
Sinds 27 september 2020 moeten bedrijven en 
organisaties hun uiteindelijk belanghebbenden 
inschrijven in het UBO-register. UBO’s zijn de 
mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of 
zeggenschap hebben, zoals aandeelhouders van 
een BV of vennoten in een VOF. Wat betekent dit 
voor u?

Verplichte inschrijving
In het MKB gaat het vooral om BV’s, 
maatschappen, vennootschappen onder 
firma en commanditaire vennootschappen. 
Daarnaast geldt de inschrijvingsplicht voor niet-
beursgenoteerde naamloze vennootschappen, 
stichtingen, verenigingen met volledige 
rechtsbevoegdheid, verenigingen met beperkte 
rechtsbevoegdheid maar met onderneming, 
onderlinge waarborgmaatschappijen, 
coöperaties, rederijen, Europese naamloze 
vennootschappen (SE), Europese coöperatieve 
vennootschappen (SCE), Europese economische 
samenwerkingsverbanden die volgens hun 
statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV) en 
kerkgenootschappen.

Geen verplichte inschrijving
Eenmanszaken hoeven zich niet te registreren. 
Dat geldt ook voor beursgenoteerde besloten en 
naamloze vennootschappen, 100% dochters van 
beursgenoteerde vennootschappen, verenigingen 
van eigenaars, rechtspersonen in oprichting, 

verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid 
die geen onderneming drijven, publiekrechtelijke 
rechtspersonen en overige privaatrechtelijke 
rechtspersonen, waaronder historische 
rechtspersonen (zoals gilden en hofjes).

Wie is UBO?
Een UBO is altijd een natuurlijk persoon en 
elke organisatie heeft er minstens 1. Het gaat 
om de natuurlijke personen die meer dan 25% 
zeggenschap hebben en/of direct of indirect 
economisch belang hebben van meer dan 25%. 
Zijn deze personen er niet, dan gaat het om een 
persoon die behoort tot het hoger leidinggevend 
personeel (bij rechtspersonen de bestuurder).

UBO-register deels openbaar
Wettelijk is bepaald dat een deel van de UBO-
gegevens openbaar is. Iedereen mag deze 
gegevens inzien. Het gaat om de volgende 
gegevens:
• voor- en achternaam
• geboortemaand en –jaar
• nationaliteit
• woonland
• de aard en omvang van het belang

Wanneer inschrijven?
Voor rechtspersonen en personenvennoot-
schappen die op of na 27 september 2020 worden 
opgericht, meldt u de UBO’s aan bij de inschrijving 

in het Handelsregister. Bedrijven en  organisaties 
die vóór 27 september 2020 zijn opgericht, 
hebben achttien maanden de tijd om de UBO’s 
aan te melden bij de KvK. Niet op tijd melden is 
een economisch delict, waarop een boete staat en 
uiteindelijk zelfs gevangenisstraf.

Tip: Bestaat uw bedrijf op 27 september 2020 
en valt het onder de registratieplicht, schrijf de 
UBO(‘s) dan in voor 27 maart 2022. Dat kan op 
https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/ubo-
opgave/. 
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In 2021 komt er een vrijstelling van 
overdrachtsbelasting voor starters op 
de woningmarkt. Beleggers krijgen 
juist te maken met een tarief van 
acht in plaats van zes procent. Dat is 
het gevolg van de voorgestelde Wet 
differentiatie overdrachtsbelasting. 
Wat zijn de hoofdlijnen?

Eigen woning: vrijstelling voor 
starters
Wanneer is iemand starter? Het gaat 
om een verkrijger van een eigen 
woning die meerderjarig is en jonger 
dan 35 jaar. Deze verkrijger moet 
de woning, anders dan tijdelijk, als 
hoofdverblijf gaan gebruiken en mag 
de vrijstelling niet eerder hebben 
gebruikt. Het hoeft niet om de eerste 
eigen woning te gaan.

Eigen woning: 2%
Overige natuurlijke personen die een 
eigen woning verkrijgen, hebben 
recht op het verlaagde tarief van 2%. 
Ook zij moeten de woning, anders 
dan tijdelijk, als hoofdverblijf gaan 
gebruiken.

Overige onroerende zaken: 8%
Het algemene tarief van de over-
drachtsbelasting wordt verhoogd van 
6% naar 8%.

