
 

 
 
 
 
  

Zomertips / fiscale update juli 2015 
 
 
 
 
Van helder accountancy,  belastingadvies en consultancy wil u met de vakanties voor de 
boeg graag attenderen op fiscale wijzigingen en tips om de belastingdruk in uw praktijk 
én in privé te verminderen.  Natuurlijk hoeft het niet allemaal voor uw zomervakantie 
geregeld te zijn, ook daarna heeft u nog tijd om uw fiscale positie te optimaliseren.  
 
Het kabinet heeft op 15 juni een hoofdlijnenakkoord gesloten over de 
belastingherziening, staatssecretaris Wiebes heeft de Tweede Kamer daarover 
geïnformeerd bij brief van 19 juni, en op 29 juni heeft D66 leider Alexander Pechtold als 
eerste de stekker uit de voorgenomen belastingherziening getrokken. Politiek Den Haag 
kan wel snel handelen als het moet. Volgens D66 is er van een herziening van ons 
belastingstelsel helemaal geen sprake is. Het is niets meer dan een ‘platte 
lastenverlichting’. Staatssecretaris Wiebes had het opstappen van D66 niet verwacht. 
 
Belastingherziening of niet, van helder blijft u informeren over mogelijkheden om uw 
belastingdruk te verminderen. Deze update zal u daarvan opnieuw overtuigen. Wij 
wensen u een mooie zomer veel leesplezier! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoewel alle informatie van deze zomertips door van helder accountancy zeer zorgvuldig is samengesteld 
kunnen de betrokkenen bij de samenstelling en uitgave geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele 
onjuistheden of onvolledigheden. 
 
Deze fiscale updates zijn o.a. ontleend aan de fiscale update juni 2015 opgesteld door Belastingbelangen 
uitgegeven door Uitgeverij MKB fiscaal Advies b.v., zie ook  www.belastingbelangen.nl 

 
 



 

Autobrief II: de autobelastingen in 2017-2020 

 

Staatssecretaris Wiebes schetst in de Autobrief II hoe hij de autobelastingen vanaf 2017 
wil gaan vereenvoudigen. De fiscale stimulans voor auto’s verschuift, van hybride, 
emissiearme auto’s naar volledige elektrische emissieloze auto’s. De staatsecretaris vindt 
die verschuiving noodzakelijk, om meer winst voor het milieu te behalen: "hybrides rijden 
maar weinig op elektriciteit. Het zijn eigenlijk gewoon benzineauto's, en vaak ook niet eens 
zulke kleine." Met de nieuwe voorstellen gaan sommige autorijders er op vooruit en velen 
er op achteruit. 
 
De autobelastingen hebben primair ten doel de overheidsuitgaven te financieren, en 
secundair om een belangrijke bijdrage te leveren aan een efficiënt milieubeleid. Beide 
doelstellingen staan onder druk; het is de vraag of de beoogde milieudoelstellingen niet op 
een eenvoudiger manier gerealiseerd kunnen worden, en tegelijkertijd is de autofiscaliteit 
erg complex geworden. De autobrief II wil hier verandering in brengen en voor de jaren 
2017 tot 2020 komen tot een financieel verantwoord en duurzaam systeem van de 
autobelastingen in Nederland. 
 
De beleidsvoornemens betreffen de volgende punten: 
 
De bijtelling privégebruik auto 
De bijtelling wordt minder CO²-afhankelijk. In het tussenjaar 2016 wordt nog een extra 
categorie van 21% bijtelling ingevoerd voor 'zuinige' brandstofauto's (met een CO²-
uitstoot van 51 tot en met 106 g/km), vanaf 2017 gaat er nog maar één tarief gelden voor 
de bijtelling privégebruik auto. Dat wordt 22%. De 22% bijtelling gaat gelden voor alle 
auto's, behalve voor de nulemissie auto’s. Die blijven in de 4% bijtelling tot en met 2020. 
Duurdere exemplaren in deze categorie worden vanaf 2019 zwaarder belast: de 4% 
bijtelling blijft beperkt tot een cataloguswaarde van maximaal € 50.000; het surplus aan 
cataloguswaarde valt (vanaf 2019) onder de algemene 22% bijtelling. Deze beperking 
geldt niet voor waterstofauto's. Voor semi-elektrische, hybride auto's (met een CO²-
uitstoot van 1 tot 50 gr/km) die nu nog onder de 7% bijtelling vallen, komt er een 
overgangsregime. In 2016 wordt de bijtelling 15%, in 2017 gaat die omhoog naar 17%, in 
2018 naar 19% en vanaf 2019 geldt voor deze wagens de algemene 22% bijtelling. 
 
