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Van de bestuurstafel
Op 10 mei is het bestuur bijeen geweest. De agenda was niet erg
lang, maar dat zegt qua duur van een vergadering niet alles. Er waren een groot aantal ingekomen– en uitgegane stukken waarvan de
meeste ter kennisname op de agenda stonden. In deze nieuwsbrief
ziet u enkele onderwerpen terug, die naar aanleiding van ontvangen
stukken interessant zijn om te melden.
Samenwerking Fedus

Fedus heeft een brief gezonden aan het bestuur naar aanleiding van
het gesprek met het bestuur, enige tijd geleden. Naar aanleiding van
deze brief zal er een vervolggesprek komen.
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NARDUS samenwerkende uitvaartorganisaties

Natuurlijk kwam de agenda voor de komende ledenvergadering op tafel. In een voorjaarsvergadering moet het bestuur verantwoording afleggen over het afgelopen jaar. Daarnaast heeft de AV in
het najaar een opdracht gegeven aan een drietal leden, onder leiding van Henk Dekker om te kijken
naar de structuur van Nardus. Zij hebben een voorstel geschreven en deze staat ook op de agenda
van het bestuur. Het bestuur heeft geen invloed op het voorstel, deze zal uitgebreid worden besproken in de Algemene Vergadering, maar het bracht wel een uitgebreide discussie teweeg bij de bestuursleden. Inmiddels hebben de leden de uitnodiging met bijbehorende stukken ontvangen en
staat de uitnodiging op de website achter het gesloten gedeelte en is dus voor alle aangesloten verenigingen te benaderen. Ook bestuursleden van verenigingen die aangesloten zijn bij een koepel zijn
van harte welkom op de Algemene Vergadering van Nardus. Meldt u daarvoor even aan bij het
secretariaat.
Mededeling

Wij willen u er nogmaals op attent maken, dat wij de zakelijke relaties met de heer Brink van
Profinis Accountants en Adviseurs als Nardus Samenwerkende Uitvaartorganisaties hebben beëindigd. Dit betekent dat de heer Brink al geruime tijd geen of namens Nardus werkzaamheden van
welke aard ook verricht.
Gezien ontvangen signalen willen wij hier nogmaals op wijzen.
Syta Hammink, officemanager

Training voor penningmeesters
Naar aanleiding van onze oproep in het vorige blad, hebben wij een tweetal reacties ontvangen. Het
betreft hier een training van één avond voor penningmeesters, met name voor kleine verenigingen,
gebaseerd op de gedragscode van Nardus die door de AV is aangenomen. Bent u geïnteresseerd,
laat het ons dan vast per mail weten, dan zetten wij u op een lijst en wordt u tijdig geïnformeerd.
Wij denken aan een avond ergens in september in de omgeving van de deelnemers.

PostNL
Tips voor een tijdige bezorging van rouwpost:

Biedt rouwpost aan in de rouw verzamelenveloppe. Deze wordt direct herkend als rouwpost en met
de allerhoogste prioriteit verwerkt en bezorgd. De rouwverzendset is verkrijgbaar bij alle postkantoren en een verpakking van 25 verzamelenveloppen is te koop op mailorder.nl
Rouwbrieven kunnen in het sorteerproces beschadigd worden doordat enveloppen niet volledig gesloten zijn. Steek daarom altijd de achterflap van de envelop volledig in de envelop, niet alleen het
puntje. Het voorkomt dat de enveloppen scheuren, beschadigen of opengaan. Bespreek dit ook met
de familie.
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Controleer altijd de combinatie van postcode, adres en huisnummer met de handige postcodezoeker op www.postnl.nl/voorthuis.
Deponeer de rouwverzamelenveloppen uitsluitend in de inwerpopening “overige postcodes”van de brievenbus. Uiteraard kunt u de rouw verzamelenveloppen ook voor 16.30 uur
afgeven op een van de ruim 2600 PostNL postkantoren.
Stuurt u een rouwkaart naar uzelf. Op deze manier ziet u of de rouwkaarten de volgende
(werk)dag bezorgd zijn. Heeft u de kaart niet ontvangen? Neem dan contact op met de PostNL Klantenservice via 0900-0990. Houdt de barcode van de rouw verzamelenvelop bij de
hand als u belt, zodat de gegevens van de verzamelenvelop kunnen worden getraceerd.
Oproep aan u

