
Sluitende kilometeradministratie en belastingen ... 
 
Enkel noteren plaatsnamen is geen sluitende rittenregistratie. Het enkel noteren van plaatsnamen op 
vijf dagen in de week zonder adres en zonder reden van het bezoek is geen sluitende rittenregistratie 
met de auto van de zaak. Aldus oordeelde Hof Leeuwarden-Arnhem onlangs in hoger beroep. 
 
Een vrouw exploiteert een handelsonderneming. Zij woont ...samen met een man die samen met haar 
de administratie doet. Na een boekenonderzoek stelt de inspecteur dat de vrouw ten onrechte geen 
privégebruik auto heeft aangegeven terzake van twee personenauto's die zij op de balans had staan. In 
geschil is de IB-navordering over 2002 en 2003, de btw-naheffing over 2004, alsmede de 50% 
vergrijpboetes. Rechtbank Leeuwarden matigt de boetes met 10% vanwege het overschrijden van de 
redelijke termijn. De vrouw gaat in hoger beroep.  
 
Hof Leeuwarden-Arnhem oordeelt dat het enkel noteren van plaatsnamen op vijf dagen in de week 
zonder adres en zonder reden van het bezoek geen sluitende rittenregistratie is. De vrouw kan ook 
geen verklaring geven voor de wisselende afstanden van het traject Z-L-Z van 15 km, dat door haar 
wisselend als 20, 24 of 29 km is verantwoord. De vrouw voldoet dus niet aan de zware bewijslast met 

betrekking tot het privégebruik en de correcties zijn terecht.  
 
De boetes zijn echter wel te hoog. De inspecteur maakt niet aannemelijk dat bij de vrouw zelf sprake 
was van (voorwaardelijke) opzet gericht op het doen van onjuiste aangiften. Zij is namelijk vrij in de 
keuze van haar bewijsmiddelen. De vrouw is wel ernstig nalatig geweest in haar plicht erop toe te 
zien dat ze op juiste wijze aan haar fiscale verplichtingen voldoet. Dit rechtvaardigt boetes van 25%. 
Vanwege het overschrijden van de redelijke termijn worden deze gematigd tot 22,5%. 
 
Ergo: een hoge mate van discipline en nauwgezetheid van de zijde van de belastingplichtige is vereist, 
bij het administreren van zijn / haar sluitende kilometeradministratie in verband met de auto van de 
zaak. Er staat immers veel op het spel: wel of geen fiscale bijtelling privé gebruik auto van de zaak ? 
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Fiscus weet tegenwoordig wie waar parkeert ! 
 
Het schijnt dat de fiscus alle parkeergegevens over 2012 heeft opgevraagd van mensen die bij een 
parkeerautomaat op kenteken hebben geparkeerd. Bezoekers van de stad voeren dan hun kenteken in 
op een parkeerautomaat. Een bonnetje achter de voorruit van de auto is dan niet meer nodig.  
 
Ik heb begrepen uit een recent artikel in NRC Handelsblad, dat Amsterdam deze maand volledig is 
overgestapt op het zogeheten "kenteken-parkeren". Meerdere steden in Nederland doen dit al, of zijn 
dit voornemens om te gaan doen.... 
 
Dat raakt meteen de discussie aangaande de fiscale bijtelling van de auto van de zaak ! De melkkoe 
van de overheid. Met de gegevens over "kenteken-parkeren" kan de fiscus controleren of leaserijders 
niet méér privékilometers maken, dan ze via de rittenadministratie opgeven. Althans, op basis van 
deze gegevens kan door de fiscus op z'n minst een discussie worden opgestart met de 
belastingplichtige. 
 
Opmerkelijke situatie, aangezien het verantwoordelijke Servicehuis Parkeren (SHPV) voor het 

Nationaal Parkeer Register (NPR) via de eigen website garandeerde, dat alle ingevoerde kentekens na 
acht weken automatisch zouden worden gewist. Niet dus, is onlangs gebleken, aldus NRC 
Handelsblad. 
 