De nieuwe bijtellingspercentages gaan pas in bij een nieuw leasecontract. De automobilist 
die nog dit jaar een leasecontract afsluit kan nog tot de afloop van zijn contract de oude 
bijtelling toepassen. Dit geldt uiteraard ook voor gekochte auto’s gedurende 5 jaar na de 
aanschaf. 
 

De motorrijtuigenbelasting (MRB) 
In 2017 gaat de MRB voor alle personenwagens met 2% omlaag. Voor plug-in hybrides 
blijft het halftarief van 50% in stand voor de jaren 2017 en 2018. Vanaf 2019 worden deze 
auto’s voor 100% aangeslagen, maar dan wordt een korting – een voordelige  
kilocorrectie - van € 300 op deze semi-elektrische wagens verleend. 
 
Dieselauto’s met een fijnstofuitstoot van meer dan 5 mg/km worden veel duurder. Het 
gaat hierbij met name om personenauto’s zonder af-fabriek roetfilter die voor 2005 in het 
verkeer zijn gekomen; bij bestelauto’s gaat het uitsluitend om auto’s van 12 jaar en ouder. 
Die krijgen vanaf 2019 een toeslag van 15% op de MRB inclusief provinciale opcenten. 
 
 
 
 



 

 
 

Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) 
De CO²-afhankelijkheid van de BPM, de aanschafbelasting op auto’s en motoren, wordt 
verminderd. De vaste voet gaat van € 175 naar € 350, en het CO²-afhankelijke deel gaat 
navenant omlaag. De BPM wordt verder afgebouwd: om concurrentieverstoring met het 
buitenland tegen te gaan moet de BPM in 2020 met 12% zijn gedaald. Hoe de afbouw er 
uit gaat zien is nog niet bekend. De Autobrief II meldt wel dat er een aparte BPM-tabel 
komt voor hybride auto's: die zijn vanaf 2017 niet langer vrijgesteld voor de BPM. De BPM-
vrijstelling blijft wél bestaan voor emissie loze auto's. 
 
Commentaar 
De Autobrief II bevat gedetailleerde voorstellen waarmee “op basis van een tentatieve 
modellering eenvermindering van de CO²-uitstoot te verwachten is van 106 gr/km nu naar 
96 gr/km in 2020. Het voorgenomen beleidspakket zal leiden tot een forse stijging van 
65% tot 95% van het aandeel elektrische kilometers van personenvoertuigen tot en met 
2020”. Staatssecretaris Wiebes wil deze ambitieuze milieudoelstelling combineren met een 
stabiele belastingopbrengst . Hij gaat dan ook “graag in gesprek met de Tweede Kamer 
over al deze voorstellen, en verheugt zich op een vruchtbare discussie”. De Autobrief II 
staat dus nog niet definitief vast. Wordt vervolgd. 
 
Bijtelling voor hybride auto's per direct verhogen? 

 

De Tweede Kamerleden Omtzigt en Van Helvert (beiden CDA) hebben de fiscale 
stimulering van semi-elektrische auto’s indringend aan de orde gesteld in de Haagse 
politieke arena. Directe aanleiding voor hun kritische vragen is de vlot verlopende verkoop 
van de hybride Volvo XC90 T8 Twin Engine, een SUV met zeven zitplaatsen. Deze auto 
heeft – in theoretische testen – een CO²-uitstoot van 49 gr/km, net onder de kritische 
grens van 50 gram voor de 7% bijtelling voor privégebruik. De kamerleden stellen dat 
dergelijke grote hybride’s de schatkist veel geld kosten en weinig milieuwinst opleveren. 
Zij vragen staatssecretaris Wiebes van Financiën om de fiscale stimulering van dergelijke 
semi-elektrische auto’s per direct, per 1 juli 2015, te beperken. 
 