Tijdstip van de verkrijging
De beoordeling of iemand voldoet 
aan de criteria voor vrijstelling of 

verlaagd tarief vindt plaats op het 
moment waarop de woning wordt 
verkregen. Dat is, in de situatie 
waarvoor een notariële akte moet 
worden ingeschreven in het register, 
het moment waarop de akte wordt 
opgemaakt bij de notaris.

Tip: Door de verkrijging via de notaris 
voor of na de jaarwisseling te plannen 
kunt u belasting besparen. Dat kan 
ook voor woningen en onroerende 
zaken waarvoor nu al een koopover-
eenkomst wordt gesloten. Het wets-
voorstel dient nog wel aangenomen 
te worden.
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De baangerelateerde 
investeringskorting (BIK) is inmiddels 
toegevoegd aan het belastingplan 
2021. De regeling geldt voor 2021 en 
2022. Met de BIK kunnen werkgevers 
een deel van het bedrag van hun 
investering in mindering brengen 
op hun afdracht loonheffing 
(loonbelasting en premie voor 
de volksverzekering). Wat zijn de 
hoofdlijnen?

Gericht op MKB
De BIK is alleen van toepassing op 
nieuwe bedrijfsmiddelen. Bedrijven 
kunnen de BIK pas toepassen als 
de investeringen met een laatste 

betaling in 2021 en 2022 volledig 
zijn betaald en binnen zes maanden 
na volledige betaling in gebruik 
zijn genomen. Voor een totaal 
investeringsbedrag tot en met  
€ 5.000.000 per inhoudingsplichtige 
per kalenderjaar bedraagt de 
afdrachtvermindering 3% van het 
investeringsbedrag. Voor het deel van 
het investeringsbedrag boven de  
€ 5.000.000 per kalenderjaar 
bedraagt de afdrachtvermindering 
2,44% van het investeringsbedrag. 
Door deze staffel komt circa 60% van 
de BIK-afdrachtvermindering terecht 
bij het MKB.

De BIK vormt een tijdelijke aanvulling 
op reeds bestaande meer specifieke 
stimuleringsmaatregelen zoals de 
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 
(KIA), de energie-investeringsaftrek 
(EIA), de milieu-investeringsaftrek 
(MIA) en de willekeurige afschrijving 
milieu-bedrijfsmiddelen (VAMIL).

Minimale investering
Als minimale investering per 
bedrijfsmiddel die onderdeel kan 
uitmaken van een aanvraag wordt 
uitgegaan van een bedrag van  
€ 1.500, als minimale investering per 
aanvraag geldt een bedrag van  
€ 20.000. Daarmee geldt een 
minimaal financieel voordeel van  
€ 600 voor een bedrijf als het gebruik 
maakt van de BIK. 

Voorwaarden
De BIK is alleen van toepassing 
op nieuw aangeschafte 
bedrijfsmiddelen. Bedrijven 
kunnen de BIK pas toepassen als 
de investeringen met een laatste 
betaling in 2021 en 2022 volledig 
zijn betaald en binnen zes maanden 

na volledige betaling in gebruik zijn 
genomen.

Aanvraag
Een aanvraag voor de BIK doet 
het bedrijf bij de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO). 
Een aanvraag kan gelijktijdig 
voor meerdere investeringen in 
bedrijfsmiddelen gedaan worden. 
Een bedrijf kan maximaal één keer 
per kwartaal een aanvraag doen. De 
RVO controleert de aanvraag en geeft 
bij goedkeuring een BIK-verklaring 
af. Op grond van de BIK-verklaring 
kan het bedrijf de BIK toepassen in 
de loonaangifte in het jaar waarin de 
BIK-verklaring is afgegeven. Het is 
de bedoeling dat het aanvraagloket 
in ieder geval per 1 september 2021 
open gaat.

Let op: Het wetsvoorstel is nog niet 
aangenomen. Ook komen er nog 
uitvoeringsregelingen. We houden u 
op de hoogte van de ontwikkelingen.

Baangerelateerde investeringskorting in Belastingplan

Overdrachtsbelasting in 2021: vrijgesteld, 2% of 8%?



Bijna 1 miljoen mensen betalen in 
2021 geen belasting meer in box 3. 

Het heffingsvrij vermogen gaat 
omhoog naar € 50.000, of € 100.000 
met de fiscale partner. 

Iedereen met een spaar- of belegd 
vermogen tot € 220.000 (of € 440.000 
met fiscale partner) gaat daarover 
minder belasting betalen dan in 
2020. 

