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Geachte lezers,

2008
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Voor u ligt de derde uitgave van
ons actualiteitenmaga ine in

2008.

B rllder

van een au 0 van d za k of

Wij willen u hiermee graag infor-

I
b

ea to ma t n bo s voor door h n
ne v rkeersov rtr ding n och zelf

meren over nieuwe ontwikkelingen

b talen. 0 t heeft d Hoge Raad onlangs
u t sproken.

die voor uw bedrijfsvoering van
I

belang kunnen zijn.

Wilt u meer weten over de in deze
uitgave opgenomen artikelen?
Neem gerust contact met ons op.
Wij zijn u graag van dienst.

Veel leesplezier en goede

Eerder bepaalde een gerechtshof nog
dat werkgevers kleine(re) verkeersboetes
alleen mogen verhalen als er sprake is
van roekeloos rijgedrag of opzet, Het
gerechtshof vond dat de boetes, voor
snelheidsovertredingen van niet meer dan
10 km/uur. door de werkgever moesten
worden betaald. De overweging was dat
bij zulke kleine overschrijdingen van de

De Hoge Raad stelt echter dat hierdoor
rechtsongelijkheid ontstaat tussen

maximumsnelheid er nauwelijks sprake
Is van opzet of bewuste roekeloosheid.
Immers: "In het verkeer rijdt men

berijders van een zakelijke auto en werknemers die in een eigen auto voor de

gemakkelijk even iets te hard".

lijk wel zelf de verkeersboetes betalen. •

baas rijden. De laatste groep moet name-

zaken toegewenst!

,:-".".--,....,--...y--. ~;.- "

._~

-..••. ,

r ,~.•••.••-r:-; ,-

'~iH-

',-

. --.

----.r·-r;;p~~I~.~-'-';-1

.L.a~glbtw.tari~fvaker~~t1·'tQe·päS$iOg(:·'I~·
.2
.
.
1

;1

.

,

D.e'EU heeft voorstellen gedaan die
gunstig zijn vooronderrieinend Neder"Iand~ Het lage'btw-tarief van 6% op
arbeidsmtensleve diensten blijft ook mi

-

stráks

Denk

I

tijdelijke .maatregelen voor veriaging van

look

I

-
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standaard ,lage blw·tarieli~n "kunnen
hivoeren .op' arbeidsinterisieve'éh
'lokale' diensten.
aan d~.kapper ..·
fi~tsenmake'~ ~~ ;cho~nl~pper. 'm,aar • '

2010 gehandhaafd. Ook wil de EU div~i'se

diensten een permanent karakter geven.
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bedrijf; Zo zoüdenEü-Iidstátèn

aansc~a~etás-ting op. pro~uéten en

OK,"L~
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aan Lujnonde~houd en-ontwerp,

'

de schoonheidssalon. reparateurs van
kleding en computers. wasserettes: en
thuiszorg voor ouderen en zlèken en

Diverse diensten onder laag tarief

oppaswerk.

De plannen zijn goed nieuws voor tal van
ondernemers in hel midden- en klein-

VerVolg artikel op pagina 2
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Ter gga f

'l~äg btw-tarief
vaker van teepassing

0

Ook voor

?
•

energiebelasting kent een zogenaamd
'degressief verloop. Met andere woorden:
naarmate het verbruik toeneemt, daalt
het belastingtarief per eenheid. Daarom

Producten, bouwen restaurants

kan samenvoeging van het verbruik van
meerdere energiemeters in veel gevallen
leiden tot een belastingteruggaaf.

Met de plannen komen ook bepaalde
.producten onder een laag btw-regime te
vallen. Variërend van luiers en kinderzitjes
: voor in de auto tot luisterboeken en vergelijkbare digita\eprod ucten. Daamaast
, wilde Ell een lage btw voor de bouwsector. En dan niet alleen voor de sociale
,sector. maar voor alle renovatie, bouw,
onderhoud en schoonmaak. Ook krijgen
tde lidstaten de mogelijkheid om een laag
btw-tarief in te voeren voor eten in
,..restaurants en diensten van cateraars. •

in

et op!
Bedenk wel dat ook de heffingskorting
respectievelijk per energiemeter dan wel
locatie wordt toegepast. Daardoor wordt
bij kleine verbruikers het voordeel weer

I

tenietgedaan. Zorg er daarom voor dat u
Heeft u meerdere energIemeters in uw

vooraf de gevolgen in kaart brengt. •

onderneming? Dan kunt u eventueel in
aanmerking komen voor teruggaaf van

••

energiebelasting.

J
Tot € 2.000 per jaar
Afhankelijk van het energieverbruik, gaat
het om bedragen die kunnen oplopen tot
zo'n € 2.000 per jaar. De energiebelasting
kan over een periode van maximaal vijf
Jaar worden teruggevraagd. Bij elkaar een
aanzienlijk voordeel! Het loont dus wel de
moeite om te kijken of u in aanmerking
komt.
Waardoor ontslaat dit belastingvoord el?
De energiebelasting wordt door energiebedrijven per aansluiting geheven (dus
per energiemeter). Maar in de wetgeving
Niet alleen de Arbowet stelt het hebben
van een RI&E verplicht. Ook de kleine letters in uw aansprakelijkheidsverzekering

gaat men uit van een heffing per locatie.
Dat is een belangrijk verschil, want de

maken dat u hier serieus naar moet kijken.
Als u niet voldoet aan de eisen van uw
aansprakelijkheidsverzekering is de kans
groot dat de verzekeringsmaatschappij
eventuele schade straks niet vergoedt.

