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Studieregeling voor kinderen van DGA
afgewezen
Het komt regelmatig voor dat een directeur-
grootaandeelhouder (DGA) bij zijn BV een
studieregeling treft voor zijn kinderen.
De belastingrechter heeft onlangs een
belangrijke uitspraak gedaan die deze
mogelijkheid vergaand beperkt. Het betreft
de zaak van een BV (X BV) die een
studieregeling aanbiedt voor studerende
kinderen van haar werknemers. X BV heeft
slechts één werknemer en dat is de directeur
enig aandeelhouder. X BV staat aan het
hoofd van een concern, waartoe
werkmaatschappijen behoren waarbij ook
werknemers werkzaam zijn die kinderen
hebben. 
X BV betaalt aan de kinderen van de
aandeelhouder in 2002 op grond van de
studieregeling een bedrag van € 6.534 uit
en verantwoordt dit als aan derden
uitbetaald loon. De inspecteur vennoot-
schapsbelasting stelt dat de uitbetalingen

geen ondernemingskosten zijn, maar
(verkapte) winstuitdelingen aan de
aandeelhouder. De belastingrechter is het
daarmee eens. De uitgaven zijn niet gedaan
met het oog op de zakelijke belangen

van de onderneming, maar ter bevrediging
van de persoonlijke behoeften van de
aandeelhouder, namelijk het verkrijgen
van een financiële bijdrage in de
maatschappelijke vorming van zijn
kinderen. Daarbij heeft de belastingrechter
meegewogen dat:
– de studieregeling niet is ingevoerd voor

alle kinderen van de bij het concern
werkzame werknemers, maar slechts voor
de kinderen van de bij X BV werkzame
werknemers;

– X BV slechts één werknemer (directeur) in
dienstbetrekking heeft, die bovendien
enig aandeelhouder is;

– ouders naar vermogen moeten bijdragen
(en in de regel ook plegen bij te dragen)
in de maatschappelijke vorming van hun
kind (studie- en/of opleidingskosten).

Als feitelijk alleen de kinderen van de DGA
van een studieregeling bij de ‘eigen’ BV
profiteren, dan vormen de studie-uitgaven
dus geen ondernemingskosten, maar een
belaste uitdeling van winst aan de DGA.

Herstel mogelijk voor ont-
brekende MKB-winstvrijstel-
ling in voorlopige aanslagen

Op 1 januari 2007 is in de inkomsten-
belasting (IB) de MKB-winstvrijstelling
ingevoerd. Deze vrijstelling is alleen
bestemd voor echte ondernemers die aan
het zogenoemde urencriterium voldoen.
Dat zijn ondernemers die in beginsel
tenminste 1225 uren per kalenderjaar aan
werkzaamheden voor hun onderneming
besteden. Winstgerechtigden, zoals
commanditaire vennoten, kunnen hier niet
van profiteren. De MKB-winstvrijstelling
bedraagt 10% van de belastbare winst. De
vrijstelling geldt echter ook als u een verlies
heeft. In dat geval heeft u een lager
(verrekenbaar) verlies uit onderneming. 
Toch is de Belastingdienst niet in staat
gebleken om bij de vaststelling van de
voorlopige aanslagen IB 2007 rekening te
houden met deze nieuwe vrijstelling. Als u
ook een aanslag heeft gehad waarin ten
onrechte geen rekening is gehouden met de
MKB-winstvrijstelling, dan kunt u dit op
twee manieren (laten) herstellen. Via het
schattingsformulier 2007 dat u vóór 
1 augustus 2007 bij de Belastingdienst moet
hebben ingeleverd of via een verzoek om
vermindering van de aanslag als u al eerder
een gecorrigeerde aanslag wenst. In beide
gevallen stelt de Belastingdienst een nadere
voorlopige aanslag IB 2007 vast op grond
van het aangegeven inkomen en rekening-
houdende met de MKB-winstvrijstelling. 

Renteaftrek voor
paardenbak en 
toegangsweg die bij
de eigen woning
behoren
Het komt regelmatig voor dat er discussie
ontstaat met de Belastingdienst over de
vraag of een perceel grond of gebouw
(bijvoorbeeld een garage) wel of niet een
aanhorigheid bij de eigen woning is. Dat is
het geval als een eigendom bij de eigen
woning behoort, daarbij in gebruik is en
daaraan dienstbaar is. De aanhorigheid
hoeft niet feitelijk aan de eigen woning te
zijn verbonden. De vraag of sprake is van
een aanhorigheid is onder meer van belang
voor de renteaftrek. Als sprake is van een
aanhorigheid dan is de rente ter
financiering van die aanhorigheid namelijk
als eigenwoningrente aftrekbaar.
De belastingrechter heeft beslist dat een
paardenbak een aanhorigheid bij de eigen
woning vormt en dat dus de aankoopkosten
(zoals kosten hypotheekakte, afsluitprovisie
etc) en de financieringsrente in zoverre
aftrekbaar zijn. Dat geldt ook voor een stuk
grond dat door de voormalige eigenaar als
toegangsweg werd gebruikt. De aankoop
van deze grond voorkomt de overlast die het
gebruik als toegangsweg veroorzaakte.