Berekening in 2020  
(per belastingplichtige)
• Bezittingen min schulden kleiner 

dan € 30.846:  
geen fictief rendement

• Bezittingen min schulden tussen  
€ 30.846 en € 103.643:  
1,79% fictief rendement

• Bezittingen min schulden tussen  
€ 103.643 en € 1.036.418:  
4,19% fictief rendement

• Bezittingen min schulden meer 
dan  € 1.036.418:  
5,28% fictief rendement

Over uw fictieve rendement wordt 
30% belasting berekend.

Berekening in 2021  
(per belastingplichtige)
• Bezittingen min schulden kleiner 

dan € 50.000:  
geen fictief rendement

• Bezittingen min schulden tussen  
€ 50.000 en € 100.000:  
1,9% fictief rendement

• Bezittingen min schulden tussen  
€ 100.000 en € 1.000.000:  
4,5% fictief rendement 

• Bezittingen min schulden meer 
dan  € 1.000.000:  
5,69% fictief rendement

Over uw fictieve rendement wordt 
31% belasting berekend.

Belasting sparen en beleggen in 2021
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Een ongehuwd stel gaat na achten-
twintig jaar uit elkaar. Ze hebben sa-
men een huis gekocht met eigen geld 
en een hypothecaire lening. De man 
woont nog in het huis. Ze spreken af 
dat ze het huis via een makelaar gaan 
verkopen. Vijfenzeventig bezichtigin-
gen volgen. De man weigert op ieder 
bod onder de vraagprijs in te gaan. 
Om de patstelling te doorbreken gaat 
de vrouw naar de rechter.

Verdeling overwaarde bij verkoop
Volgens de man heeft hij uit privéver-
mogen veel meer bijgedragen aan 
de aanschaf en verbouwing van de 
woning dan de vrouw. Volgens de 
vrouw hebben ze afgesproken dat zij 
in geld minder zou bijdragen, maar 
haar baan zou opzeggen om fulltime 
voor de kinderen te zorgen.

De rechter overweegt dat partijen 
tijdens hun achtentwintigjarige 
samenleving geen gescheiden 
financiële huishouding hebben 
gevoerd. De middelen die ze uit hun 
privévermogens hebben aangewend 
ten behoeve van de woning en de 
gemeenschappelijke huishouding 
zijn door hen nooit in kaart gebracht, 
laat staan verrekend. Evenmin is het 
recht daartoe uitdrukkelijk dan wel 
stilzwijgend door (een van) partijen 
voorbehouden. Kennelijk hebben 
partijen zich gedurende hun samen-
leving gedragen in overeenstemming 
met de tussen hen feitelijke ontstane 
taakverdeling, waarbij de vrouw op 
enig moment in overleg met de man 
haar baan had opgezegd en fulltime 

voor de kinderen is gaan zorgen en 
de man hoofdzakelijk het gezinsinko-
men genereerde. 

Volgens de rechter is sprake van een 
stilzwijgend tot stand gekomen over-
eenkomst tussen partijen, op grond 
waarvan de man geen aanspraak 
kan maken op vergoeding van de 
door hem gestelde investeringen uit 
zijn privévermogen in de woning. 
Dit betekent dat partijen, die een 
gelijk aandeel hebben in de woning, 
aanspraak maken op ieder de helft 
van de overwaarde bij verkoop en 
levering van de woning.

Medewerking aan verkoop
De woning staat sinds mei 2016 te 
koop. Sedertdien heeft de makelaar 
meer dan vijfenzeventig bezichtigin-
gen begeleid. Ook zijn er biedingen 
op de woning uitgebracht, variërend 
van € 425.000 tot € 535.000. Het is 
partijen niet gelukt om het eens te 
worden over de verkoop- en laatprijs 
van de woning. De makelaar heeft 
partijen verschillende keren dringend 
geadviseerd om de diverse biedin-
gen op de woning te accepteren. 
De vrouw heeft dat advies steeds 
opgevolgd in tegenstelling tot de 
man. De makelaar heeft uiteindelijk 
de verkoopopdracht teruggegeven.

De rechter veroordeelt de man om 
mee te werken aan de verkoop van de 
woning, waaronder wordt verstaan 
het aanstellen van een makelaar en 
het verlenen van medewerking aan 
alle door de makelaar geadviseerde 

handelingen om de woning ver-
koopklaar te maken, waaronder het 
opgeruimd hebben en houden van 
de woning bij bezichtigingen, waarbij 
de woning te koop wordt gezet voor 
een vraagprijs van € 485.000 en de 
laatprijs wordt bepaald op € 450.000, 
zulks op straffe van een dwangsom 
van € 1.000 per dag dat de man in 
gebreke blijft aan zijn verplichtingen 
te voldoen.

