
Ditjes en Datjes 

BBQ en B.T.W.  
Interessant is de levering van een combinatie van goederen. De vraagt rijst dan of er sprake is 

van de levering van één goed of van meerdere. Het hangt er hierbij vanaf welke rol de 

afzonderlijke goederen in het geheel spelen. De verhuur van barbecues is belast tegen het 

21% tarief. Indien bij het leveren van BBQ-vleespakketten de barbecue gratis ter beschikking 

wordt gesteld (zit dus in de totaalprijs inbegrepen) dan vervult dit een ondergeschikte rol en 

geldt het 6% tarief.  Wordt een totale partyservice verleend, voedsel, drank, stoelen, tafels, 

bestek, borden etc. dan zal een splitsing aangebracht moeten worden tussen de goederen 

belast tegen het lage - en tegen het hoge tarief. Wordt daarboven ook nog bedienend 

personeel in rekening gebracht dan kan de btw-heffing hierover gesplitst worden in dezelfde 

verhouding als de vergoeding voor de geleverde/verhuurde goederen.  

Ook bij het verstrekken van reclamegoederen, al dan niet gratis, dient rekening te worden 

gehouden met het btw-tarief. Bij ondergeschikte artikelen, zoals een sleutelhanger of 

dergelijke, geldt het tarief van de geleverde goederen, bij vlees dus 6 %. Geeft men meer 

duurzame artikelen cadeau of met korting, zoals pannen e.d dan dient over de winkelwaarde 

het algemene tarief ( 21% ) afgedragen te worden.  

Pensioen Eigen Beheer (DGA) 
De staatssecretaris van Financiën heeft zijn plannen voor het afschaffen van pensioen in eigen 

beheer opnieuw bijgesteld. Directeuren-grootaandeelhouders krijgen langer de tijd om hun 

pensioen in eigen beheer fiscaal gefaciliteerd af te kopen: een afkoop wordt mogelijk in 2017, 

2018 of 2019. Er komt een extra prikkel voor een snelle afkoop: de DGA die zijn pensioen in 

eigen beheer  in 2017 afkoopt krijgt een korting van 34,5% op de grondslag, in 2018 van 25% 

en in 2019 nog maar 19,5%.  

Vermogensrendementsheffing 
De Hoge Raad vindt de vermogensrendementsheffing  niet onrechtmatig. Het forfaitaire 4% 

rendement is geen inbreuk op ‘het ongestoord genot van het eigendomsrecht’ . 

De wetgever heeft in 2001, bij de invoering van de box 3-heffing, voor een forfaitair 

rendement van 4% gekozen om aan te sluiten bij het rendement dat een belastingplichtige 

over een langere periode zou (moeten) kunnen behalen zonder zijn vermogen al te riskant te 

beleggen. Die keus is niet onredelijk, en past binnen de ruime beoordelingsmarge die de 

wetgever op het terrein van het belastingrecht toekomt. Een schending van het 

eigendomsrecht is pas aan de orde als een particuliere belegger dat 4% rendement over een 

reeks van jaren niet meer kan realiseren, én de belastingheffing op basis van dat 

forfaitaire rendement voor hem een individuele, buitensporig zware last is. Volgens de Hoge 

Raad is dat niet het geval voor de box 3-heffing. 

De procedure betreft een Nederlander die naar het buitenland was geëmigreerd, en die zijn 

woning in Nederland had aangehouden. Die woning gebruikte hij met zijn gezin als hij voor 

familiebezoek of voor zijn werk weer eens in Nederland was; de woning werd niet verhuurd. 

Ook al bracht de woning geen cent op, hij was wel de box 3-heffing over de WOZ-waarde 

van de woning verschuldigd. Hij vond dat onrechtmatig en stapte naar de rechter. Zonder 

succes: dat de woning geen opbrengst oplevert, heeft – volgens de Hoge Raad – niet tot 

gevolg dat de box 3-heffing voor hem een buitensporig zware last is. 