Geen bijtelling
wegens privé-gebruik
van een bestelauto
met tweede stoel
De bijtelling wegens privé-gebruik van de
auto van de zaak is niet van toepassing op
de bestelauto die naar aard of inrichting
(nagenoeg) uitsluitend is geschikt voor
goederenvervoer. 
Of een bestelauto als zodanig kwalificeert,
hangt af van allerlei uiterlijke kenmerken.
Als zich in de bestuurderscabine een
bijrijderstoel bevindt, werd er tot voor kort
steeds vanuit gegaan dat de bestelauto dan
niet (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor
goederenvervoer en de bijtelling wegens
privé-gebruik dan in beginsel van
toepassing was. 
De belastingrechter heeft onlangs dit
uitgangspunt enigszins genuanceerd in de
zaak van een bloemist die meerdere
bestelauto’s gebruikte voor het vervoer van
bloemen en planten. In het goederen-
compartiment van de bestelauto’s waren
stellages bevestigd. Aan de hand van foto’s
van de inrichting en de omvang van de
bestelauto’s besliste de belastingrechter dat
de bestelauto’s (nagenoeg) uitsluitend
geschikt waren voor goederenvervoer. Dat
er in de bestuurderscabine een tweede stoel
aanwezig was, bestemd voor een bijrijder of
hulp bij het laden en lossen van bloemen en
planten, deed daar niet aan af.
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Een werknemer die gezond van lijf en leden
is, presteert beter en gaat langer mee. Vanuit
dat oogpunt is de bedrijfsfitnessregeling
ontstaan. Inmiddels is de regeling met
terugwerkende kracht tot 1 januari 2007
uitgebreid. U heeft nu drie mogelijkheden
voor de plaats waar uw werknemers kunnen
bedrijfsfitnessen:

1. in de vestiging van uw bedrijf. Het
maakt dan niet uit of de werknemer wel
of niet op die vestiging werkt. 

2. in een door u voor al uw werknemers
aan te geven fitnesscentrum. 

3. in elke vestiging van het fitnessbedrijf
waarmee u een overeenkomst voor
(nagenoeg) al uw werknemers heeft
gesloten. 

Als u meerdere vestigingen heeft, dan gelden
de mogelijkheden 2 en 3 per vestiging,
omdat het voor u vaak praktisch niet
haalbaar is om voor alle werknemers

eenzelfde bedrijfsfitnessregeling te laten
gelden. 
Dit kan met name afhankelijk zijn van de
ligging van een vestiging. Het is ook
toegestaan dat u voor de ene vestiging wel
een bedrijfsfitnessregeling heeft en voor de
andere vestiging niet. 
In dit kader wordt de arbeidsplaats van een
thuiswerker niet als ‘een vestiging van de
werkgever’ aangemerkt, anders zou sprake
kunnen zijn van individuele fitness. Dat wil
overigens niet zeggen dat thuiswerkende
werknemers niet aan een bedrijfs-
fitnessregeling kunnen deelnemen. Als
sprake is van een voor het bedrijf
kwalificerende bedrijfsfitnessregeling
kunnen de thuiswerkers daaraan op dezelfde
manier deelnemen als de werknemers die op
het bedrijf werken. Is er voor de vestiging
van de werkgever sprake van kwalificerende
bedrijfsfitness, dan kunnen daarvan naast
de werknemers van andere vestigingen ook
de thuiswerkers gebruikmaken. 

