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Hoe zit het met de btw
als uw klant niet komt
opdagen?
Op de vraag of btw verschuldigd is over betalingen bij ‘no shows’ is een uitspraak
gedaan door het Europese Hof van Justitie. Mogelijk heeft dit gevolgen voor de
vraag of ondernemers uit sectoren zoals hotels, restaurants en reisorganisaties
(een deel van) de betaalde prijs mogen houden wanneer een particuliere klant
niet komt opdagen.
Europese Hof van Justitie (HvJ EU)
In een recente uitspraak van het HvJ EU
ging het om de volgende situatie: beide
belanghebbenden zijn luchtvaartmaatschappijen die (binnenlandse) vluchten
aanbieden aan passagiers. Wanneer de
passagiers een vliegticket

kopen betalen ze de volledige prijs van
het ticket (inclusief btw) vooruit.
De luchtvaartmaatschappijen zijn van
mening dat ze geen btw verschuldigd zijn
wanneer een passagier zijn vliegticket
niet gebruikt, omdat er in dat geval geen
vervoersdienst wordt verricht. Aan het
HvJ EU wordt gevraagd of de afgifte van
een vliegticket kan worden gelijkgesteld
met het daadwerkelijk verrichten van de
vervoersdienst en er btw is verschuldigd
over de aankoopbedragen van passagiers
die uiteindelijk verstek laten gaan. >>
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>> Geen schadevergoeding
Het HvJ EU oordeelde dat het verkopen
van vliegtickets door een luchtvaartmaatschappij onderworpen is aan de
btw, wanneer de passagiers de uitgegeven vliegtickets niet hebben gebruikt en
geen terugbetaling van de aankoopprijs
kunnen verkrijgen. Volgens het HvJ EU
vormt de aankoopsom geen schadevergoeding voor het feit dat een passagier
niet komt opdagen, maar een betaling,
ook al heeft de passagier geen gebruik
gemaakt van het aangeboden vervoer.
Het idee hierachter is dat via het
vliegticket de luchtvaartmaatschappijen
bevestigen dat een plaats in het vliegtuig
voor de passagier is voorbehouden en de
passagier het recht krijgt om gebruik te
maken van de vervoersdienst.

Het HvJ EU overweegt hierbij dat Air
France-KLM zich het recht voorbehoudt
om de niet-benutte dienst door te
verkopen aan een andere passagier,
zonder dat zij verplicht is om de prijs
ervan terug te betalen aan de oorspronkelijke passagier.
Het HvJ EU oordeelt verder dat de btw
wordt verschuldigd op het moment dat
de luchtvaartmaatschappijen de aankoopprijs van het vliegticket ontvangen.

Van belang voor de praktijk
In een eerdere uitspraak inzake Société
Thermale d’Eugénie-les-Bains heeft het
HvJ EU beslist dat een vergoeding in
geval van annulering niet onderworpen
is aan btw, maar kwalificeert als een

onbelaste schadevergoeding. Een
annuleringsvergoeding kan op basis van
die uitspraak in bepaalde situaties nog
steeds als een voor de btw onbelaste
schadevergoeding kwalificeren. Dit neemt
echter niet weg dat deze nieuwe beslissing van het HvJ EU invloed kan hebben
op ondernemers uit verschillende
sectoren, zoals hotels, touroperators,
evenementenbureaus, theaters, restaurants en musea.
Het is daarom van belang om in situaties
van een annulering het onderliggende
contract en de algemene voorwaarden
BTW technisch goed tegen het licht
te houden.

Exit VAR, welkom Modelovereenkomsten
Per 1 mei 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft. Wat
resteert is de mogelijkheid om zekerheid vooraf te verkrijgen over de
gevolgen van een gebruikte overeenkomst voor de loonheffingen. Die
zekerheid kan worden verkregen door de eigen overeenkomst voor te
leggen aan de Belastingdienst, of door een van de goedgekeurde (model-)
overeenkomsten te gebruiken. In de praktijk bestaan nog veel vragen en
onduidelijkheden over de nieuwe situatie.