De Tweede Kamerleden Omtzigt en Van Helvert hebben staatssecretaris Wiebes gevraagd 
om een berekening van de belastingschade van de Volvo XC90 T8 Twin Engine, een auto 
met een cataloguswaarde van € 75.995, een CO²-uitstoot van 49 gr/km en 7% bijtelling 
voor privégebruik. De Volvo heeft een gewicht van 2.750 kilogram en kan onder ideale 
omstandigheden ongeveer 40 kilometer elektrisch rijden. De kamerleden vragen wat deze 
auto de schatkist kost in vergelijking tot een auto met dezelfde catalogusprijs die onder de 
reguliere 25% bijtelling valt. De beide kamerleden vrezen voor een herhaling van het 
drama in 2013 met de massale verkoop van de plug-in hybride Mitsubishi Outlander PHEV 
en de Volvo v60. De volledige wereldwijde productie van de Mitsubishi is uitsluitend in 
Nederland op de markt gebracht! – heeft de schatkist alleen al in 2014 bijna € 150 mln. 
aan belastinginkomsten gekost. De Algemene Rekenkamer heeft in mei jl. een kritisch 
rapport uitgebracht over de fiscale stimulering van hybride personenauto’s en 
geconcludeerd dat de fiscale maatregelen erg duur zijn en bijzonder weinig milieuvoordeel 
opleveren. 
 

 
 
 
 
 



 

Staatssecretaris Wiebes heeft in zijn antwoord voorgerekend dat de Volvo XC90 de 
schatkist jaarlijks ruim € 6.000 kost in vergelijking tot een auto met dezelfde 
cataloguswaarde en een bijtelling van 25% voor privégebruik. Over een periode van 5 jaar 
komt de belastingschade – uitsluitend in de inkomstenbelasting – per verkochte Volvo op 
ruim € 30.000 uit. De staatssecretaris vermeldt in zijn antwoord dat de fiscale stimulering 
van hybride auto’s op korte termijn verder zal worden beperkt. Hij verwijst daarbij naar de 
voorstellen in de recent door hem uitgebrachte Autobrief II. 
 

Hij ziet op dit moment weinig tot geen draagvlak om aanvullende maatregelen te nemen. 
Een versnelde invoering van de per 2016 geplande verhoging van de bijtelling naar 15%, is 
niet aan de orde. 
 

Commentaar 
Dit antwoord van de staatssecretaris kan niet verbazen. Een tussentijds ingrijpen in 
gunstregelingen – zeker in het autodomein – is ‘not done’. De enige mogelijkheid die nog 
openstaat om de fiscale stimulering voor hybride auto’s voor de jaren 2013, 2014 en 2015 
aan te pakken, is een procedure voor de belastingrechter. De inspecteur moet dan het 
standpunt innemen dat niet de CO²-uitstoot in theoretische test de basis vormt voor de 
bijtelling privégebruik, maar de werkelijke CO²-uitstoot. 
 
De belastingrechter is daar eerder – in omgekeerde zin – mee akkoord gegaan. 
 

Een scooter van de praktijk 
 

Een werkgever kan zijn werknemer in plaats van – of naast! – een auto van de zaak ook 
een fiets, motor of een scooter van de zaak geven. Een scooter, een kek en handig 
voertuig in een verkeersdrukke stad. 
 
Uw werknemer maakt zijn zakelijke ritten snel van A naar Beter, en geen 
parkeerproblemen. Als de werknemer de scooter ook privé gebruikt, moet u de waarde van 
dat privégebruik tot zijn loon rekenen. 
 
Hier geldt geen forfaitaire bijtelling zoals bij de auto: de waarde van het privégebruik is het 
aantal privé verreden kilometers keer de werkelijke kilometerprijs. Een eigen bijdrage van 
de werknemer kan daarop in aftrek worden gebracht. 
 
Dit geldt natuurlijk niet alleen voor werknemers, maar ook voor uw als ondernemer zelf. Of 
voor u als directeur van uw eigen besloten vennootschap. 
 

Reistijd woon-werkverkeer en zelfstandigenaftrek 

 

De ondernemer die in aanmerking wil komen voor de ondernemersaftrek – de 
zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek etc. – moet kunnen aantonen dat hij in een 
kalenderjaar ten minste 1.225 uur heeft besteed aan het drijven van zijn onderneming. Als 
de ondernemer geen starter meer is geldt voor het urencriterium een aanvullende eis: de 
ondernemer moet zijn voor werkzaamheden beschikbare tijd grotendeels – voor meer dan 
de helft – aan de onderneming besteden. Dat kan problemen geven als de ondernemer 
naast zijn bedrijf ook in loondienst werkzaam is. Rechtbank Den Haag heeft recent beslist 
dat voor het grotendeelscriterium de reistijd voor het woon-werkverkeer voor de 
dienstbetrekking buiten beschouwing kan blijven. 
 