Uitbreiding regeling bedrijfsfitness

Stimuleringsmaatregelen voor deelname aan EVC-procedure

Onderwijsondernemers die niet in strikte zin
een beroepsopleiding verzorgen, maar wel
vaardigheden bijbrengen die de ‘de
cursisten kunnen gebruiken in hun
(toekomstige) werkkring’, kunnen ervoor
kiezen om een vergoeding met BTW in
rekening te brengen. Dat is met name van
belang voor hun aftrekrecht. Een
ondernemer die BTW in rekening brengt,
mag immers in beginsel ook de BTW die aan
hem in rekening is gebracht in aftrek
brengen. Deze keuzemogelijkheid is echter
strijdig met de Europese regels die
voorschrijven dat onderwijs dat recht-
streeks ‘verband houdt’ met een vak of

Voorlopig voortzetting van keuzemogelijkheid
voor BTW-heffing in beroepsonderwijs

Sinds 1 januari 2007 worden werknemers in
de gelegenheid gesteld om de buiten school
opgedane kennis en vaardigheden
(bijvoorbeeld door werkervaring) in een
diploma om te zetten. Deze kennis en
vaardigheden vormen tezamen de
zogenoemde ‘Erkenning elders Verworven
Competenties’ (EVC). Via een EVC-
procedure wordt gekeken welke vaardig-
heden de werknemer al heeft en welke
opleiding hij/zij nog zou kunnen volgen.
De werkgever van de werknemer die een
EVC-procedure volgt, komt voor een
afdrachtvermindering onderwijs van € 300

per werknemer per jaar in aanmerking, mits
de EVC-procedure wordt verzorgd door
een door het Ministerie van Financiën
aangewezen instelling. Daarnaast mag de
werknemer zelf zijn (haar) spaarloonregeling
zonder fiscale gevolgen deblokkeren voor de
uitgaven aan een erkende EVC-procedure en
kan de werknemer de uitgaven voor
deelname aan een EVC-procedure onder
voorwaarden in de aangifte inkomsten-
belasting in aftrek brengen.

Tot slot wijzen u nog op de ‘Tijdelijke
stimuleringsregeling leren en werken 2007’

die begin april 2007 van start is gegaan. 
De regeling stimuleert overheden,
onderwijsinstellingen en ondernemers in de
regio om te komen tot een duurzame
samenwerking en een scholingsinfra-
structuur. Daarvoor wordt een subsidie ter
beschikking gesteld waarmee onder meer 
EVC-trajecten kunnen worden verwezen-
lijkt. Werknemers ouder dan 18 en
werkzoekenden ouder dan 23 jaar komen
voor de trajecten in aanmerking. De
trajecten moeten voor 31 december 2008
zijn verwezenlijkt. 

beroep, verplicht is vrijgesteld van BTW. 
De keuzemogelijkheid moet daarom
vervallen. Het Ministerie van Financiën
bepaalde via verschillende besluiten in 2006 
dat de invoering van de verplichte BTW-
vrijstelling voor het beroepsonderwijs,
uiteindelijk op 1 april 2007 zijn beslag
moest krijgen. Aanbieders van onderwijs in
de hiervoor genoemde zin die zo lang
mogelijk met BTW wilden presteren, konden
tot die datum nog wel van een
overgangsregeling gebruikmaken, waardoor
zij nog één jaar langer met BTW
overeenkomsten met hun afnemers konden
sluiten. 

Maar na drie keer uitstel van invoering is
ook op 1 april 2007 de verplichte BTW-
vrijstelling niet ingevoerd. Het Ministerie
besloot namelijk om de invoering toch weer
verder uit te stellen: ditmaal voor
onbepaalde tijd. Een datum noemen is
kennelijk na zoveel uitstel echt een brug te
ver. De invoering van de verplichte BTW-
vrijstelling hangt nu af van de uitkomst van
het overleg dat het Ministerie van Financiën
momenteel voert met de onderwijsbranche
over een meer gedifferentieerde invulling
van de vrijstelling. Tot die tijd blijft
de keuzemogelijkheid voor BTW-heffing
gewoon gelden.
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Vanaf 1 april 2007 is de vereenvoudigde
Arbeidstijdenwet in werking getreden. U
heeft daardoor meer ruimte gekregen om
samen met uw werknemers afspraken over
werktijden te maken. Het aantal regels over
arbeids- en rusttijden zijn gehalveerd, het
onderscheid tussen structurele arbeidstijd en
arbeidstijd inclusief overwerk is vervallen
en de vereenvoudiging van de normen voor
nachtarbeid en pauzes, moeten u en
werknemers meer ruimte bieden om tot
maatwerk en flexibelere afspraken over
werktijden te komen. Voor bestaande
collectieve regelingen, zoals CAO’s, geldt
een overgangsregeling. Als hierin al
afspraken over arbeids- en rusttijden zijn
opgenomen, dan krijgen (vertegen-
woordigers van) werkgevers en werknemers
nog tot het eind van het jaar de tijd om
hierover nieuwe afspraken te maken. Totdat
de nieuwe afspraken vastliggen, blijven de
bestaande afspraken gelden.
De nieuwe afspraken treden uiterlijk
1 januari 2008 in werking. Als in de
bestaande collectieve regeling geen
afspraken over arbeids- en rusttijden zijn
gemaakt, dan geldt de overgangsregeling
ook. De ‘oude’ (vóór 1 april 2007) wettelijke
standaardnormen blijven dan gelden totdat
de nieuwe afspraken zijn vastgelegd, maar
uiterlijk tot 1 januari 2008. Als er in het
geheel geen collectieve regeling is, dan
gelden de nieuwe normen direct vanaf
1 april 2007.