De Arbeidsinspectie ziet scherp toe op
de verplichting om een geldige RI&E in

Van de ruim

uw bezit te hebben. Het niet in bezit hebben kan een bestuurlijke boete opleveren

studenten met een vakantiebaan weet de
helft niet wat een Tj-biljet is. Een gemiste

van maximaal € 1.800. Het is dan ook
raadzaam om contact op te nemen met

kans, omdat jongeren via dit biljet het
teveel aan betaalde belasting kunnen

uw arbodienst voor het realiseren van

terugvragen. Volgens een schatting komt

een goede RI&E. •

dit neer op gemiddeld € 50 per persoon. •
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miljoen scholieren en
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Veroorzaker arb i s
schiktheld
b taalt r -Î tegratiekosten
De re-integratie kosten van werknemers
die door schuld van een derde ziek of
arbeidsongeschikt raken, zijn voor een
we kgever tegenwoordig makkelijker te
verhalen op de veroorzaker ervan. Dat is
het gevolg van een nieuwe wet die sinds
1 juli 20
van kracht is.
Re-in egratie stimuleren
Tot voor kort weigerden veel verzekeraars nog om de re-integratiekosten van
de werkgever te vergoeden. Argument:
re-integratie is een wettelijke verplichting
van werkgevers. De overheid wil echter
dat een zieke of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer zo snel mogelijk
weer aan de slag gaat. De nieuwe wet
zou re-integratie stimuleren. Men verwacht
dat een werkgever meer aan re-integratie
doet als de kosten eenvoudig zijn te
verhalen.
Voorwaarden
De regeling geldt voor alle werkgevers, al
dan niet eigenrisicodrager. Alleen redelijke
kosten worden uitgekeerd. Hieronder
vallen bijvoorbeeld de kosten die een
re-integratiebedrijf in rekening brengt.
Zolang de werknemer arbeidsongeschikt
is, kan de werkgever de gemaakte toonen de re·integratiekosten verhalen op de
veroorzaker van de arbeidsongeschiktheid. Hij moet dit wel binnen vijf jaar na
het ongeval doen.

Rechter
Mochten werkgever en verzekeraar van
de veroorzaker er in onderling overleg
niet uitkomen, dan kan de rechter een
uitspraak doen over wat redelijk is in een
bepaald geval. •

z

ang r eh psui ering nu ook vo r zelfs an ig n
uitgerekende datum wordt geboren.

Bent u een vrouwelijke zelfs andige?
Dan heeft u met ingang van 4 juni 2008
wettelijk recht op een zwangerschapsen bevallingsuitkering van minimaal
zestien weken. ij hoeft hiervoor geen

Waar aanvragen?
U kunt met uw aanvraag terecht bij het
UWV. Uw verzoek moet u daar tussen de

vier en twee weken voorafgaand aan de
ingangsdatum van uw verlof indienen.
U mag de uitkering ook gebruiken om vervanging in te huren. In een brochure van
het UWV leest u hier meer over. •

extra premie te betalen.
Bescherming moeder en kind
Belangrijkste reden voor de nieuwe
regeling is de bescherming van moeder
en kind. Veel vrouwelijke zelfstandigen
zijn niet verzekerd tegen inkomensverlies door zwangerschap en bevalling.
De nieuwe regeling vermindert de financiële noodzaak voor zelfstandigen om

•..

tijdens de zwangerschap lange tijd door
te werken en na de bevalling weer snel

L:

• •. m'~'miJj

te beginnen.
Op welk bedrag h ft u recht?
De uitkering in deze Zelfstandig en
Zwanger-regeling (ZEZ-regeling) bedraagt
maximaal het wettelijk minimumloon.
Als u in het voorafgaande jaar minstens
1.225 uur werkte, krijgt u een uitkering
op dit niveau. Wanneer u minder dan
1.225 uur werkte, hangt de uitkering af

van de winst/inkomsten

•

in het jaar vooraf-

gaande aan de uitkering.

..

Hoe tang verlof?
De regeling bestaat uit een zwangerschapsverlof van minimaal vier weken tot
maximaal zes weken voorafgaand aan de
bevalling en een bevallingsverlof van
tien tot twaalf weken na de bevalling.
Het verlof schuift op als de baby na de

ACCOUNTANTS

Po tadres: Postbus 98, 5550 AB Valkenswaard
Telefoon: °40 - 201 45 17
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e Bezoekadres.

Fax: 040 . 201 45 51
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ADVISEURS

Den Dries 7, 5552 CL Valkenswaard

E-mail: info@kalb.nl

• Websile: www.kalb.nl
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