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Wet Bestuurders Aansprakelijkheid (WBA):
Eén van de voortvloeisels uit deze wet is dat als en indien U, als bestuurder of als directeur van een besloten
vennootschap, merkt dat de vennootschap de fiscale en of sociale verplichtingen niet tijdig kan voldoen, U ter
inperking van de privé aansprakelijkheid, een melding van beta-lingsonmacht moet doen. Doet U dit om
welke redenen niet, dan kan U in privé aansprakelijk gesteld worden voor de fiscale en voor de Uvi schulden!
Schade claims werknemers:
In toenemende mate schromen werknemers niet om hun werkgever aansprakelijk te stellen voor schades van
diverse aard.
Zo ook in de RSI sfeer vallen er op dit moment behoorlijke “klappen”.
Het is aan de werkgever aan te tonen dat hij of zij er alles aan heeft gedaan om bij voorbeeld RSI te
voorkomen.
Daar de bewijslast bij de werkgever wordt gelegd, is dit op voorhand moeilijk zo niet onmoge-lijk te bewijzen
dat er alles aan is gedaan om RSI te voorkomen.
Om in het ziektebeeld te blijven: “voorkomen is nog steeds beter dan genezen”!
Fiscaal uitvoeringsbeleid:
Van de Belastingdienst in Nederland mag het volgende verwacht worden:
De Belastingdienst moet zich laten leiden door de beginselen van: rechtmatigheid, rechtszeker-heid,
rechtsgelijkheid, doeltreffendheid, doelmatigheid en dienstvaardigheid.
Mooie woorden, echter, evenzoveel mooie daden?
Met toenemende frequentie beschikken de verschillende Hoven in Nederland anders over soortgelijke fiscale
kwesties. Dit is een (fiscale)doorn in het (fiscale)oog!
Men mag verwachten dat als en indien er een fiscale procedure wordt opgestart, de beginselen als voornoemd
in acht worden genomen!
Wie doet zaken met wie?:
Als U een overeenkomst met derden aan gaat, is het altijd prettig te weten of Uw contractspart-ner
tekeningsbevoegdheid heeft.
Ondanks alle zorg die aan deze editie is besteed, blijven vergissingen mogelijk. Wij kunnen daarvoor echter
geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
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