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De recessie eist zijn tol en veel bedrijven verkeren in zwaar weer. 
“Toch is het niet alleen kommer en kwel”, vindt Peter Herrebout 
van Probaat Accountants & Adviseurs. “Deze tijd biedt ook  
kansen. Juist nu is het belangrijk creatief te zijn, en ja; je moet 
wel durven! Het komt weer aan op écht ondernemerschap.” 

De visie van  
PeterHerrebout 
in Business  
Amsterdam

PROBAAT participeert in Gouden Start;  
uw loket voor: •	 	het	oprichten	van	een	Stamrecht-BV;

•	 	notaris,	fiscalist,	accountant	en	advocaat;
•	 	prima	prijs/kwaliteitverhouding,	betrouw-

baar	en	beproefd	kwaliteitswerk;
•	 	transparantie	en	duidelijkheid	in	kosten;
•	 eenvoud;
•	 centraal	in	Amsterdam.
•	 Vlotte	efficiënte	ingangen	bij	diverse	banken

Bij PROBAAT en de 
aangesloten partners krijgt 

u meer voor minder geld.

Netwerk
Wij	zijn	al	jaren	

extern	actief	in	

chronologische	volgorde	

via	lidmaatschap	

van	diverse	

netwerkorganisaties

Beste lezer,

Met	de	zomer	in	het	vizier	informeren		

wij	u	graag	over	een	aantal	actualiteiten.

We	gaan	in	deze	nieuwsbrief	beknopt	in	op	

het	“BegrotingsLenteAkkoord”,	omdat	veel	

zaken	nog	niet	definitief	zijn.	Schroomt	u	ech-

ter	niet	om	ons	te	bellen	als	u	vragen	hebt.

Onze	(ex)collega	Madelon	Brown	heeft	per		

1	februari	jl.	haar	carriere	voortgezet	bij	

een	goede	relatie	van	ons	kantoor.		

We	wensen	haar	veel	succes!

Huib	van	den	Akker	is	ons	team	komen	

versterken.	Na	zijn	opleiding	HEAO-

Bedrijfseconomie	werkte	hij	17	jaar	als	

controller.	Met	deze	bagage	is	hij	bij	ons	

verantwoordelijk	voor	facturering	en		

debiteuren	en	het	begeleiden	van	klanten.

Wij	willen	u	wellicht	ten	overvloede	melden	

dat	uw	bedrijfsbelangen	bij	ons	in	veilige	

handen	zijn.	Ondanks	de	crisis	en	tegen-

slagen	in	diverse	branches,	waaronder	ook	

de	accountancy,	is	er	bij	ons	nog	steeds	

sprake	van	een	stabiele	en	verantwoorde	

groei,	zowel	in	omvang	als	in	kwaliteit.

Daarom	gaan	we	door	met	het	verzorgen	

van	(vakinhoudelijke)	bijeenkomsten.	U	bent	

uiteraard	welkom	op	onze	evenementen.	

Volg	ons	ook	via	Twitter,	LinkedIn,	Facebook	

en	onze	website	om	op	de	hoogte	te	blijven	

van	alle	activiteiten.

Hartelijke	groet	en	alvast	een	hele	fijne	

vakantie	toegewenst	namens	Team	Probaat,

Peter	Herrebout	.	
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Btw-tarief van  
19 naar 21%
Het algemene btw-tarief wordt  
verhoogd van 19 % naar 21%.  
Het lage tarief blijft 6%.

Begrotingsakkoord
Om	de	overheidsfinanciën	op	orde	
te	brengen	hebben	5	Kamerfracties	
eind	april	2012	een	begrotings-	
akkoord	gesloten.	De	verhoging	
van	het	btw-tarief	is	een	maatregel	
uit	dit	akkoord.	Op	dit	moment	zijn	
alleen	de	hoofdlijnen	uit	dit	akkoord	
bekend	en	er	is	(nog)	geen	nadere	
informatie	over	de	uitwerking	van	
de	maatregel	beschikbaar.	Ook	is	
inwerkingtreding	afhankelijk	van	
goedkeuring	door	de	Tweede	en	
Eerste	Kamer	of	afkondiging	van	de	
Algemene	Maatregel	van	Bestuur	
(AMvB)	of	ministeriële	regeling	en	
publicatie	in	het	Staatsblad	of	de	
Staatscourant.

Wanneer?
De	verhoging	gaat	naar	verwachting	
in	per	1	oktober	2012.