 



 

Beau Tieck was in loondienst bij BV X, als hoofd van de IT-afdeling, en daarnaast was hij 
ondernemer, als DJ, actief. Beau hield zijn werktijden nauwgezet bij, om te kunnen 
aantonen dat hij als ondernemer aan het urencriterium voldeed en in aanmerking kwam 
voor de ondernemersaftrek. In 2011 besteedde hij aan zijn DJ-ondernemingsactiviteiten 
1.335 uur, en in loondienst werkte hij 1.316 uur. Op basis van deze urenaantallen voldeed 
Beau aan het grotendeelscriterium: hij besteedde meer dan de helft van zijn voor 
werkzaamheden beschikbare tijd aan zijn onderneming. Toen de inspecteur Beau’s 
urenadministratie controleerde kwam hij tot een andere conclusie. Beau had geen rekening 
gehouden met de reistijd voor het woon-werkverkeer voor zijn dienstbetrekking. Dat ging 
in 2011 om in totaal 170 uur. De inspecteur telde die uren ook mee, en daardoor kwam 
het aantal uren voor de dienstbetrekking hoger uit dan het aantal voor de onderneming 
gewerkte uren. 
 
Beau voldeed niet aan de grotendeelseis, en dus weigerde de inspecteur hem de 
ondernemersaftrek. Beau ging daartegen in beroep, bij Rechtbank Den Haag. Met succes. 
 
De Rechtbank besliste dat de reistijd voor het woon-werkverkeer voor de dienstbetrekking 
buiten beschouwing moest blijven. Deze uren maakten geen deel uit van de 
arbeidsovereenkomst tussen Beau en zijn werkgever BV X: de uren kwalificeerden ook 
volgens BV X niet als werktijd, Beau kreeg voor zijn reisuren niet betaald. 
 
Voor de reistijd voor ondernemingsactiviteiten lag dat anders. Die telden wél mee voor de 
1.225 urengrens. Deze reistijd was wél onderdeel van betaalde opdrachten en Beau was 
vrij om daarmee rekening te houden bij het bepalen van zijn prijs. De Rechtbank stelde 
Beau in het gelijk: hij kreeg alsnog de ondernemersaftrek. 
 
De inspecteur heeft tegen de uitspraak hoger beroep aangetekend bij Hof Den Haag. 
 

Commentaar 
Belanghebbende hield zijn uren zo punctueel bij dat de inspecteur zelfs zijn reistijd voor 
het woon-werkverkeer voor de dienstbetrekking kon achterhalen. De Rechtbank beslist tot 
een verschil in fiscale behandeling van de reistijd voor de dienstbetrekking en die voor de 
ondernemingsactiviteiten, omdat de ene categorie niet en de andere wél voor een beloning 
in aanmerking komt. Financiën hecht geen belang aan de vergoeding en vindt het oogmerk 
van de activiteit beslissend: reisuren voor de dienstbetrekking moeten wel meegeteld 
worden, als niet-ondernemingsuren.  
Hof Den Haag moet in hoger beroep dit verschil van inzicht beslissen. Wij houden u op de 
hoogte van de uitkomst. 
 
Pensioenverevening: toch maar uitsluiten 

 

Heeft u, DGA, pensioen in eigen beheer opgebouwd? Dan zal uw BV wel een gigantisch 
dekkingstekort hebben doordat de fiscale waardering van de pensioenverplichtingen maar 
een fractie is van de economische waarde. Bij een echtscheiding wordt u dan 
geconfronteerd met een afrekening waar u niet aan kunt voldoen: uw ex heeft krachtens 
de wet pensioenverevening recht op de helft van de tijdens de huwelijksperiode 
opgebouwde ouderdomspensioenrechten, plus haar of zijn recht op nabestaandenpensioen. 
Dat komt neer op iets meer dan de helft van de pensioenaanspraak. De belastingrechter 
heeft eerder beslist dat de DGA de waarde van die pensioenaanspraak in beginsel moet 
uitkeren aan de ex-echtgenote! Goede kans dat uw BV dat niet overleeft. U kunt deze 
afrekening voorkomen als u en uw partner alsnog overeenkomen om van die verevening af 
te zien. Dat moet wel in de huwelijksvoorwaarden worden vastgelegd. 
 