WANBETALERS 
Heeft u cliënten die te laat betalen? Dan kunt u uw vordering verhogen met de wettelijke 

rente, te rekenen vanaf 30 dagen na de ontvangst van uw factuur. De wettelijke rente is 8,05% 

voor handelstransacties, de transacties tussen en met ondernemingen en overheidsinstanties, 



en 2% voor de niet-handelstransacties, de transacties waarbij een particulier of consument is 

betrokken.  

U hoeft geen schriftelijke aanmaning te sturen voor het in rekening brengen van de wettelijke 

rente; ook niet als u de wettelijke rente niet hebt vermeld in uw offerte of in het bestek. 

Maak van uw vordering geen lening! 
Hebt u, afnemers die niet betalen? Dan kunt u de omzetbelasting op die facturen terugvragen 

bij de Belastingdienst, en wel op het tijdstip dat redelijkerwijs komt vast te staan dat de 

afnemer niet zal betalen. Pas op met het treffen van een betalingsregeling met uw afnemer. 

Als u een direct opeisbare vordering uit hoofde van de door u geleverde goederen of diensten 

omzet in een lening en u de wanbetalende afnemer toestaat om zijn schuld in meerdere 

termijnen met rente te voldoen, verspeelt u de BTW-teruggave. De omzetting van de 

vordering in een lening staat (civielrechtelijk) gelijk aan een betaling. 

 

Vakantie tijd en werken met jongeren in de zaak (welke werkzaamheden wel, 

welke niet) 

De wetgever heeft exact vastgelegd welke werkzaamheden  jongeren wel en niet mogen doen. 

Jongeren van 13 en 14 jaar mogen alleen klusjes doen en helpen bij licht, niet- industrieel 

werk. Kinderen van 15 jaar mogen zelfstandig licht, niet-industrieel werk doen. Denk aan 

vakken vullen in een supermarkt, of reclamedrukwerk bezorgen. Werken in een fabriek of 

machines bedienen is voor jongeren tot 16 jaar verboden. 

Jongeren van 16 en 17 jaar mogen de meeste werkzaamheden verrichten, zolang die maar 

geen gevaar opleveren voor hun veiligheid en de gezondheid. Ze mogen niet werken met 

gevaarlijke stoffen, en risicovolle werkzaamheden mogen zij alleen onder deskundig toezicht 

verrichten. De werkgever,(de toezichthouder dus),  moet zelf goed bekend zijn met dit werk, 

en continue in de gaten houden of de jongeren het werk goed doen. 
 

Zijn uw vergunningen nog (rechts)geldig? 
Is de rechtsvorm van uw bedrijf onlangs gewijzigd? Van eenmanszaak naar BV, of juist 

andersom?  

Let op: bij een wijziging van de rechtsvorm van de onderneming moeten 

bedrijfsvergunningen zeer waarschijnlijk worden aangepast aan de nieuwe situatie. Controleer 

dus het een en ander goed na een rechtsvorm wijziging van uw onderneming. 

Uw sectorindeling, klopt die wel? 
De Belastingdienst heeft aangekondigd om vanaf juli 2016 de sectorindeling van bedrijven 

nadrukkelijk te gaan controleren. De sectorindeling is beslissend voor de hoogte van de 

sectorpremie en die kan van invloed zijn op de hoogte van de gedifferentieerde premie 

Werkhervattingskas die een werkgever moet betalen. Veel werkgevers zijn inderdaad  in een 

onjuist sector ingedeeld en hanteren een onjuiste sectorpremie: sommige werkgevers betalen 

te weinig premie, anderen juist (veel) te veel. 

Check of u in de juiste sector bent ingedeeld en de juiste premies betaalt 

Als uw bedrijf  in de verkeerde sector is ingedeeld, kunt u dat niet zomaar aanpassen in uw 

loonadministratie. U moet de afwijking schriftelijk melden bij de Belastingdienst. Die bepaalt 

dan of en zo ja, per wanneer, de andere sectorindeling voor u van toepassing is. Het toepassen 

van een 'onjuiste' sectorpremie kan niet alleen leiden tot naheffingen, maar ook boetes. 
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