	Tip
In de praktijk bestaat er regelmatig verschil
van inzicht tussen de Belastingdienst en
zzp’ers over de exacte grens tussen ondernemerschap en dienstbetrekking, getuige ook
de vele rechtszaken over de VAR. Dat zal met
de modelovereenkomsten niet anders zijn,
waarbij de goedgekeurde overeenkomsten

Inhoudelijk geen wijzigingen
De wetgeving op grond waarvan al dan
niet sprake is van inhoudingsplicht is
niet gewijzigd. In antwoord op Kamervragen bevestigt de Staatssecretaris
expliciet dat de grens tussen ondernemerschap en dienstverband niet
verandert: “Alles wat ten tijde van de
VAR mocht, mag onder de Wet DBA ook.
Alles wat onder de Wet DBA niet kan,
kon onder de VAR ook al niet. Het wordt
met de modelovereenkomsten wel veel
duidelijker wat wel en niet kan”.

De Belastingdienst beoordeelt aan de
hand van vier stappen of sprake is van
inhoudingsplicht voor de loonbelasting:
• beoordelen gezagsverhouding
• beoordelen persoonlijke verplichting
tot het verrichten van arbeid
• beoordelen verplichting om loon te
betalen
• fictieve dienstbetrekkingen en de
gageregeling

altijd binnen de grenzen van het ondernemerschap in de visie van de Belastingdienst
passen. Dat betekent dat ook als de
Belastingdienst geen goedkeuring verleent,
toch sprake kan zijn van ondernemerschap.
Uw adviseur kan u in deze situatie met
maatwerk begeleiden.

In bijzondere situaties is het bovendien
mogelijk dat een zzp’er wel als ondernemer wordt aangemerkt, maar dat een
opdracht voor een of enkele opdrachtgevers zodanig is vormgegeven dat toch
sprake is van een dienstbetrekking. >>

>> In die situaties moeten dan wel
loonheffingen worden ingehouden en
afgedragen. Het één sluit het ander
namelijk niet uit.

Pas op met aanpassingen modelovereenkomst
In de gepubliceerde modelovereenkomsten staan bepaalde passages gemarkeerd. Als u deze passages aanpast,
heeft u geen zekerheid meer over de
loonheffingen. De overige artikelen kunt
u aanvullen of aanpassen naar uw eigen
situatie, in beginsel zonder dat de
zekerheid vervalt. Zorg er hierbij wel
voor dat door aanvulling/aanpassing
geen strijd ontstaat met de gemarkeerde
artikelen. Anders vervalt de zekerheid
alsnog.
Let op
Ook bij het aanpassen van de niet gemarkeerde passages kunnen problemen met de fiscale
kwalificatie ontstaan. Dat is bijvoorbeeld het

andere juridische misslagen bevatten. Het is
daarom raadzaam de overeenkomst goed te
(laten) controleren.

In de gepubliceerde individuele overeenkomsten zijn geen markeringen aangebracht. U kunt deze overeenkomsten
alleen gebruiken als u werkt onder
dezelfde omstandigheden en in hetzelfde beroep.

Overgangstermijn
Vanaf 1 mei 2016 is de VAR-verklaring
niet meer geldig. Dit hoeft echter geen
directe gevolgen te hebben. Tot 1 mei
2017 geldt namelijk een transitieperiode,
waarin de Belastingdienst voornamelijk
voorlichtend en ondersteunend op zal
treden. Daaraan zijn wel voorwaarden
verbonden. Zo moeten partijen zich
voortdurend inspannen om te zorgen dat
aan de regels wordt voldaan. Bij misbruik
wordt wel daadwerkelijk gehandhaafd en
kan ook een boete worden opgelegd.

geval als deze onderdelen zodanig worden
aangepast dat deze daarmee strijdig zijn met
de gemarkeerde passages. Daar komt bij dat
de overeenkomsten vooralsnog alleen
getoetst zijn op de fiscale aspecten. Het is
niet uitgesloten dat de overeenkomsten

Vanaf 1 mei 2017 moet u uw zaken
definitief op orde hebben. De Belastingdienst zal vanaf die datum handhavend
optreden als dat niet zo is. Hierbij kan
sprake zijn van terugwerkende kracht als

de (fictieve) dienstbetrekking feitelijk al
voor 1 mei 2017 bestond. Beschikt u over
een VAR met vrijwarende werking tot 1
mei 2016 dan geldt die terugwerkende
kracht maximaal tot 1 mei 2016.