 

Gebruikelijk loon 2015 medisch specialist = € 160.000 

 

Per 1 januari 2015 is de fiscale positie van veel medische specialisten ingrijpend 
veranderd. Door de invoering van de integrale bekostiging hebben vrij gevestigde 
medische specialisten hun zelfstandig declaratierecht verloren en moeten zij met het 
ziekenhuis onderhandelen over hun honorarium. De toenmalige Orde van Medisch 
Specialisten (OMS) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben voor de 
nieuwe samenwerking drie modellen uitgewerkt, te weten: 
 
het loondienstmodel: de medisch specialist treedt in dienst van het ziekenhuis 
 
het participatiemodel: de medisch specialist gaat participeren in het ziekenhuis 
 
het samenwerkingsmodel: de medisch specialist wordt werkzaam voor het Medisch 
Specialistisch Bedrijf (MSB) dat zorg verleent aan het ziekenhuis. De meeste ziekenhuizen 
hebben gekozen voor het samenwerkingsmodel. Daarbij hebben de medische specialisten 
een MSB opgericht – vaak een coöperatie – dat een samenwerkingsovereenkomst met het 
ziekenhuis aangaat. Veel medisch specialisten hebben hun eigen praktijk in een BV 
ondergebracht en die is lid van de coöperatie MSB. 
 

Financiën wil de aanwas van nieuwe medische DGA’s begeleiden en heeft recent een 
vaststellingsovereenkomst (VSO) opgesteld met het gebruikelijk loon voor medische 
specialisten in een BV voor 2015. Dat loon is op € 160.000 vastgesteld, op basis van trede 
6 van de salaristabel van de Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten, een 
vakantietoeslag van 8%, een frequentietoeslag van maximaal 6%, een intensiteitstoeslag 
van maximaal 15%. Deze beloning ziet op een dienstbetrekking met een volledige 
werkweek van 45 uren. 
 

Van die € 160.000 resteert na aftrek van de doelmatigheidsmarge van 25%: Het 
gebruikelijk loon van de DGA vanaf 2015 – een loon voor de loonheffing in 2015 van € 
120.000. Het gebruikelijk loon in de VSO is een ondergrens, de medisch specialist-DGA kan 
zijn BV een hoger gebruikelijk loon in rekening brengen. 
 

In de VSO is ook een maximum van de rekening-courantschuld opgenomen: de schuld per 
31 december 2015 mag niet hoger zijn dan € 17.500 (inclusief bijgeschreven rente).  
Als sprake is van een hogere debetstand zal het surplus middels een dividenduitkering in 
2016 worden teruggebracht tot dat maximumbedrag. Geldleningen vallen niet onder deze 
regeling, mits zij apart geadministreerd en verantwoord zijn. 
 
Commentaar 
Medisch specialisten die hun praktijk hebben omgezet in een BV om in een MSB met het 
ziekenhuis te gaan samenwerken, krijgen met deze VSO zekerheid over het salaris dat zij 
in 2015 bij hun BV ten minste in rekening moeten brengen. Een DGA-salaris van minimaal 
€ 120.000 lijkt alleszins aanvaardbaar. Zeker als bedacht wordt dat toepassing van de 
afroommethode – die bij veel van deze eenpersoons-BV aan de orde kan komen - een veel 
hogere arbeidsbeloning zou opleveren. De regeling van de maximum debetstand ultimo 
2015 van € 17.500 heeft weinig praktische betekenis: de DGA kan het surplus nog dit jaar 
omzetten in een lening om het verplichte dividend in 2016 te vermijden. Die nieuwe lening 
moet dan wel afzonderlijk geadministreerd en verantwoord worden. 
 
 
 
 



 

Naambord huisartsenpraktijk kost reclamebelasting 

 

De reclamebelasting wint terrein: steeds meer gemeenten gaan deze belasting heffen. 
Reclamebelasting kan worden geheven bij een openbare aankondiging die zichtbaar is 
vanaf de openbare weg. Voor de heffing is het voldoende dat er sprake is van een tot het 
publiek gerichte aankondiging, met het doel de aandacht van het publiek te trekken. De 
heffing pakt soms verrassend uit, zo ontdekte een huisarts in Tilburg. 
 

Fokje Dokter was huisarts in Tilburg. Fokje werd een aanslag reclamebelasting 2014 
opgelegd, voor een bord aan de voorgevel van haar huisartsenpraktijk. Zij ging in bezwaar 
tegen die aanslag. De heffingsambtenaar van de gemeente wees dat af, waarop Fokje in 
beroep ging bij Rechtbank Zeeland – West-Brabant. Tevergeefs. De Rechtbank besliste dat 
de gemeente reclamebelasting kon heffen voor openbare aankondigingen die vanaf de 
openbare weg zichtbaar waren, om daarmee de aandacht van het publiek te trekken. Op 
de voorgevel van de huisartsenpraktijk was een bord aangebracht, met daarop vermeld de 
naam van de huisarts, het spreekuur volgens afspraak, een telefoonnummer, en daaronder 
het woord "praktijk" met een pijl naar links. De gemeente had voor de Rechtbank 
overtuigend aangetoond dat Dokter’s huisartsenpraktijk gelegen was binnen het (in de 
gemeentelijke verordening aangegeven) gebied waar reclamebelasting kon worden 
geheven, én dat het bord zichtbaar en leesbaar was vanaf de openbare weg. De Rechtbank 
besliste dat de informatie op het bord een tot het publiek gerichte mededelingen was. 
 

