschap over. Let wel, dit is

energie (SDE+) weer open. Deze subsidie is

ingediend waarmee de AOW-ingangsdatum

nog een wetsvoorstel dat bij de Tweede

onderverdeeld in de categorieën Biomassa,

wordt geflexibiliseerd. Daarmee wordt het

Kamer ligt.

Geothermie, Water, Wind en Zon. Aanvragen

mogelijk om de AOW eerder in te laten gaan

kunnen tot uiterlijk 28 april 2016 worden

of juist enige tijd uit te stellen. Dit wetsvoor-

ingediend, maar het budget is beperkt. Neem

stel moet nog in de Tweede Kamer worden

daarom snel contact op met uw adviseurs als

behandeld.

nu ook in de publieke sector.

halfjaar bij u in dienst is. Na een verzoek, al

jaren boeterente door middel van rentemid-

dan niet ingewilligd, moet de werknemer een

deling betaald en niet in aftrek gebracht?

jaar wachten voordat hij een nieuw verzoek

Mogelijk komt u alsnog voor aftrek in

bij u kan indienen.

aanmerking. Onze adviseurs kunnen u hierbij
van dienst zijn.

7. Boeterente aftrekbaar bij
aflossing of rentemiddeling
Door de lage hypotheekrente kiezen steeds

8. Verkeersboete soms
belastingvrij

meer woningeigenaren ervoor om hun

Wettelijk is bepaald dat (vergoeding van)

hypotheek open te breken en deze tegen een

geldboeten individueel bij uw werknemers

lagere rente opnieuw vast te zetten. Biedt uw

moeten worden belast. Voor verkeersboeten

6. Nieuw per 1 januari 2016:
Wet flexibel werken

bank hiervoor rentemiddeling aan, dan hoeft

is binnen de werkkostenregeling een

u de in rekening gebrachte boeterente niet in

uitzondering mogelijk. Als voldaan is aan het

Met ingang van dit jaar is de Wet flexibel

één keer te betalen. De boeterente wordt dan

gebruikelijkheidscriterium - dat wil zeggen

werken in werking getreden (als opvolger van

‘uitgesmeerd’ over de nieuwe rentevaste

dat de vergoeding niet meer dan 30% afwijkt

de Wet aanpassing arbeidsduur). Werkne-

periode. Met een opslag wordt die boeteren-

van wat in vergelijkbare omstandigheden

mers kunnen vanaf nu een verzoek indienen

te verdisconteerd in de nieuwe lagere

gebruikelijk is - mag een verkeersboete toch

bij hun werkgever om hun werktijden en

hypotheekrente.

worden aangewezen als eindheffingsbestanddeel en in de vrije ruimte worden onderge-

werkplaats aan te passen. Ook de mogelijkheid tot thuiswerken valt hieronder.

Recent is duidelijk geworden dat de boete-

bracht. Voorwaarde is dat u de boete niet op

rente bij rentemiddeling aftrekbaar is, mits

de werknemer verhaalt.

Een verzoek tot aanpassing van de arbeids-

dit een reële vergoeding betreft voor het

duur en de werktijd zult u in principe moeten

renteverlies dat de bank lijdt vanwege het

inwilligen, tenzij sprake is van zwaarwegende

(gedeeltelijk) aflossen, wijzigen of oversluiten

bedrijfs- of dienstbelangen. Een verzoek om

van een eigenwoninglening. Andere opslagen

aanpassing van de werkplek moet u overwe-

die de bank voor de rentemiddeling in

gen. U heeft daarbij de vrijheid het verzoek af

rekening brengt zijn niet aftrekbaar, tenzij

te wijzen, maar die afwijzing moet wel

het totaal van die opslagen verwaarloosbaar

worden gemotiveerd. De Wet flexibel werken

is (niet meer dan 0,2%). Denk bijvoorbeeld

is alleen van toepassing op werkgevers met

aan een vergoeding voor het risico van

meer dan tien werknemers. Uw werknemer

vroegtijdig volledig aflossen van de eigenwo-

kan een verzoek indienen als hij of zij een

ningschuld bij verkoop. Heeft u de afgelopen
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