Btw en modelovereenkomsten
Daar waar de modelovereenkomsten zijn
opgesteld om de gevolgen voor de
loonheffingen te verduidelijken, zeggen
deze overeenkomsten feitelijk niets over
andere belastingen. Zo geldt bijvoorbeeld voor de omzetbelasting een ander
ondernemerbegrip. Daar waar sprake is
van een dienstbetrekking, is geen ruimte
voor de heffing van btw. De modelovereenkomsten gaan uit van het ontbreken
van werkgeversgezag, zodat van een
dienstbetrekking geen sprake is. In die
situatie zal al gauw sprake zijn van
btw-ondernemerschap, maar dit moet
per geval afzonderlijk worden beoordeeld. Daarbij kunnen dan uiteraard
specifieke vrijstellingen van toepassing
zijn waardoor er geen btw hoeft te
worden vermeld op de factuur, bijvoorbeeld als er medische prestaties
worden verricht waarbij
een BIG-registratie
is vereist.

Bedrijfsopvolgingsregeling
en vastgoed-bv
Is de bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing bij de vererving en
schenking van aandelen in een vastgoed-bv? Het belang is erg groot.
Stel er is een familie-bv die een aantal
panden bezit en voor langere tijd verhuurt
aan derden. De Belastingdienst wijst het
standpunt dat een vastgoed-bv een
onderneming drijft steevast af, met als
gevolg dat in geval van schenken of
overlijden de lucratieve bedrijfsopvolgingsregelingen in de schenk-/erf- en
inkomstenbelasting (hierna: BOR) niet kan
worden toegepast. Dit leidt in de praktijk
bij het vererven en schenken van aandelen
tot een discussie tussen belastingplichtigen en belastinginspecteurs welke
regelmatig wordt uitgevochten bij de
rechtbank en Hoge Raad. In diverse zaken
is de Belastingdienst in cassatie gegaan.
Dit betekent dat de Hoge Raad zich hier
nog over zal uitspreken.

Ondernemingsvermogen
Om van de gunstige bedrijfsopvolgingsregeling gebruik te maken, moet de bv
een onderneming drijven. Er mag geen
sprake zijn van beleggingsvermogen. Of
iets ondernemingsvermogen of beleggingsvermogen is, is talloze keren in de
rechtspraak aan de orde gekomen.
Grofweg gezegd draait het om de twee
volgende vragen.
1. Is de bv een duurzame organisatie
van arbeid, kennis en kapitaal?
2. En wordt daarmee een meer dan
normaal rendement behaald?

Drijven van een onderneming
Bij het antwoord op de eerste vraag
blijkt uit de rechtspraak dat bepaalde

activiteiten die in eigen beheer worden
verricht, de kans groter maken dat er
sprake is van het drijven van een
onderneming. Enkele voorbeelden:
• Het selecteren, benaderen, begeleiden, onderhandelen en het voeren
van correspondentie met huurders.
• Het bepalen van de huurprijs, het
opstellen van huurcontracten en het
innen van de huur.
• Het beoordelen en uitvoeren van
onderhouds-, schoonmaak- en
renovatiewerkzaamheden.
• Het hebben van een eigen commerciële-, juridische-, technische- en
administratieve afdeling. >>

>> Bovennormaal rendement
De tweede vraag is die van het behalen
van een bovennormaal rendement. Bij
dit rendement wordt gekeken naar het
directe rendement (de huuropbrengst)
en het indirecte rendement (de waardestijging). Daarvan heeft een rechter

eerder gezegd dat de Belastingdienst
niet een bepaald minimaal rendement
mag vaststellen om vervolgens te
bepalen wat een rendement is wat
door bovennormaal vermogensbeheer
wordt behaald.

	Tip
Recente rechtspraak geeft praktische handvatten om te stellen dat een vastgoed-bv wel
degelijk een onderneming kan drijven, ook al
wijst de Belastingdienst dit standpunt stelselmatig af. Het is in de praktijk van belang om
over de inkleding van de activiteiten van een
vastgoed-bv tijdig advies in te winnen.

Innovatiebox minder toegankelijk
voor grote ondernemingen
De innovatiebox wordt aangepast. Grote ondernemingen zullen vanaf 2017 minder eenvoudig in aanmerking
komen voor de verlaagde belasting van 5% over winst uit innovaties. Dit blijkt uit een aantal wijzigingen van de
innovatiebox die staatssecretaris Wiebes heeft bekendgemaakt door het conceptwetsvoorstel open te stellen
voor internetconsultatie.
De regeling wordt aangepast omdat er

box in. De belangrijkste beperking is dat

Belang voor de praktijk

internationaal afspraken (in het kader van het

grotere bedrijven vanaf 1 januari 2017 een

Met name ondernemers boven de genoemde

BEPS-project waarmee de vlucht van grote

octrooi, kwekersrecht of ander juridisch

grenzen zullen de gevolgen van de wijzi-

ondernemingen naar gunstige belastingre-

bewijs moeten hebben van de exclusiviteit

gingen ondervinden, doordat zij voortaan

gimes wordt tegengegaan) zijn gemaakt.