Bovendien, wanneer de man gedu-
rende tien dagen geheel of ten dele 
in gebreke blijft, wordt de vrouw 
zelfstandig gemachtigd tot het te 
gelde maken van de woning in die zin 
dat de woning te koop wordt gezet 
voor een vraagprijs van € 485.000 

en verkocht mag worden voor een 
laatprijs van € 450.000.

Proceskosten
In zaken zoals deze is het gebruike-
lijk dat iedere partij de eigen kosten 
draagt. Gelet op zijn niet-constructie-
ve opstelling, veroordeelt de rechter 
de man in deze zaak in de proces-
kosten van de vrouw, vastgesteld op 
€ 5.944.

Let op: Bij verkoop van gezamenlijke 
eigendom zullen beide partijen ak-
koord moeten gaan met de geboden 
koopsom. Maar men kan niet, door 
geen enkel redelijk bod te accepteren, 
eenzijdig de verkoop tegen blijven 
houden.  

Verkoop woning na samenwonen
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Disclaimer: In deze uitgave is de stand van zaken in wet- en regelgeving tot 

6 oktober 2020 verwerkt. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg

is nagestreefd, kan niet worden ingestaan voor eventuele (druk) fouten 

en onvolledigheden. Deswege wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Een nachtreceptionist van een hotel 
heeft een tijdelijk contract dat met 
zes maanden is verlengd tot 1 mei 
2020.  Hij werkt in de eerste week 
van mei door. In die week vraagt 
zijn werkgever hem een brief van 
29 april 2020 te ondertekenen met 
de bevestiging dat het contract drie 
maanden wordt voortgezet. Hij 
weigert te tekenen en wordt naar 
huis gestuurd.

Schriftelijke aanzegging
Volgens het hotel is op 30 maart 
met de receptionist gesproken 
over een tweede verlenging van 
het contract met drie maanden. 
Maar dat is volgens de rechter niet 
relevant. De rechter bevestigt dat 
het hotel verplicht was uiterlijk 
een maand voor het einde van 

de tweede arbeidsovereenkomst 
(1 mei 2020) de receptionist 
schriftelijk te laten weten of het de 
arbeidsovereenkomst daarna wilde 
voortzetten en zo ja, onder welke 
voorwaarden. Kernwoord hierbij is: 
schriftelijk.

Aanzegvergoeding
Op grond van de wet 
is de werkgever die de 
aanzegverplichting in het 
geheel niet is nagekomen, aan 
de werknemer een vergoeding 
verschuldigd gelijk aan het bedrag 
van het loon voor een maand. 
Ingeval te laat is aangezegd, is 
de werkgever een vergoeding 
verschuldigd ten bedrage van 
het loon over de periode dat de 
verplichting te laat is nagekomen.

Oordeel rechter
In dit geval is de brief na einde 
contract aangeboden. Dus heeft de 
werkgever in het geheel niet aan 
de aanzegverplichting voldaan. 
De werknemer heeft recht op 
een aanzegvergoeding van een 
vol maandsalaris, plus rente en 
kosten. Ook wordt de werkgever 
veroordeeld in de kosten van de 
procedure. 

Voortzetting contract
Partijen zijn het erover eens dat 
de arbeidsovereenkomst per 1 
mei 2020 in ieder geval met drie 
maanden is verlengd, volgens het 
hotel omdat dat is overeengekomen 
en volgens de receptionist omdat 
de arbeidsovereenkomst op 
1 mei 2020 zonder tegenspraak 

is voortgezet, en daarom geacht 
wordt voor opnieuw zes maanden 
te zijn voortgezet. In deze 
kortgedingprocedure komt dit niet 
aan de orde, maar de werknemer 
lijkt op punten voor te staan.

Tip: Zorg er bij een tijdelijk contract 
van zes maanden of langer voor 
dat u uiterlijk een maand voor het 
einde van een tijdelijk contract uw 
medewerker schriftelijk mededeelt 
of en hoe dit zal worden voortgezet. 
Doet u dat niet of te laat, dan kan 
de werknemer op basis van de wet 
een aanzegvergoeding eisen, ook 
al loopt het dienstverband door. 
De rechter wijst de vergoeding ook 
gewoon toe.