•	 	de	DGA	kan,	onder	voorwaarden	een	lager	salaris	genieten;
•	 	als	de	DGA	geen	werk	in	de	BV	verricht,	mag	het	loon	nihil	zijn;
•	 	het	loon	van	de	DGA	is	normaliter	hoger	dan	de	meest		

verdienende	werknemer;
•	 	een	hoger	salaris	verruimt	de	mogelijkheden	voor	pensioenopbouw;	
•	 	pas	op	dat	er	geen	vordering	van	de	BV	op	de	DGA	ontstaat	doordat		

stelselmatig	meer	geld	aan	de	onderneming	wordt	onttrokken	dan		
het	vastgesteld	salaris;

•	 	het	salaris	kan	lager	zijn	dan	€	42.000	als	er	een	auto	van	de	zaak	is,		
die	ook	privé	gebruikt	wordt;

•	 een	incidenteel	lagere	winst	of	verlies	is	geen	reden	om	DGA-salaris	te	verlagen;
•	 	de	DGA	mag	niet	minder	verdienen	dan	70%	van	het	gebruikelijk	bedrag	

voor	vergelijkbare	functie.

Oproepkracht en vakantiegeld 
Iedere werknemer heeft recht op minstens 8% vakantiebijslag. Dit is 

vastgelegd in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)

Mag u hier bij oproepkrachten van afwijken?
Bij	een	oproepkracht	mag	hier	van	afgeweken	worden	als	dit	in	de	voor		
uw	onderneming	geldende	collectieve	arbeidsovereenkomst	(cao)	staat.	
Staat	in	de	cao	bijvoorbeeld	dat	u	geen	vakantiebijslag	hoeft	te	betalen	of	
een	lager	percentage	dan	8%,	dan	mag	dat.	

Wel	moet	u	er	voor	zorgen	dat	uw	werknemers	op	jaarbasis	in	totaal	108%	
van	het	minimumloon	aan	salaris	ontvangen.	De	Arbeidsinspectie	contro-
leert	op	het	voldoende	uitbetalen	van	salaris	inclusief	vakantiebijslag.	

U	moet	vanaf	2012	bij	de	
WAZO-aanvraag	aangeven	
wat	de	vermoedelijke	beval-
lingsdatum	van	de	werknemer	
is.	Wel	moet	u	voor	uw	eigen	
administratie	een	zwanger-

schapsverklaring	vragen	aan	
uw	werkneemster.	Het	UWV	
kan	die	verklaring	dan	desge-
wenst	bij	u	opvragen.	Het	UWV	
betaalt	de	zwangerschapsuit-
kering	meestal	via	u	uit.

Geen zwangerschaps-
verklaring bij WAZO-aanvraag

Salaris DGA 2012

Per 01-01-2012 hoeft u niet langer een zwangerschapsverklaring  

op te sturen bij de aanvraag voor een WAZO-uitkering bij het UWV. 

Het DGA-salaris voor 2012 bedraagt 

min. € 42.000. Voorheen was er nog 

een  crisismaatregel waardoor een 

lager DGA-salaris in voorkomende 

gevallen was toegestaan. De reden 

dat de belastingdienst een minimaal 

salaris voor de DGA heeft vastgesteld 

komt onder andere omdat het in veel 

gevallen voor een DGA fiscaal aantrek-

kelijker is om dividend uit te keren in 

plaats van het loon te verhogen.

Enkele	aanvullende	aandachtspunten	voor	het	DGA-salaris	2012:



Saldomethode 
Kunt	u	een	bepaald	jaar	de	betaalde	premies	niet	of	gedeeltelijk	niet	aftrek-
ken?	Dan	wordt	daar	bij	het	berekenen	van	de	belasting	die	u	moet	betalen	in	
de	saldomethode	rekening	mee	gehouden	(voor	2012	met	een	maximum	van		
€	2.269	aan	niet-afgetrokken	premies).	

Let op!
Om	uw	verzekeraar	of	bank	bij	de	inhouding	van	loonheffing	rekening	te	laten	
houden	met	de	saldomethode	heeft	u	meestal	een	verklaring	van	de	belasting-
dienst	voor	uw	verzekeraar	of	bank	nodig.	Deze	‘verklaring	niet-afgetrokken	
premies’,	waarin	is	vermeld	welk	bedrag	voor	toepassing	van	de	saldomethode	
in	aanmerking	komt,	kunt	u	bij	uw	regionale	belastingkantoor	aanvragen	vóór	u	
de	eerste	uitkeringen	gaat	ontvangen.

Ook	bij	gehele	of	de	gedeelte	afkoop	van	de	lijfrenteverzekering	is	van	belang	
dat	er	een	‘verklaring	niet-afgetrokken	premies’	kan	worden	overlegd.