Het bestuur heeft regelmatig overleg met PostNL. Bovenstaand treft u tips aan van hen, maar
in de bezorging blijkt het nogal eens fout te gaan. Wilt u aan het secretariaat van Nardus
doorgeven wanneer en waar het fout is gegaan bij u. In een volgend overleg kunnen we dan
met cijfers komen en met aanwijsbare fouten in de bezorging.

Bezoek aan de Algemene Ledenvergaderingen
Dit jaar heb ik de ledenvergaderingen bezocht van de koepels die tot heden een vergadering
hebben gehouden. Wat mij opviel was de prettige sfeer wanneer zo’n vergadering verloopt.
De vergadering van de Federatie Groningen werd begonnen met het volgende gedicht, geschreven door de vice-voorzitter de heer Penninga.
Stil
Het was heel even stil, niet al te lang,
stil om aan hen te denken,
aan de mensen van voorbij.

Nu stonden wij elk met onze eigen gedachten,
even stil, straks agendapunt 2,
enzovoort, want er moet wel bestuurd worden.

Doet het verdriet ons nog wel wat,
of zijn wij te professioneel geworden,
horen wij het allemaal onbewogen aan.

Wij zijn vaak bezig met alles te regelen,
verwerking en aanvaarding is voor anderen,
elk op hun eigen manier.

Wij mochten straks weer weg,
ook al is het soms hartverscheurend,
maar grote mensen huilen niet.

Wij zijn nuchter en toch betrokken,
het moet menswaardig en integer,
met respect en meelevend.

We weten dat komt straks nog wel,
maar dan zijn we er niet meer bij,
meestal niet, heel even soms.

Dicht bij de mensen in het dorp,
zonder teveel druk van de commercie,
met liefde voor onze medemensen.
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100 jaar jarig bestaan MM Harkema
Zaterdagochtend werd in Harkema een geheel nieuwe aula geopend door de begrafenisvereniging Memento Mori. Het oude gebouw, ruim zestig jaar oud, voldeed niet meer aan
de eisen van deze tijd. Het gebouw, wat onder andere dienst had gedaan als onderkomen
voor het hervormd kerkelijk jeugdwerk, gymlokaal, kleuterschool, handenarbeidlokaal en
bioscoop, werd vorig jaar gesloopt. Daarna werd er een compleet nieuwe aula gebouwd,
en dat geheel door de plaatselijke gemeenschap, zo benadrukte wethouder Marten van der
Veen van de gemeente Achtkarspelen in zijn speech.
Namens de Uitvaartfederatie overhandigde Otte Akkerman een oorkonde. Daarna nam
Albert Berends van Nardus, een samenwerkingsorganisatie van uitvaartverenigingen het
woord. Hij prees de gemeenschap en was eigenlijk een beetje jaloers dat in zijn woonplaats Leek niet net zo´n mooie faciliteit stond.
Daarna was het woord aan bode Foekje Roorda. Zij mocht het gebouw openen en deed dit
door een lint door te knippen. Alle aanwezigen mochten daarna het gebouw bekijken. Tot
16.00 uur was daartoe gelegenheid.