De Rechtbank verwierp het beroep van Fokje dat zij in 30 jaar tijd nog nooit 
reclamebelasting had hoeven te betalen. Dat betekende volgens de Rechtbank niet dat er 
sprake was van een bewuste standpuntbepaling van de gemeente. De aanslag was terecht 
opgelegd. 
 

Let op de hoge belastingrente 

 

Houdt u er rekening mee dat de Belastingdienst sinds 1 april 2014 een veel hogere 
belastingrente in rekening brengt? Voor de inkomstenbelasting is dat 4%, voor de 
vennootschapsbelasting 8,05%. Als u op een belastingaanslag moet bijbetalen bent u veel 
duurder uit. Als u nog aangifte moet doen, kunt u de hoge belastingrente voorkomen door 
zo snel mogelijk een verzoek om een voorlopige aanslag voor dat jaar in te dienen, op 
basis van een reële schatting van de te betalen belasting. 
 
Let op: de hoge belastingrente is ook een remmende factor bij het opvoeren van 
voorzieningen etc. Als de inspecteur die voorziening corrigeert leidt dat tot een hogere 
aanslag, mét belastingrente! 
 

Goedkope lunches duur belast? 

Binnen onze praktijk regelen we elke dag een lunch voor alle medewerkers. We halen wat 
brood, beleg, fruit, melk en sap. Als een medewerker mee eet, moet hij € 2 betalen. 
Daarmee zijn de kosten van die lunch ruimschoots gedekt. Wij rekenen dan niets tot het 
loon, omdat de werknemer geen voordeel heeft. Gaat dat goed onder de 
werkkostenregeling? 
 

Antwoord: 
Het pakt wat anders uit. Onder de werkkostenregeling moet een werkgever per maaltijd € 
3,20 als loon rekenen. Dat is een vast bedrag, ongeacht of sprake is van een ontbijt, 
lunch, of diner. Het maakt ook niet uit wat de werkelijke kosten van de maaltijd zijn. Als 
de werknemer een eigen bijdrage betaalt, kan die in mindering op de € 3,20 worden 
gebracht.  



 

 
In uw situatie moet er dus € 3,20 minus € 2 = € 1,20 per lunch tot het loon worden 
gerekend. De werkgever kan dit bedrag aanwijzen als eindheffingsloon en onder de vrije 
ruimte belastingvrij aan de werknemer doen toekomen. 
 

Chiropractor BTW-vrijgesteld 

Per 1 januari 2013 is de BTW-vrijstelling voor de gezondheidskundige verzorging van de 
mens sterk beperkt. De vrijstelling is nog slechts van toepassing op diensten die door een 
BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar worden verricht, die diensten tot zijn BIG-
deskundigheidsgebied behoren én onderdeel vormen van zijn BIG-opleiding.  
 

Begrotingsakkoord 2013: De beperkte BTW-vrijstelling voor gezondheidskundige diensten. 
Chiropractie door een niet BIG-geregistreerde beoefenaar valt naar de bedoeling van de 
wetgever niet onder de vrijstelling. 
 

Rechtbank Zeeland – West-Brabant heeft recent beslist dat de BTW-vrijstelling voor 
chiropractors toch van toepassing is. De behandeling door een chiropractor is kwalitatief 
gelijkwaardig aan die van een fysiotherapeut, en die is wél BTW-vrijgesteld. Chiropractie 
en fysiotherapie zijn soortgelijke diensten, het neutraliteitsbeginsel verzet zich er tegen dat 
die diensten voor de omzetbelasting verschillend worden behandeld. 
 
Connie Meerman was chiropractor. Meerman had zijn universitaire opleiding tot 
chiropractor in Engeland afgerond; in Nederland bestaat geen opleiding tot chiropractor. 
Meerman was lid van de NCA, de Nederlandse Chiropractoren Associatie en hij stond 
ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Stichting Chiropractie Nederland. De wet BIG, 
de Wet op de beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, kent geen regeling voor 
chiropractors. En dat heeft tot gevolg – zo stelde de inspecteur – dat Meerman’s diensten 
BTW-belast waren: de vrijstelling geldt uitsluitend voor BIG-geregistreerde 
beroepsbeoefenaren. 
 