van de innovaties die zij in de box willen laten

veel minder snel toegang krijgen tot het

Deze afspraken moeten voorkomen dat

vallen. Een WBSO-verklaring alleen kan

gunstige regime. De aanpassingen van de

bedrijven octrooi- en innovatiebox regimes

daarom niet langer resulteren in een

uitbestedingsregels kunnen echter ook voor

oneigenlijk gebruiken waardoor sprake kan

entreeticket tot de box. Deze beperking geldt

kleinere ondernemers het voordeel van de

zijn van schadelijke belastingconcurrentie. De

alleen voor grote bedrijven, te weten met een

innovatiebox beperken.

wijzigingen staan in een consultatieversie van

netto-omzet van meer dan € 250 miljoen per

een nog in te dienen wetsvoorstel. Op dit

5 jaar en een innovatieboxvoordeel van meer

Het voorstel is om de nieuwe regels vanaf

moment kan iedereen via deze internetcon-

dan € 37,5 miljoen per 5 jaar. Kleinere

1 januari 2017 te laten gelden voor immateriële

sultatie nog wijzigingssuggesties doen. Het

bedrijven houden wel toegang tot de

activa die na 30 juni 2016 worden voortge-

uiteindelijke wetsvoorstel kan daarom nog

innovatiebox met een WBSO-verklaring. De

bracht. Voor immateriële activa die al voor die

afwijken van deze versie, de aangekondigde

internationale afspraken die zijn gemaakt,

tijd in gebruik genomen zijn of worden, zal

wijzigingen kunnen echter al gevolgen

bieden weliswaar ruimte om de vereiste

volgens het concept-wetsvoorstel een

hebben voor immateriële activa die na 30 juni

WBSO-verklaring te laten vervallen voor

eerbiedigende werking gelden. Het kan

a.s. in gebruik zullen worden genomen.

grote bedrijven maar dat doet het kabinet

daarom lonend zijn om lopende ontwikke-

niet. In alle gevallen blijft de WBSO-

lingen nog vóór eind juni in gereedheid te

verklaring dus noodzakelijk.

brengen! Uw adviseur kan u helpen bij de

Geen verbredingen

vraag of de innovatiebox ook voor u interes-

Staatssecretaris Wiebes geeft toe dat de
ruimte die de internationale afspraken bieden

Daarnaast geldt voor alle bedrijven die de

sant is en kan uiteraard ook uw aanvraag voor

om de innovatiebox te “verbreden”, door

innovatiebox toepassen, dat de band met

de innovatiebox begeleiden.

Nederland niet volledig wordt benut. ‘Het

Nederland van invloed wordt op de omvang

volledig benutten van de ruimte van de

van het innovatieboxvoordeel. Als een deel

gemaakte afspraken zou leiden tot een

van de innovatie-uitgaven verband houdt

aanzienlijke budgettaire derving die niet ten

met uitbesteding van het speur- en

goede komt aan het bevorderen van innovatie

ontwikkelingswerk aan een verbonden

en het vestigingsklimaat voor innovatieve

lichaam, blijft een even groot deel van

ondernemingen’, aldus Wiebes.’

de voordelen buiten de
innovatiebox.

Beperkingen van de innovatiebox
Wiebes voert vanwege voornoemde
internationale afspraken daarentegen wel
beperkingen voor toegang tot de innovatie-

2. Brug-WW per 1 april verruimd

een fiscale eenheid btw is dat u hoofdelijk

De brug-WW is vanaf 1 april 2016 ook

aansprakelijk bent voor de btw-schulden van

beschikbaar gesteld voor opleiding en

alle deelnemende partijen. Daarom is het,

omscholing buiten de sectorplannen. Deze

voornamelijk bij herstructureringen, van

brug-WW zonder sectorplan wordt tijdelijk

belang om te controleren of er sprake is van

maximaal twee jaar uitgekeerd in plaats

een fiscale eenheid én of er btw-schulden

van een jaar. Voorwaarde is wel dat een

zijn. Bij staking van de fiscale samenwerking

werkgever de nieuwe werknemer acht uur

is het van groot belang hier direct melding

per week in dienst neemt gedurende de

van te maken bij de Belastingdienst. De

opleidingsperiode én een baangarantie biedt

aansprakelijkheid komt dan direct te

van ten minste zes maanden. Aanvragen voor

vervallen. Bij beëindiging blijft de hoofdelijke

deze uitgebreide Scholingsregeling buiten de

aansprakelijkheid wel gelden voor btw-schul-

sectorplannen kunnen van 1 april 2016 tot

den die betrekking hebben op het tijdvak dat

1. Loondoorbetalingsplicht bij
ziekte dga

uiterlijk 31 maart 2018 worden ingediend.

ligt vóór de datum van melding.