Kennelijk worden de gegevens slechts "versleuteld", maar niet definitief gewist. Bij "versleutelen" van 
digitale gegevens, hoort - zeker in deze digitale whizzkidtijd - automatisch ook "versleutelen" van 
codes en gegevens. Deze gegevens zijn dan te koppelen aan tijd en plaats, aldus de woordvoerder van 
SHPV.  
 
Daar maakt de fiscus dus kennelijk gebruik van met betrekking tot fiscaal jaar 2012, aldus NRC 
Handelsblad. De fiscus weet dus wie waar parkeert ! Daarmee wordt de discussie over privé én 
zakelijk gebruik van de auto van de zaak, met de vermaledijde fiscale bijtelling, nieuw leven 
ingeblazen. 
 
Het College Bescherming Persoonsgegevens zegt - desgevraagd -niet betrokken te zijn geweest bij de 
inrichting van het NPR, aldus NRC Handelsblad. Dit krijgt vast en zeker een vervolg. 
 
Kortom: Big Brother is watching you, zelfs tijdens uw vakantie en stedentrips ! 
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Zwangere zzp'ers hebben jarenlang onterecht belasting betaald 
 
Bron: NOAB | BNR 
 
Martien Hermans, voorzitter van NOAB, werd laatst door BNR geïnterviewd over de onbelaste 
zwangerschapsuitkering. Hieronder het artikel.  
 
Zwangere zzp'ers hebben jarenlang onterecht belasting betaald. Die belasting werd geheven over het 
inkomen dat de verzekeraars uitbetalen tijdens hun zwangerschapsverlof. Volgens de koepel van 
belastingkantoren moet dat inkomen onbelast blijven. 
 
"Het gaat om het deel wat men ontvangt als men zwanger is, dat is een zwangerschapsuitkering en 
die loopt meestal over een periode van 16 weken in de zwangerschapsperiode", legt Martien 
Hermans, voorzitter van belastingadviseursvereniging NOAB uit. 
 
Dat betekent dus dat de vrouwelijke zzp'ers tijdens hun zwangerschap onterecht belasting hebben 
betaald. En dat mag volgens de wet helemaal niet, zegt Hermans. "Want zwangerschap is geen ziekte. 

En is dus in die zin geen arbeidsongeschiktheidsuitkering in het kader van ziekte." 
 
Belastingdienst: 
 
En de fiscus denkt daar eigenlijk precies zo over, zegt Hermans. "Er was voor ons geen onderscheid 
tussen ziekte en arbeidsongeschiktheid vanwege zwangerschap. Daar blijkt toch enige nuance in te 
zitten. En vandaar dat we het ook voorgelegd hebben aan de fiscus. Er is een kennisgroep binnen de 
Belastingdienst en die heeft zich op het standpunt gesteld dat er geen grondslag is voor heffing van 
inkomstenbelasting over zwangerschapsuitkeringen." 
 
Hoeveel geld de zwangere zzp'er daarmee misloopt hangt af van het verzekerde bedrag. Hermans 
rekent voor: "Het hangt erg af van iemands inkomen. Maar dat kan variëren. "Het is ongeveer een 
derde van het verzekerd bedrag per jaar. Maar stel dat iemand voor 90.000 euro op jaarbasis 
verzekerd is, dan zou die dus gedurende 16 weken een uitkering van 30.000 euro krijgen. En daar de 
belasting over. Als iemand zo hoog verzekerd is, zal hij 52 procent belasting betalen. Dan zal het om 
een belastingnadeel gaan van 15.000 euro voor zo’n individueel geval." 
 
Tsja ..... toch eens goed in de gaten houden bij de aangifte IB. Ook als de aanslagen opgelegd zijn. 
Treedt in ieder geval in overleg met de fiscus. Wellicht dubbel geluk, enerzijds een mooie baby en 
anderzijds een fiscale coulance (voor oude gevallen).... 
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Voorwaar toch een hete zomer ...  
 