Meerman verzette zich daartegen. Hij voerde aan dat zijn dienstverlening – op zijn minst – 
gelijkwaardig was aan die van fysiotherapeuten. En die waren wél BTW-vrijgesteld. De 
diensten van chiropractors en fysiotherapeuten overlappen 
elkaar voor wel 80%, er is sprake van soortgelijke diensten die met elkaar in concurrentie 
staan. Rechtbank Zeeland-West-Brabant kwam (in een proefprocedure) tot de beslissing 
dat een chiropractor wel recht heeft op de BTW-vrijstelling. De Rechtbank stelde vast dat 
de beroepskwalificaties van chiropractors en fysiotherapeuten niet identiek zijn, maar hun 
gezondheidskundige diensten zijn wel soortgelijk omdat die – bezien vanuit de 
zorgontvanger – een gelijkwaardig kwaliteitsniveau hebben. Dat chiropractie niet uit de 
basisverzekering wordt vergoed en fysiotherapie – in bijzondere gevallen – wél vond de 
Rechtbank niet van belang. Het neutraliteitsbeginsel verzet zich er tegen om soortgelijke 
diensten – zeker als die met elkaar in concurrentie staan – voor de heffing van 
omzetbelasting verschillend te behandelen. De Rechtbank kende de BTW-vrijstelling toe 
aan de chiropractor. 
 

Ondeugdelijke km-administratie, 100% boete vernietigd 

 

Een ondeugdelijke kilometeradministratie kan een werknemer met een auto van de zaak 
veel geld kosten. Als de inspecteur constateert dat de automobilist ‘gerommeld’ heeft bij 
het vastleggen van zijn ritten, kan hij – met het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 
(BBBB) in de hand – forse boetes opleggen bij de naheffing, verzuim- én vergrijpboetes. 
Gelukkig matigt de belastingrechter die boete als de automobilist duidelijk maakt dat hem 
geen grove schuld kan worden verweten. 



 

 
 

BV X had haar directeur-grootaandeelhouder Fried Kaanen een auto van de zaak ter 
beschikking gesteld. De BV had voor het privégebruik van die auto geen loonheffing 
ingehouden. Ten onrechte, zo stelde de inspecteur vast bij een boekenonderzoek. Kaanen 
had wel een rittenadministratie overgelegd, maar die was ondeugdelijk. 
 
Hij had niet alle ritten verantwoord, de begin- en eindstanden van de gereden kilometers 
sloten niet aan, voor het woon-werkverkeer was niet steeds dezelfde afstand geschreven, 
bij het afwijken van de gebruikelijke route waren de omrijkilometers en gemiste afslagen 
niet opgenomen, én de auto was bekeurd voor een verkeersovertreding op een dag dat er 
volgens de rittenadministratie niet mee gereden zou zijn. 
 

De inspecteur concludeerde dat uit deze rittenadministratie niet kon worden afgeleid dat 
Kaanen zijn auto van de zaak voor niet meer dan 500 kilometer voor privé had gebruikt. 
De inspecteur legde BV X naheffingsaanslagen loonheffing op, over januari 2009 tot en 
met juni 2010 met een boete van 25%, over juli 2010 tot en met december 2011 met een 
boete van 100%. 
 
BV X ging tegen die aanslagen in beroep bij Rechtbank Den Haag. De Rechtbank vond mét 
de inspecteur dat Kaanen’s kilometeradministratie ondeugdelijk was. Kaanen kon enkele 
mankementen in zijn rittenadministratie nog wel herstellen door aanvullende informatie te 
verstrekken, maar dat bracht de Rechtbank niet tot een andere beslissing: BV X had niet 
bewezen – niet overtuigend aangetoond – dat de auto voor minder dan 500 kilometer voor 
privédoeleinden was gebruikt. 
 
De Rechtbank vernietigde wel de boeten. Volgens de Rechtbank was geen sprake van 
grove schuld. Het feit dat BV X geen bewijs kon leveren dat voldeed aan de eisen van de 
wet was geen reden om grove schuld aanwezig te achten. 
 

Dat het door de inspecteur verlangde bewijs niet kon worden geleverd met de overgelegde 
rittenregistraties, was – gegeven de aard van de mankementen – onvoldoende voor het 
opleggen van een vergrijpboete. Hof Den Haag heeft de uitspraak van de Rechtbank 
bevestigd. 
 