Bent u op basis van een arbeidsovereenkomst

3. Eigenrisicodrager of UWV

werkzaam bij uw bv, dan ontstaat de situatie

Beslis voor de zomer of u per 1 januari 2017

dat wanneer u ziek wordt, uw bv de plicht

eigenrisicodrager voor de WGA-vast, WGA-flex

heeft om uw loon door te betalen. Net als bij

en ZW wilt worden. Wijzigingen moeten

iedere andere zieke werknemer geldt voor uw

namelijk uiterlijk op 1 oktober 2016 aan de

bv als werkgever een wettelijke loondoorbeta-

Belastingdienst zijn doorgegeven. Vanaf 1

lingsplicht gedurende maximaal twee jaar van

januari 2017 worden de WGA-vast en WGA-flex

minimaal 70% van het loon (maximumdag-

namelijk aan elkaar gekoppeld. U wordt dus

loon). De bv kan zich verzekeren tegen de

voor beiden eigenrisicodrager óf u laat de

loondoorbetaling bij ziekte van werknemers.

verzekering via het UWV lopen. Omdat het

De meeste verzekeraars staan echter niet toe

geen eenvoudige materie is, is het verstandig

dat de dga deelneemt aan een dergelijke

tijdig uit te zoeken wat voor u de beste optie is.

ziekteverzuimverzekering. De dga die verplicht

Op dit moment is het nog niet mogelijk om

verzekerd is voor de werknemersverzekeringen

eigenrisicodrager voor de WGA-flex te zijn.

kan doorgaans wel verzekerd worden. In de

Wilt u overschakelen van de publieke

algemene vergadering (van aandeelhouders)

verzekering via het UWV naar het eigenrisico-

kunt u echter ook besluiten om u zelf een

dragerschap en heeft u een ondernemings-

hoger percentage dan 70% van het loon door

raad? Dan bent u verplicht hen advies te

te betalen bij ziekte. Dit moet dan worden

vragen. Niet iedere werkgever kan eigenrisico-

vastgelegd in uw arbeidsovereenkomst.

drager worden voor de WGA-vast en -flex.

6. Sneller loonkostensubsidie
voor arbeidsbeperkte jongere

Organisaties die zijn teruggekeerd naar de

Via de gemeente kunt u een loonkostensubsi-

publieke verzekering van het UWV moeten

die ontvangen wanneer u iemand in dienst

daar namelijk minimaal drie jaar blijven.

neemt met een arbeidsbeperking die

tips

zelfstandig niet het volledige minimumloon

4. Fiscale eenheid aansprakelijk
voor btw-schulden deelnemingen

kan verdienen. De subsidie dient als

Maakt u onderdeel uit van een fiscale

loonkostensubsidie wordt uitgebreid, zodat u

eenheid btw, dan bent u hoofdelijk aanspra-

hier straks sneller gebruik van kan maken.

kelijk voor de btw-schulden van alle

Werkgevers kunnen naar verwachting binnen

deelnemende partijen. Let hier op als u

enkele maanden ook loonkostensubsidie

bijvoorbeeld een nieuwe fiscale samenwer-

aanvragen bij de gemeente voor arbeidsbe-

king aangaat. Wordt de fiscale eenheid

perkte jongeren die ze nu al in dienst hebben

verbroken? Maak daar dan direct melding van

en die vanwege hun beperkingen niet het

bij de Belastingdienst om ook de aansprake-

minimumloon kunnen verdienen. Verder

lijkheid te beëindigen. Het belangrijkste

wordt forfaitaire loonkostensubsidie mogelijk

voordeel van een fiscale eenheid btw is dat

in de eerste zes maanden van het dienstver-

onderlinge leveringen en diensten van

band. Een wetsvoorstel waarin de uitbrei-

betrokken ondernemers niet belastbaar zijn

dingen zijn opgenomen, is in de maak. Zodra

en dus geen btw-gevolgen hebben. Er is maar

het wetsvoorstel wordt ingediend bij de

één ondernemer, namelijk de fiscale eenheid

Tweede Kamer - dat is waarschijnlijk kort na

btw. Deze partij moet de btw berekenen en

de zomer - mogen gemeenten de wijzigingen

afdragen. Een belangrijke consequentie van

voor de loonkostensubsidie al gaan uitvoeren.