De Rechtbank Maastricht heeft 15 juli jl. beslist dat een belastingplichtige - met terugwerkende kracht 
vanaf 1994 - alsnog opgave moet doen van de saldi van een Luxemburgse rekening bij de KB-
Luxbank. Per dag dat die opgave niet door deze belastingplichtige wordt gedaan, geldt er volgens de 
rechter in Maastricht, een dwangsom van € 5.000 (overigens met een maximum van € 100.000). Dat 
blijkt uit een recent vonnis. 
 
Samenvatting: 
 
Vordering in kort geding van de Belastingdienst tot verstrekking van informatie omtrent vermeende 
geheime bankrekeningen bij de KB-Luxbank te Luxemburg, op de voet van art. 47 jo 52a lid 4 
Algemene Wet inzake Rijksbelastingen. 
 
De vordering tot het, op verbeurte van een dwangsom, verstrekken van informatie, door de 
voorzieningenrechter, met een beroep op een arrest van de Hoge Raad (12 juli 2013, 
ECLI:NL:HR:2013:BZ3640), niet in strijd geoordeeld met het zogenoemde "nemo tenetur-beginsel" 

(dwz. een verdachte hoeft niet mee te werken aan zijn eigen veroordeling en heeft het recht om te 
zwijgen).  
 
Daarnaast is door de voorzieningenrechter een groot aantal andere verweren verworpen, met als 
belangrijksten: de identificatie van gedaagde als rekeninghouder en de gestelde onaanvaardbare 
doorkruising van fiscaalrechtelijke procedures door de op artikel 52a lid 4 AWR gebaseerde 
vordering. 
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BTW-ondernemer door aanschaf zonnepanelen ... laat de zon maar schijnen deze zomer ... 
 
Schaft u als particulier zonnepanelen aan, dan kunt u daar een BTW-voordeel mee behalen. Uit een 
recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie blijkt namelijk dat u dan ondernemer bent voor de 
BTW. U kunt de BTW op de aanschaf en plaatsing van de zonnepanelen dan als voorbelasting 
aftrekken.  
 
In deze zaak ging het om een Oostenrijker, die in 2005 zonnepanelen op zijn eigen woning liet zetten. 
De energie die hij opwekte met de zonnepanelen, leverde hij terug aan het energienet. Het was niet 
mogelijk om de te veel opgewekte energie op te slaan en op een later moment zelf te gebruiken. De 
Oostenrijker bracht de BTW op de aanschaf en plaatsing van de zonnepanelen als voorbelasting in 
aftrek. De Oostenrijkse belastingdienst was het daar echter niet mee eens, omdat er geen sprake was 
van een economische activiteit. Uiteindelijk stelde de rechter hierover vragen aan het Europees Hof 
van Justitie.  
 
BTW zonnepanelen in aftrek brengen: 
 

Het Europees Hof van Justitie Europees (20 juni 2013, C-219/12) vond dat er sprake was van een 
economische activiteit. Een particulier die een gedeelte van de opgewekte energie leverde aan het 
energienet was volgens het Hof een BTW-ondernemer. De Oostenrijker moest dus BTW afdragen en 
mocht de in rekening gebrachte BTW op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen in aftrek 
brengen. 
 
Deze uitspraak van het Europees Hof van Justitie heeft ook gevolgen voor de Nederlandse situatie. 
Levert u dus zelf opgewekte energie aan het energienet, dan bent u ondernemer voor de BTW. U moet 
dit dan melden bij de Belastingdienst en regelmatig een aangifte BTW indienen. Het voordeel is dat u 
de voorbelasting in aftrek kunt brengen en dat scheelt u dus 21% op de aanschafkosten van de 
zonnepanelen. 
 
BTW over teruggeleverde stroom afdragen? 
 