Einddatum tijdelijk contract 

Einde contract na kolfverlof

Een cateringmedewerkster 
krijgt op 1 augustus 2018 een 
arbeidscontract voor zeven 
maanden. Na drie weken meldt ze 
zich ziek als gevolg van beperkingen 
door haar zwangerschap. Op  
12 november start ze met passende 
werkzaamheden. Op 22 februari 
start het zwangerschapsverlof. 
Haar contract wordt intussen 
verlengd tot 31 augustus 2019. 
Na het bevallingsverlof neemt ze 
eerst 5 en dan 15 uur per week 
ouderschapsverlof op. In deze 
periode wordt haar contract 
verlengd tot 31 januari 2020. Ze 
krijgt ook kolfverlof tot 
2 januari 2020. Op 27 december 
2019 krijgt ze te horen dat de 
arbeidsovereenkomst niet wordt 

verlengd. Van dit gesprek maakt ze 
een opname.

Gebruik van wettelijke rechten of 
gebrek aan loyaliteit?
In het gesprek geeft de werkgever 
aan dat er meerdere redenen zijn, 
maar dat meespeelt dat ze teveel 
bezig zou zijn met waar ze allemaal 
recht op heeft – ‘recht op dit, recht 
op dat, recht op borstvoeding, 
ziek of zwangerschap’ - en te 
weinig met de belangen van de 
werkgever. Er zijn twijfels over haar 
houding en loyaliteit ontstaan. 
Ze zou onvoldoende flexibel 
zijn bij de inroostering van haar 
werkzaamheden. Ook verliep 
de communicatie met haar vaak 
moeizaam.

Verboden discriminatie, dus 
billijke vergoeding?
Volgens de werkneemster is sprake 
van discriminatie en heeft ze recht 
op een billijke vergoeding.

Overwegingen rechter
In beginsel hoeft een werkgever 
geen reden op te geven voor 
het niet verlengen van de 
arbeidsovereenkomst. Als echter 
vast komt te staan dat het maken 

van een direct onderscheid tussen 
mannen en vrouwen daaraan ten 
grondslag ligt, kan dit worden 
beschouwd als ernstig verwijtbaar 
handelen. Onder direct onderscheid 
wordt mede verstaan onderscheid 
op grond van zwangerschap, 
bevalling en moederschap.

Vast staat dat de medewerkster niet 
zwanger was op het moment van 
beëindiging van het dienstverband, 
geen zwangerschaps- of 
bevallingsverlof genoot en haar 
kolfverlof op 2 januari 2020 zou 
eindigen, enkele dagen na het 
gesprek over het niet verlengen van 
het dienstverband. 

Dat het gebruik maken van deze 
verloven reden is geweest om de 
arbeidsovereenkomst niet voort te 
zetten, is dan ook niet voldoende 
aannemelijk geworden. 

Het dienstverband is zelfs 
tweemaal verlengd tijdens het 
zwangerschapsverlof (de eerste 
keer) en tijdens de periode waarin 
zij van het kolfverlof gebruik 
maakte (de tweede keer). Evenmin 
kan worden aangenomen dat zij 
op het moment van beëindiging 

van het dienstverband beperkter 
beschikbaar was als gevolg van 
de verloven. Zij maakte immers 
op dat moment al geen gebruik 
meer van het zwangerschaps- 
en bevallingsverlof en het 
kolfverlof zou binnen een week 
aflopen. De manager heeft zich 
in het telefoongesprek waarin de 
medewerkster om uitleg vroeg op 
onderdelen ongelukkig uitgedrukt, 
maar dit is onvoldoende om een 
verboden onderscheid tussen 
mannen en vrouwen aan te nemen.

Oordeel rechter
Het verzoek tot toekenning van een 
billijke vergoeding wordt afgewezen 
en de medewerkster moet de 
proceskosten betalen, omdat zij in 
het ongelijk wordt gesteld.

Let op: Hoewel de werkgever zich 
in het opgenomen gesprek wat 
ongelukkig heeft uitgedrukt over de 
redenen van niet-verlenging, lijkt de 
rechter zwaarder te wegen dat de 
werkgever het tijdelijke contract in 
de periode voor en na de bevalling 
twee maal heeft verlengd. Waarom 
zou dan nu discriminatie de reden 
zijn om het contract niet voort te 
zetten?  