In het gebouw zijn twee opbaarruimtes, verder is er een familiekamer en een uitvaartzaal. Het
gebouw is zo ingericht, dat de familie van een opgebaarde een sleutel kan krijgen, zodat men
zelf kan bepalen wanneer en hoe men naar de aula gaat. De rest van het gebouw wordt dan
afgesloten.
Bron: Waldnet
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Nieuwbouw crematorium? Let op de btw!
Laat u een crematorium of uitvaartcentrum (ver)bouwen?
Of hebt u recentelijk nieuw gebouwd of verbouwd?
Lees dan dit artikel over de btw-aspecten die hierbij een rol spelen. Het behandelt de meest belangrijke
aandachtspunten op het gebied van de btw.
Uitvaartverzorging: vrijgesteld van btw
Het merendeel van de prestaties die worden verricht door uitvaartverzorgers is vrijgesteld van btw. Dat
betekent dat geen btw hoeft te worden voldaan over de opbrengsten, maar ook dat geen btw in aftrek kan
worden gebracht op de kosten en investeringen. Indien en voor zover een uitvaartverzorger wel btw verschuldigd is over zijn prestaties, kan de toerekenbare btw wel in aftrek worden gebracht.
Indien een uitvaartondernemer een nieuw crematorium of uitvaartcentrum laat bouwen, heeft hij altijd te
maken met de btw, zelfs als uitsluitend vrijgestelde prestaties worden verricht. Dat komt omdat de zogenaamde integratieheffing moet worden toegepast.
De integratieheffing
De integratieheffing is een vrij gecompliceerde fiscale bepaling, die tot doel heeft om btw te laten drukken op de totale voortbrengingskosten van een nieuw vervaardigde zaak, althans voor zover die gebruikt
wordt voor vrijgestelde prestaties.
Stel, u bezit een groot stuk grond en geeft aan een aannemer de opdracht om daar een nieuw crematorium op te bouwen. U betaalt dan alleen btw over de aanneemsom, want de grond had u immers al in eigendom. Als u een nieuw crematorium met grond zou aankopen van de aannemer, zou u over zowel de
grond als de bouwkosten btw moeten betalen. Een belangrijk verschil dus!
De wetgever vindt dit ongewenst en heeft daarom de integratieheffing in het leven geroepen. Die zorgt
ervoor dat ook over de grond (en alle andere ‘onbelaste’ kosten, zoals de bouwvergunning) btw wordt
geheven.
Werking integratieheffing
Vooropgesteld: anders dan wel eens wordt gedacht is de integratieheffing een verplichte wettelijke bepaling. U kunt dus niet kiezen voor het eenvoudigweg afzien van de aftrek van voorbelasting.
De integratieheffing werkt als volgt.
Eerst moet de opdrachtgever (de uitvaartorganisatie) de btw die de aannemer aan hem in rekening brengt
in aftrek brengen. Tijdens de bouw krijgt de opdrachtgever dus alle btw terug, hetgeen tot een financieringsvoordeel leidt. Als het gebouw is opgeleverd en de uitvaartondernemer gaat het gebouw in gebruik
nemen, moet hij ‘afrekenen’ met de belastingdienst. Hij moet dan 19% btw1 voldoen over de totale
voortbrengingskosten van het gebouw, maar mag de btw die is toe te rekenen aan btw-belaste prestaties
daarop in aftrek brengen.
Voorbeeld 1:
Een uitvaartondernemer koopt grond aan voor € 1 mln. Hij betaalt hierover 6% overdrachtsbelasting,
dus € 60.000. Op de grond laat hij een nieuw crematorium bouwen voor € 10 mln ex btw. Tijdens de
bouw mag hij de btw daarop, zijnde € 1,9 mln, in aftrek brengen. De bouwvergunning kost € 100.000.
Als hij het gebouw in gebruik neemt moet hij 19% btw betalen over:
Grondaankoop
Overdrachtsbelasting
Bouwvergunning
Bouwkosten
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Verschuldigde btw 19% € 2.120.400
Stel aftrekbaar 10%
€ 212.040
Te betalen (= btw-druk) € 1.908.360
Ter vergelijking: indien de integratieheffing niet toegepast zou zijn, zou 10% van de btw aftrekbaar
zijn en zou de btw-druk dus 90% van € 1.900.000 = € 1.710.000 zijn geweest. De integratieheffing
leidt dus tot een btw-nadeel van € 198.360. Dit nadeel dient te worden verminderd met het financieringsvoordeel omdat tijdens de bouw de btw in aftrek kan worden gebracht. Bij een bouwtijd van
(stel) 2 jaar en een rentevoet van (stel) 5% is dat voordeel ongeveer € 85.500 (uitgaande van die €
1.710.000 en gemiddeld over 1 jaar berekend).
Het uiteindelijke nadeel is dus de btw die is toe te rekenen aan de kostenelementen waarop eerder
geen btw heeft gedrukt. In de regel is de grond die de opdrachtgever al in zijn bezit had of zonder
btw heeft aangekocht de grootste ‘boosdoener’, zo ook in het voorbeeld.
Maar als de uitvaartorganisatie de grond toevallig met btw heeft aangekocht (dat kan als de grond als
bouwterrein was aan te merken ten tijde van de aankoop), kan de integratieheffing ook een gunstig
effect hebben, namelijk als het btw-nadeel dat dan nog resteert wordt overtroffen door het financieringsvoordeel, nu de btw niet hoeft te worden voorgefinancierd tijdens de bouw.
Voorbeeld 2:
Uitgangspunten als in voorbeeld 1, maar nu wordt de grond aangekocht voor € 1 mln + btw. Er is
dan geen overdrachtsbelasting verschuldigd.
Tijdens de bouw mag de ondernemer dus € 190.000 (grond) + € 1.900.000 (bouwkosten) aan btw in
aftrek brengen. Als hij het gebouw in gebruik neemt moet hij 19% btw betalen over:
De grondaankoop
Bouwvergunning
Bouwkosten
Voortbrengingskosten