Of u na het plaatsen van de panelen jaarlijks BTW moet afdragen over de opbrengst van de 
opgewekte energie is maar de vraag. Voor de BTW kennen we immers de kleineondernemersregeling 
(KOR). Op grond van die regeling kunt u in aanmerking komen voor een belastingvermindering als u 
in een jaar minder dan 1.883 euro aan btw moet betalen. Is dat zelfs 1.345 euro of minder, dan hoeft u 
in het geheel geen BTW te betalen.  
 
In dat laatste geval kunt u de inspecteur der belastingen zelfs verzoeken om ontheffing van de 
administratieve verplichtingen.  
 
Kortom: u heeft dan wel de lusten, maar niet de lasten! Maar let op: dien een dergelijk verzoek pas in 
voor het jaar nadat u de zonnepanelen heeft aangeschaft en laten installeren en niet voor het jaar 
waarin u de zonnepanelen heeft aangeschaft. Anders verspeelt u een (mogelijk) recht op terugbetaling 
van de btw in de aanschafprijs en de installatiekosten! 
 
TIP ! 
 
Wacht niet te lang met het inschrijven bij de Belastingdienst. Uit een besluit van de staatssecretaris uit 
2005 kan worden opgemaakt dat u uiterlijk op het moment van aangifte over het tijdvak waarin de 
omzetbelasting aan u in rekening is gebracht duidelijk moet maken dat u de panelen tot uw btw-
ondernemingsvermogen wilt rekenen. De Belastingdienst zou zich wel eens met succes op het 
standpunt kunnen stellen dat zolang u zich niet hebt aangemeld als ondernemer er überhaupt niets tot 
het ondernemingsvermogen te rekenen valt. 
 
 



 
LET OP ! 
 
De uitspraak van het Europese Hof van Justitie zal mogelijk niet in alle gevallen (volledig) 
doorwerken. Bijvoorbeeld wanneer u maar één elektriciteitsmeter heeft, die het verbruik en de 
teruglevering aan het net saldeert.  
 
LET VERDER OP ! 
 
U zult begrijpen dat een en ander de Nederlandse staat geld kost. De mogelijkheid bestaat dat de 
wetgever snel met een aanpassing van de wet komt.  
 
Conclusie: 
 
U kunt als gevolg van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie de btw (tot 21 procent!) op de 
aanschaf- en plaatsingskosten van zonnepanelen terugvragen van de Belastingdienst. Daartegenover 
staat dat u in de meeste gevallen jaarlijks geen btw hoeft af te dragen vanwege de KOR en zelfs kunt 

verzoeken om van de administratieve lasten te worden ontheven. U moet zich tijdig aanmelden als 
btw-ondernemer om zo op z’n minst uw rechten open te kunnen houden. 
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Naheffing met 100% boete wegens poging tot ontduiking van BPM en MRB ... 
 
Uit het dagelijks leven gegrepen. De politie constateerde op enig moment bij een (verkeers)controle 
medio 2010 van een Range Rover, dat deze bolide was voorzien van een kenteken, dat weliswaar op 
naam stond van de op dat moment in de Range Rover aanwezige bijrijder X, maar dat het was 
afgegeven voor een zwarte Mercedes. Linke - fiscale - soep derhalve ! 
 
Van de Range Rover was alleen een (inmiddels) verlopen exportkenteken bekend. Lekker vaag 
allemaal. Bij een tweede controle diezelfde dag op het (ondernemers)terrein van (bijrijder) X bleek, dat 
de Range Rover was voorzien van een (inmiddels) verlopen Duits kenteken. Het jongensboek wordt 
daarmee dus nog spannender. 
 
Enkele maanden eerder, in maart 2010, was (de bijrijder) X al aangehouden. Toen in een witte 
Mercedes, die op dat moment ook was voorzien van het kenteken van de zwarte Mercedes. 
 
Bijrijder X ontving zowel voor de Range Rover alsmede voor de witte Mercedes een naheffingsaanslag 
BPM. Vermeerderd met een boete van 100% !! Dat zijn geen halve maatregelen én terecht. 