Commentaar 
Een ondeugdelijke kilometeradministratie wordt zwaar beboet, bij de automobilist of diens 
werkgever als die wist of had moeten weten dat zijn werknemer de auto van de zaak voor 
meer dan 500 kilometer voor privé gebruikt. Het Besluit Bestuurlijke Boeten 
Belastingdienst ‘verplicht’ de inspecteur om bij het overleggen van een onjuiste of 
onvolledige rittenadministratie ‘in elk geval een verzuimboete van 100% op te leggen’. Het 
BBBB bestraft het overleggen van een foute rittenadministratie, de belastingrechter vindt 
de mate van verwijtbaarheid van de automobilist beslissend voor de hoogte van de boete. 
 

Ontbreken zakelijke ritten = foute km-administratie 

De automobilist die de bijtelling privégebruik auto voor zijn auto van de zaak wil 
vermijden, moet – kunnen – aantonen dat hij zijn auto voor niet meer dan 500 kilometer 
voor privé heeft gebruikt. Daarbij geldt een vrije bewijsleer, maar de inspecteur vraagt 
veelal om bewijs in de vorm van een kilometeradministratie. Is die administratie niet 
deugdelijk, dan volgt een correctie, mét boete. 
 
 
 



 

 

Automobilisten die een kilometeradministratie bijhouden, zijn meestal attent op een 
correcte verantwoording van de privé-ritten. Maar uit een recente uitspraak blijkt dat ook 
alle zakelijke ritten correct verantwoord moeten zijn. 
 

Wil Helmes had de beschikking over een auto van de zaak. Wil had bij de Belastingdienst 
een verklaring geen privégebruik auto aangevraagd en verkregen. Hij had die verklaring bij 
zijn werkgever ingeleverd: er werd geen bijtelling voor privégebruik auto verloond. 
 
In 2013 vroeg de inspecteur Wil om bewijs dat hij zijn auto voor niet meer dan 500 
kilometer voor privé had gebruikt in de jaren 2011 en 2012. Wil reikte de inspecteur zijn 
kilometeradministratie aan. De inspecteur constateerde dat die administratie niet volledig 
was; hij vroeg Wil om aanvullende gegevens. Wil verstrekte die, en de inspecteur 
accepteerde daarop alsnog de rittenregistratie over 2012, omdat in dat jaar slechts één rit 
ontbrak. De rittenregistratie over 2011 accepteerde hij niet: door het ontbreken van vijf 
zakelijke ritten klopten de kilometerstanden niet en bleek niet overduidelijk dat Wil zijn 
auto van de zaak niet voor meer dan 500 voor privé had gebruikt. De inspecteur legde Wil 
een naheffingsaanslag loonheffing op van € 4.498, met een boete van 40%, ofwel € 1.800. 
 

Wil verzette zich tegen de naheffing en de boete; hij legde de zaak voor aan Rechtbank 
Zeeland - West-Brabant. 
 

De Rechtbank was snel klaar met deze zaak. Wil had niet bewezen – niet overtuigend 
aangetoond – dat hij de auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 km voor privé had 
gebruikt. Dat de ontbrekende ritten zakelijke ritten waren, was volgens de Rechtbank niet 
van belang omdat dit de rittenregistratie niet minder onjuist maakte. De Rechtbank 
handhaafde de naheffingsaanslag, maar verminderde wel de boete. Gelet op de aard van 
het verzuim was het aannemelijk dat Wil zich vergist had en dat niet de gehele 
kilometeradministratie onjuist was. De Rechtbank vond een boete van € 1.100 passend en 
geboden. 
 

Maak uw administratie WKR-proof 

 

Heeft u de bedrijfsadministratie al WKR-proof? Is uw loonadministratie al aangepast op de 
verschillende categorieën loon die binnen de werkkostenregeling een rol spelen? Uit uw 
administratie moet blijken of een vergoeding voor een werknemer tot het loon behoort, tot 
de intermediaire kosten of onder een gerichte vrijstelling kan worden gebracht. En voor 
welke waarde, nihil of de factuurwaarde inclusief BTW. 
 
Vervolgens moet u als werkgever in de administratie per loonbestanddeel kiezen of u dat 
aanwijst als eindheffingsloon of als loon van de werknemer. 
 
Let op: bij sommige loonbestanddelen kunt u niet kiezen, en is de indeling als 
eindheffingsloon of werknemersloon wettelijk verplicht. Het aangewezen eindheffingsloon 
vormt de basis voor de berekening van de 80% eindheffing. 
 
Als uw administratie WKR-proof is weet u als werkgever te allen tijde hoeveel ruimte 
resteert in de vrije ruimte, voor leuke dingen voor uw personeel. En u voorkomt problemen 
met de fiscus. 
 