Meer ruimte
voor afspra-
ken over
werktijden

Nieuwe kansen in strijd tegen
verlaging en intrekking arbeids-
ongeschiktheidsuitkeringen

Vanaf 1 oktober 2004 worden arbeids-
ongeschikten herkeurd op basis van de
strengere regels uit het aangepaste
Schattingsbesluit. Hierdoor zijn inmiddel
veel WAO-, WAZ-, Wajong-, of WIA-
uitkeringen verlaagd of ingetrokken. Dit
heeft al tot het nodige verzet geleid. 
In het coalitieakkoord van het kabinet
Balkenende IV zijn tegemoetkomende
maatregelen aangekondigd. Zo zal de
leeftijd voor vrijstelling van de
herbeoordeling voor een WAO/WAZ en
Wajong-uitkering van 50 naar 45 jaar
(peildatum: 1 juli 2004) worden verlaagd en
is het ‘oude’ Schattingsbesluit dat gold tot
1 oktober 2004 van toepassing verklaard
op arbeidsongeschikten die geboren zijn
tussen 1 juli 1959 en 1 juli 1954. Veel
herbeoordeelde uitkeringen zijn door deze
maatregelen dus ten onrechte verlaagd
en ingetrokken en zullen door het
Uitkeringsinstituut werknemersverzeke-
ringen (UWV) moeten worden hersteld. Het
UWV heeft echter aangekondigd vooralsnog
niet spontaan tot herstel over te gaan. Wel
heeft het UWV bekendgemaakt dat degenen
die nog herkeurd moeten worden, voorlopig
niet op te roepen. Wilt u echter dat het UWV
wel tot herstel overgaat, laat uw adviseur
dat dan voor u in gang zetten, bijvoorbeeld
door een bezwaar- of beroepsprocedure te
starten. 

Inmiddels heeft de regering wel een
ondersteunende maatregel getroffen door
WAO-, WAZ- of Wajong-gerechtigden die
door de herbeoordelingsoperatie een lagere
of geen uitkering meer krijgen, voortaan
onder voorwaarden maximaal 12 in plaats
van 6 maanden een aanvulling op het
inkomen te geven tot het niveau van hun
‘oude’ WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering. 

Feitelijk inkomensverlies bepaalt mate van
arbeidsongeschiktheid
Maar er is meer, want het verzet heeft
inmiddels ook gehoor gekregen bij de
hoogste gerechtelijke instantie op het terrein
van de sociale zekerheid, de Centrale Raad
van Beroep (hierna: de Raad). De Raad heeft
namelijk geoordeeld dat de wijze waarop in
het aangepaste Schattingsbesluit de mate
van arbeidsongeschiktheid wordt bepaald,
niet door de beugel kan. De arbeids-
ongeschiktheid is onder meer afhankelijk
van een inkomensvergelijking. In het
aangepaste Schattingsbesluit wordt de in
aanmerking te nemen arbeid voor het
bepalen van wat iemand nog kan verdienen,
gemaximeerd op 38 uren per week. Hierdoor
zijn de uitkeringen van vooral zelfstandigen
en DGA’s, maar ook enkele werknemers die
in gezonde toestand meer dan 38 uren per
week werkten, bij een herkeuring verlaagd
of ingetrokken. De Raad oordeelt echter dat
de wetgever steeds de bedoeling heeft gehad
om bij de berekening van de mate van
arbeidsongeschiktheid uitdrukking te geven
aan het feitelijk inkomensverlies als gevolg
van ziekte of gebreken. Het UWV moet dus
de uitkeringen van arbeidsongeschikten
herstellen die in gezonde toestand meer dan
38 uren per week werkten en als gevolg van
de per 1 oktober 2004 geldende regels geen-
of een lagere uitkering hebben gekregen.
Naarmate het verschil tussen de
oorspronkelijke uren en 38 uren per week
groter is, zal de toe te kennen uitkering
navenant hoger zijn. Verkeert u in deze
situatie, dan kunt ook u uw adviseur actie
laten ondernemen.