 
De rechter moest eraan te pas komen. Uiteindelijk ook een hogere rechter van het Hof. In dit kader 
handhaafde Hof Den Haag - geheel in navolging van Rechtbank Haarlem - de opgelegde 
naheffingsaanslagen.  
 
Voor zover van belang, het Hof verwierp de stelling van (bijrijder) X, dat de naheffingsaanslag voor 
de Range Rover niet aan hem kon worden opgelegd, omdat de auto hem als bijrijder niet feitelijk ter 
beschikking stond. X was in zijn hoedanigheid van eigenaar in de auto aanwezig en liet zich vanwege 
een ontzegging van zijn rijbevoegdheid rijden door een andere bestuurder. Het was evenwel voor de 
rechter(s) alleszins aannemelijk, op basis van de voorliggende feiten en omstandighedden, dat de auto 
namens X werd bestuurd en dat hij op het moment van aanhouding tevens de feitelijke 
beschikkingsmacht over zijn auto had. 
 
Het Hof vond bovendien ook de boeten van 100% passend en geboden. Reden: X had arglistig en met 
valsheid geprobeerd te bereiken dat helemaal geen BPM zou worden betaald. Zulks door de auto's 
bewust te voorzien van duplicaat-kentekenplaten van een andere auto. Bij de Range Rover was 
bovendien sprake van recidive gedrag. Dan is het dus vragen om problemen. 
 
Het Hof handhaafde uiteindelijk dan ook de aan bijrijder X voor de witte Mercedes opgelegde 
naheffingsaanslag MRB met een boete van 100%. Kortom: óók zeer snelle bolides worden snel van de 
weggehaald voor allerlei (fiscale) controles. Al maakte bijrijder X uit deze casus wel erg de kachel aan 
met de fiscale wetgeving. 
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Firmante in VOF (hoofdelijk) aansprakelijkheid voor BTW-schuld ! 
 
De hoofdelijke aansprakelijkheid voor BTW-schulden ingeval van een VOF, komt alleszins terecht 
voor rekening en risico van de firmante, die de boekhouding en de financiële administratie in goed 
vertrouwen heeft overgelaten aan haar mede-firmante. Dat oordeelde Rechtbank Breda laatst kortweg 
in een nijpende BTW casus. 
 
De belanghebbende firmanten dreef vanaf 1 oktober 2008 samen met haar mede-firmant een VOF. Een 
zeer gebruikelijk samenwerkingsvorm in het MKB segment. Met wederzijdse goedkeuring was deze 
VOF per 1 maart 2010 beëindigd.  
 
Edoch, de belanghebbende firmante liet de boekhouding en financiële administratie van de 
onderneming in VOF-vorm, steeds over aan haar mede-firmant. In goed vertrouwen ... 
 
In het kader van de afwikkeling van de VOF vorderde de belanghebbende - in kort geding bij de 
rechter - met succes inzage in alle bankafschriften en facturen van de VOF. Ondanks dat de 
belanghebbende door de voorzieningenrechter in het gelijk werd gesteld, kreeg zij toch géén inzage in 

vermelde bescheiden. 
 
In geschil voor de rechtbank Breda was, of de belanghebbende firmante door de ontvanger van de 
belastingdienst al dan niet terecht hoofdelijk aansprakelijk was gesteld voor de BTW-schulden van de 
VOF. Dat gold ook voor de heffings- en invorderingsrente en de kosten. 
 
Rechtbank Breda oordeelde laatst, dat het in goed vertrouwen overlaten van de boekhouding en de 
financiële administratie aan de mede-firmant niet echt snugger is. Ergo: deze slappe en niet bijster 
zakelijke instelling van belanghebbende firmante moest aldus voor haar eigen rekening en risico 
komen !  
 
Het - pas na beëindiging van de VOF - formeel via de rechter vorderen van inzage in de administratie 
was in de ogen van de rechter in Breda onvoldoende om te oordelen, dat het niet aan de 
belanghebbende was te wijten dat de belastingschulden niet waren voldaan. De bekende "struisvogel-
politiek" ging niet op. 
 