€ 1.000.000
€
100.000
€ 10.000.000
€ 11.100.000

Verschuldigde btw 19% €
Stel aftrekbaar 10%
€
Te betalen (= btw-druk) €

2.109.000
210.900
1.898.100

Het eerste voordeel zit uiteraard in de overdrachtsbelasting: die is hier niet verschuldigd . Een voordeel van € 60.000. Ook in dit voorbeeld weer de vergelijking, indien de integratieheffing niet toegepast zou zijn. Dan zou 10% van de btw aftrekbaar zijn en zou de btw-druk dus 90% van € 2.090.000
= € 1.881.000 zijn geweest. De integratieheffing leidt dan dus tot een btw-nadeel van € 17.100. Dit
nadeel dient te worden verminderd met het financieringsvoordeel omdat tijdens de bouw de btw in
aftrek kan worden gebracht. Bij een bouwtijd van (stel) 2 jaar en een rentevoet van (stel) 5% is dat
voordeel ongeveer € 94.050 (uitgaande van die € 1.881.000 en gemiddeld over 1 jaar berekend). De
integratieheffing leidt dan dus tot een voordeel.
Lopende procedure
Over de wijze waarop de integratieheffing moet worden toegepast loopt momenteel een procedure bij
het Europese Hof van Justitie. Om geen rechten verloren te laten gaan adviseren wij ondernemers die
aangifte doen van de integratieheffing, om daartegen meteen weer proforma bezwaar aan te tekenen
en de inspecteur te verzoeken om te wachten met het doen van uitspraak tot de rechter zijn beslissing
kenbaar heeft gemaakt.
Het is niet raadzaam om, al dan niet in verband met de lopende procedure, de aangifte van de integratieheffing achterwege te laten of om te laat aangifte te doen, omdat daarmee een boete wordt geriskeerd.
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Het is niet raadzaam om, al dan niet in verband met de lopende procedure, de aangifte van de integratieheffing achterwege te laten of om te laat aangifte te doen, omdat daarmee een boete wordt geriskeerd.
Verbouwing
Indien u niet nieuw laat bouwen, maar een crematorium of uitvaartcentrum laat verbouwen of renoveren, zal de integratieheffing normaliter niet van toepassing zijn. Dat kan alleen als de verbouwing
dermate ingrijpend van aard is, dat in feite van complete nieuwbouw moet worden gesproken.
Wel hebt u uiteraard recht op aftrek van btw indien en voor zover er na de verbouwing btw-belaste
prestaties worden verricht in het gebouw.
Herziening van btw
Een nieuw vervaardigde onroerende zaak wordt tien jaar lang ‘gevolgd’ voor de btw. Indien zich in
die periode wijzigingen voordoen in de verhouding tussen belast en vrijgesteld gebruik, kan dat leiden tot een aanpassing van de oorspronkelijk in aftrek gebrachte btw. Deze herzieningsregels zijn
niet van toepassing bij een verbouwing. De aftrek van btw wordt dan definitief vastgesteld in het jaar
waarin de verbouwing wordt opgeleverd.
Fiscale planning
Grote investeringen, zoals nieuwbouw en verbouwingen, vergen een zorgvuldige fiscale planning.
Het is dan ook raadzaam om daarbij tijdig een goede fiscale adviseur bij in te schakelen.
J. Egberink

