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BELASTING

RUSLAND

Amsterdam De aangifte voor
de inkomstenbelasting moet
volgend jaar uiterlijk 1 mei zijn
ingediend. Dat is een maand later
dan lang gebruikelijk was. Voor
2016 wordt de periode wellicht
nog verder opgerekt, om de piek
bij de fiscus te verminderen. Ook
mogen de aangiften voortaan pas
vanaf 1 maart worden ingediend,
omdat de gegevens voor de vooraf ingevulde aangifte dan pas
bekend zijn. Slechts 10% van de
mensen deed het afgelopen jaar
voor 1 maart aangifte.
Omdat er pas vanaf 1 maart
aangifte mag worden gedaan,
is de einddatum van 1 april losgelaten. Er blijft wel een prikkel
om voor 1 april aangifte doen,
namelijk de garantie dat er voor 1
juli een voorlopige of definitieve
aanslag binnenkomt. fd

Amsterdam De Duitse bonds-

Aangifte inkomstenbelasting mag
vanaf volgend jaar een maand later
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Merkel uit felle
kritiek op Poetin
kanselier Angela Merkel heeft
zondag in een Duitse krant fel
uitgehaald naar de Russische
president Vladimir Poetin, die er
een ‘anti-Europees beleid’ op na
zou houden. Ze hekelt de rol van
Rusland in de crisis in Oekraïne,
maar verwijt het land ook voor
problemen te zorgen in Moldavië
en Georgië. Verder zou Poetin
enkele landen in de Balkan ‘politiek en economisch afhankelijk
maken’. Volgens de machtigste
vrouw van Europa worden de
landen onder druk gezet — op
de Balkan voerden de Russen
afgelopen weken enkele militaire
vluchten uit — omdat ze toenadering zoeken bij Europese landen
en afstand nemen van Rusland.
Merkel deed de uitspraken in de
krant Die Welt am Sonntag. fd

TELECOM

Kort geding tegen de Staat wegens
bewaren van bel- en internetgegevens
Amsterdam

Een groep organisaties start
een kort geding
tegen de Staat
om de Wet
Bewaarplicht
Telecommunicatie (WBT).
De organisaties
willen een halt toeroepen aan
de opslag van bel-, internet- en
mailgegevens. De WBT houdt in
dat telecombedrijven en internetproviders gegevens over internet- en telefoniegebruik zes tot
twaalf maanden moeten bewaren
zodat Justitie die eventueel kan
gebruiken. Onder de organisaties
zijn de Nederlandse Vereniging
van Strafrechtadvocaten en de
Nederlandse Vereniging van Journalisten.

In april oordeelde het Europese Hof van Justitie al dat het
onbeperkt ongericht verzamelen
van metadata niet is toegestaan.
Er moeten volgens het Hof objectieve criteria worden toegepast
om de noodzaak van verzamelen
en opslaan vast te stellen, en er
moet voorafgaande controle zijn
door een onafhankelijk instantie
of rechter.
Ook de Raad van State oordeelde onlangs dat de wet in strijd is
met de fundamentele grondrechten die het privéleven beschermen. Toch weigert de regering tot
nu toe de wet buiten werking te
stellen. ‘ We gaan de rechter verzoeken de wet buiten werking te
stellen, dan wel te verbieden dat
deze wet nog wordt toegepast’,
zegt Otto Volgenant van Boekx
Advocaten. fd