financiële compensatie voor de verminderde
productiviteit van de werknemer. Deze

7. Boete inkerende zwartspaarder per 1 juli naar 120%

8. Subsidieregeling praktijkleren 2016

Zwartspaarders die vrijwillig tot inkeer

De subsidieregeling praktijkleren heeft tot

komen, voordat duidelijk is de Belasting-

doel werkgevers te stimuleren tot het bieden

dienst het verzegen vermogen op het spoor

van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen.

is of zal komen, kunnen op een ‘gematigde’

Hierdoor kunnen uw werknemers zich beter

boete rekenen. Deze boete gaat wel

voorbereiden op de arbeidsmarkt en beschikt

stapsgewijs omhoog, enerzijds om zwart-

u over beter opgeleid personeel. De totale

spaarders te stimuleren zo snel mogelijk in te

subsidiepot is verdeeld over de categorieën

keren en anderzijds omdat de Belastingdienst

VMBO, MBO, HBO en Promovendi en toio’s.

met steeds meer landen steeds meer

Het subsidiebedrag per gerealiseerde

informatie automatisch uitwisselt. Daarbij

praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleer-

spelen ook andere informatiebronnen een rol,

plaats wordt berekend aan de hand van het

van (betaalde) tipgevers tot ‘Panama Papers’.

beschikbare bedrag in de desbetreffende

Per 1 juli 2016 zal de standaardboete voor

categorie gedeeld door het aantal aanvragen,

inkeerders worden verhoogd van de huidige

met een maximum van € 2.700. U kunt een

60% tot 120% van de ontdoken belasting

subsidieaanvraag indienen voor studiejaar

over 12 jaar (de navorderingstermijn voor

2015-2016 vanaf 2 juni 2016 tot en met 15

buitenlands inkomen). Uiteraard moet ook

september 2016 (17.00 uur).

de belasting zelf over deze periode en de
belastingrente daarover worden betaald.

9. Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

In een kabinetsreactie op de Panama Papers

In de WAS is een verbod opgenomen om

heeft Staatssecretaris Wiebes aangegeven te

inhoudingen op het minimumloon te doen.

overwegen de boete voor inkeerders wellicht

Dit onderdeel belemmert inhoudingen te

nog verder te verhogen. Wie niet vrijwillig

doen die ten bate van de werknemer staan.

inkeert, maar op andere wijze tegen de lamp

Minister Asscher wil nu voorwaardelijke

loopt, kan op een boete rekenen die kan

uitzonderingen maken voor huisvestings-

oplopen tot 300%.

kosten en de kosten voor de zorgverzekering.
In verband met deze wijzigingen is het verbod
op inhoudingen wederom met een halfjaar
uitgesteld tot 2017.
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Redactie

Redactie-adres

KWintessens is een nieuwsbrief voor de relaties van KroeseWevers

mr. Boris Meinders

KroeseWevers

en verschijnt 5 maal per jaar. De inhoud van deze nieuwsbrief is be-

mr. drs. René Bruining

Postbus 142

doeld als algemene informatie en vormt geen advies en is ook niet

Katrien Klein

7500 AC Enschede

bedoeld om enig recht of enige verplichting te creëren. Raadpleeg

Simone Karsseboom

T 053-8504900

voor het nemen van beslissingen altijd uw adviseur.

marketing@kroesewevers.nl

Ondanks dat deze nieuwsbrief met uiterste zorg is samengesteld
aanvaarden uitgever, redactie, auteurs, noch het accountants- en

Abonnementen

belastingadvieskantoor of Nexia Nederland BV waar deze auteurs

Wilt u de KWintessens voortaan ontvangen? Stuur dan een e-mail naar

werkzaam zijn enige aansprakelijkheid voor eventuele onjuisthe-

marketing@kroesewevers.nl en het wordt u gratis toegezonden. Mocht

den, drukfouten, onvolledigheden of gevolgen (door handelen of

u naar aanleiding van de inhoud van deze nieuwsbrief vragen hebben

nalaten) daarvan.

dan kunt u contact opnemen met één van onze kantoren.