Caraad Belastingadviseurs BV

1) Per 1 oktober 2012 wordt het tarief waarschijnlijk 21%. Dat zou betekenen dat een ingebruikneming na 1 oktober tot een aanzienlijke kostenverhoging leidt. Of en in
hoeverre hiervoor een overgangsregeling wordt gecreëerd was op het moment van het schrijven van dit artikel nog niet bekend.

Fiscaal en juridisch vaknieuws:

ARBEIDSRECHT – Een werkneemster die een vergoeding eiste voor de extra uren die zij had gewerkt, kreeg op 27 april 2012
van de kantonrechter te Nijmegen gelijk, omdat de werkgever geen deugdelijke urenregistratie kon laten zien.
Het ging om een arts, die compensatie eiste, onder meer omdat zij geen mogelijkheid had gehad onbetaald ouderschapsverlof op te nemen. Volgens contract hoorde ze tussen 40 en 44 uur te werken. Dat had ze ook tijdens de verlofperiode gedaan,
terwijl ze zes uur per week minder zou werken. Die uren had ze dus in feite onbetaald gemaakt.
De werkgever stelde daar tegenover dat ze wel degelijk minder had gewerkt en zelfs een roostervrije dag had gekregen,
maar kon daarvan geen sluitende administratie overleggen. De rechter vond dat het op de weg van een werkgever ligt om
een deugdelijke registratie van de arbeidstijden van de werknemer te voeren. Nu de werkgever dat niet had gedaan, had hij
de mogelijkheid om de loonvordering van de werkneemster te betwisten, verspeeld. Dus kon de rechter weinig anders doen
dan haar gelijk geven.
Hier vindt u de uitspraak.
ASSURANTIE – Verzekeraars mogen vanaf 21 december 2012 bij nieuwe contracten geen onderscheid meer maken op basis
van geslacht. Dat blijkt uit richtlijnen die de Europese Commissie heeft gepubliceerd.
De richtlijnen schrijven de verzekeringssector voor uniforme tarieven voor mannen en vrouwen in te voeren. Deze sekseneutrale tarieven gelden alleen voor nieuwe contracten.
Als mannen en vrouwen verschillende premies moeten betalen, is dat immers discriminatie op grond van geslacht, zo oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie. In zijn uitspraak in de zaak-Test-Achats van 1 maart 2011 gaf het Hof van
Justitie verzekeraars tot 21 december 2012 de tijd om dezelfde verzekeringspremies en -uitkeringen te gaan hanteren voor
mannelijke en vrouwelijke klanten. Viviane Reding, vicevoorzitter van de Commissie en commissaris voor Justitie, overlegde
in september 2011 met de belangrijkste verzekeraars in de EU over de vraag hoe de sector zich naar de uitspraak van het
Hof kan schikken.
De nieuwe richtsnoeren van de Commissie werden opgesteld na overleg met nationale overheden, verzekeraars en consumenten en geven praktische aanbevelingen bij de gevolgen van de uitspraak. Het Nederlandse Verbond van Verzekeraars
was overigens niet gelukkig met de ontwikkelingen.
Kijk hier voor meer informatie en links naar alle relevante documenten.
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FRAUDEBESTRIJDING – Het Steunpunt Acquisitiefraude waarschuwt voor een drietal nieuwe spooknota’s die recentelijk zijn gesignaleerd:
* Bureau Metea verspreidt ‘facturen’ voor de opname van de bedrijfsgegevens in een ‘Ziekenhuiskleurgids’. In de kleine letters kan men lezen, dat het eigenlijk geen factuur is, maar een aanbod. Er is dus geen betalingsverplichting.