Forse boetes privegebruik auto
De belastingdienst constateert dat men volop fraudeert met de bijtelling 
privégebruik auto. Van de 250.000 werknemers die een verklaring  
‘geen privégebruik’ hebben aangevraagd en verkregen, blijken er  
ongeveer 40.000 onterecht.

Als	de	belastingdienst	ontdekt	dat	de	werknemer	deze	verklaring	misbruikt,	
wordt	een	naheffing	en	verzuimboete	opgelegd	die	op	kunnen	lopen	tot	€ 5000!	
Werkgevers	lopen	normaliter	geen	risico	als	een	werknemer	een	verklaring	
privégebruik	heeft,	tenzij	hij	wist	of	had	moeten	weten	dat	de	werknemer	de	
zakelijke	auto	wél	voor	meer	dan	500	km	voor	privé	heeft	gebruikt.

Let hierop en heeft u vragen? Bel gerust; we helpen u graag.

Uitgaven voor inkomens- 
voorzieningen niet afgetrokken?

•	 	als	salaris	lager	is	dan		
€	5.000	(onroerend	goed-		
of	beleggings-BV),	mag	u	
van	salaris	afzien.

•	 	bij	een	BV	met	alleen	de	
DGA	op	de	loonlijst	wordt	
vaak	de	‘afroommethode’	
gebruikt	om	loon	vast	te	
stellen.	

Deze	opsomming	is	beknopt.	
Neem	bij	vragen	contact	met	
ons	op.	Een	goede	onderbou-
wing	voor	het	loon	voor	de	DGA	
is	altijd	belangrijk.

Is één en ander u niet (geheel) duidelijk? Neem contact met ons op. Wij leggen het u graag uit.

Heeft u in het verleden niet alle  

betaalde premies van bijvoorbeeld 

een lijfrenteverzekering afgetrok-

ken? Of heeft u de betaalde premies 

gedeeltelijk niet afgetrokken?

 

Dan kunt u daarmee rekening  

laten houden bij uw lijfrente in de  

uitkeringsfase (wordt de saldo- 

methode genoemd) of bij de hele of  

gedeeltelijke afkoop van de lijfrente.

Diverse Social Media Workshops >
voor het MKB op ons kantoor door Logograaf.  

http://www.okxvanleeuwen.com/
http://www.logograaf.nl/
http://www.flib.nl/
http://www.logograaf.nl/
http://www.flib.nl/
http://www.okxvanleeuwen.com/


Deze nieuwsvoorziening is met grote zorg samengesteld. Voor eventuele onvolkomenheden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Sarphatistraat	660	|	1018	AV		Amsterdam

Tel.:	(020)	530	70	50	|	Fax:	(020)	530	70	69

Mail:	contact@probaat.nl	|	www.probaat.nl

Factuurvereisten
U kunt problemen met de belas-

tingdienst krijgen als u de aan u in 

rekening gebrachte omzetbelasting 

terugvraagt maar de door u ont-

vangen factuur voldoet niet aan de 

factuurvereisten. Voor teruggave 

btw moet de factuur minimaal deze 

gegevens bevatten:

<  Margot Ende van SOS Kinderdorpen 

ontvangt van Kees van Dorst namens 

8 Zeeuwse Ramones Artiesten een 

cheque van € 1.500 !

•	 naam,	adres	en	btw-nummer	leverancier;
•	 KvK-nummer	leverancier;
•	 aanmaakdatum	factuur;
•	 datum	waarop,	of	tijdvak	waarin	product/dienst	is	geleverd;
•	 het	aantal	geleverde	goederen/diensten;
•	 omschrijving	geleverde	goederen/diensten;
•	 het	btw-tarief	dat	in	rekening	is	gebracht;
•	 het	bedrag	dat	in	rekening	is	gebracht,	excl.	btw;
•	 het	btw-bedrag;
•	 naam	en	adres	afnemer.

Let hierop! Voorkom problemen.

<  PROBAAT	óp	PAMPUS. Op een vrije dag liggen 

wij niet voor Pampus. Wij staan er bovenop, 

tijdens een geslaagd bedrijfsuitje.

PROBOOT	zomerklaar! >

De PROBOOT, een karakteristiek  

Amsterdams slepertje, is gereed voor prachtige 

tochten door de grachten.

In	2013	zullen	voor	sommige	branches	extra	vereisten	komen	die	op	de	factuur	vermeld	moeten	worden.

http://www.soskinderdorpen.nl/ pages/default.aspx
http://www.soskinderdorpen.nl/ pages/default.aspx
http://www.soskinderdorpen.nl/ pages/default.aspx
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