Het beroep van de belanghebbende firmante werd alleen gegrond verklaard, omdat de ontvanger van 
de fiscus in de uitspraak op het bezwaar een rekenfout had gemaakt. Maar dat nam niet weg, dat de 
belanghebbende firmante terecht geconfronteerd werd met hoofdelijke aansprakelijkheid voor de 
BTW schulden. 
 
Wees dus gewaarschuwd, waarde ondernemer in VOF-vorm, zodat u niet op enig moment van een 
koude kermis thuis komt. Maak goede (werk)afspraken onder elkaar, zowel over de bedrijfsvoering, 
maar ook over operationele, financiële- en fiscale zaken. Bouw zo nodig een correctiemechanisme in. 
Uw accountant en belastingadviseur kunnen u hierbij goed van dienst zijn. Het adagium: "check check 
double check" komt goed van pas. 
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Ook proceskostenvergoeding voor rechtsbijstand van buurman die belastingadviseur was ! 
Inderdaad, beter een goede buurman, dan een verre vriend. 
 
Een belastingplichtige maakte bezwaar tegen de door de gemeente Leusden vastgestelde WOZ-
waarde van zijn woning. Niks vreemd aan, rond deze tijd van aanslagen gemeentelijke belastingen. 
Voor de motivering van zijn bezwaarschrift schakelde de belastingplichtige evenwel zijn buurman in, 
die toevallig ook nog eens een bekwaam belastingadviseur was.  
 
Deze goede buurman stelde samen met de belastingplichtige de processtukken in beroep op en 
schreef het hoger beroepschrift. Het was namelijk zo, dat de belastingplichtige het niet eens was met 
de weigering van de gemeente Leusden om hem een proceskostenvergoeding (hierna: PKV) toe te 
kennen.  
 
Hof Arnhem moest eraan te passen komen. Dat Hof besliste na ampel beraad, "dat de 
belastingplichtige zowel in bezwaar, alsmede beroep en nadien ook nog eens bij het hoger beroep, was 
vertegenwoordigd door een derde partij, die in dit kader beroepsmatig rechtsbijstand verleende". 
Mooie volzin van het Hof. 

 
Volgens het Hof belette het feit dat het de buurman betrof, niet dat hij als "derde" werd aangemerkt. 
Immers, de buurman was in het dagelijkse leven werkzaam bij een belastingadvieskantoor en pleegde 
derhalve - ook in de casus van de belastingplichtige - beroepsmatig rechtsbijstand te verlenen.  
 
De gemeente Leusden had niet (althans onvoldoende) richting rechters aannemelijk gemaakt, dat de 
rechtsbijstand in dit geval niet op zakelijke basis was verleend. Hieraan deed volgens het Hof niet af 
dat een zogeheten "no-cure-no-pay-overeenkomst" met de buurman annex belastingadviseur had 
gesloten.  
 
Het Hof stelde aldus de PKV vast op € 218 voor de bezwaarfase, te vermeerderen met € 437 voor de 
beroepsfase en verder vermeerderd met een bedrag ad € 472 voor het hoger beroep. Daar kun je mee 
thuis komen, beste buurman ! 
 
In hoger beroep was de belastingplichtige gedeeltelijk in het gelijk gesteld, zodat het Hof de 
vastgestelde kostenvergoeding met 50% had verminderd. 
 
Eventuele les voor de praktijk: gelieve uw buurman (annex buurvrouw) absoluut in ere te houden, 
zeker als het een belastingadviseur is. En dan niet alleen voor de suiker in de koffie. Verfoei uw 
buurman dan ook niet om de vermaledijde "blauwe enveloppen", maar prijst u zich juist gelukkig, dat 
een vakbekwaam belastingadviseur, bij kwesties zoals het aanvechten van WOZ waarden, 
toegevoegde waarde kan hebben. Beter een goede buur, dan een verre vriend ! 
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