* Media en Marketing Groningen stuurt facturen voor het plaatsen van een advertentie op www.zoekbedrijven.in. Ondernemers die de ontvangst van zo’n factuur melden bij het Steunpunt, zijn zich echter niet bewust dat zij ooit een
dergelijke opdracht hebben verstrekt. Het Steunpunt raadt aan per aangetekend schrijven de afzender om opheldering te vragen over de overeenkomst waarop hij deze factuur baseert. Het advertentiebureau moet kunnen bewijzen
dat een overeenkomst tot stand is gekomen.
* Tele Verzeichnis Verlag (TVV) uit Hamburg, Duitsland, verstuurt mailings aan ondernemers, waarin gevraagd wordt
een handtekening te plaatsen en het formulier te retourneren. Wie dat doet, gaat een advertentieovereenkomst aan
voor de duur van drie jaren, voor een totale prijs van 2.925 euro. De bedrijfsgegevens worden dan geplaatst op de
website www.ondernemingsportaal-nl.com. TVV doet dit al vele jaren en is onlangs opnieuw begonnen met mailen.
Hier vindt u meer informatie. Klik op de waarschuwing voor een voorbeeld van de spooknota.
FINANCIËLE DIENSTVERLENING – Het ministerie van Financiën heeft een document gepubliceerd waarin in veertig
punten wordt uiteengezet wat de plannen van de regering met de financiële sector zijn.
Onder die veertig punten vinden we:
* Heldere en begrijpelijke producten die het belang van de klant dienen en een verbod op producten die dat belang
niet dienen.
* Vermindering van perverse prikkels en kosten die samenhangen met beloningen en bonussen voor bestuurders,
adviseurs en tussenpersonen.
* Versterking van de professionele instelling door invoering van een bankierseed en een verplicht diploma voor elke
financiële adviseur.
* Maxima aan rentes en tarieven.
* Banken gaan bijdragen aan de risico's die de samenleving loopt; zo zullen banken gaan meebetalen voor het risico
van faillissementen.
* Meer controle van de overheid op financiële instellingen, vooral banken en verzekeraars.
* Versterking van de positie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.
* Aandacht voor de onafhankelijke positie van de accountant.
U vindt het document hier.
FINANCIËLE DIENSTVERLENING – Minister De Jager van Financiën wil een bankierseed invoeren voor alle bestuurders en medewerkers van financiële ondernemingen. Het doel is het vertrouwen in de financiële sector te herwinnen.
Dit meldt hij aan de Tweede Kamer. De maatregelen zijn onderdeel van een veelomvattend pakket aan regels, dat ter
consultatie aan marktpartijen en toezichthouders wordt aangeboden.De Jager wil medewerkers van financiële ondernemingen, zoals banken en verzekeraars, een eed of belofte laten afleggen. De klant moet voorop staan en bankiers
en verzekeraars moeten zich bewust worden van hun bijzondere rol in de maatschappij. De Autoriteit Financiële Markten houdt toezicht op de naleving van de eed.
Verder vindt de minister dat hypotheekverstrekkers meer inzicht moeten geven in de hypotheektarieven. Het is nu
vaak onduidelijk hoe deze tot stand komen. Met dit voorstel ontstaat meer inzicht in de opbouw van variabele rentes.
Ook krijgen consumenten drie maanden voor het aflopen van de rentevasteperiode een nieuw aanbod. Zo is er voor
de consument echt wat te kiezen.
Marktpartijen en toezichthouders hebben vier weken de tijd om te reageren op de consultatie. De Jager wil de maatregelen op 1 januari 2013 laten ingaan.
Kijk hier voor meer informatie.
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