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AAN DE ORDE

Voor de'aanmerkelijk belang'-aandeel-

houder geldt de gebruikelijkloonregeling.
Uitgangspunt is dat het gebruikelijk loolr
wordt vastgesteld op het hoogste van de

volgende bedragen:
. nrinimaal 75%o van het loon uit de neest

vergelijkbare dienstbetrekking;
. het hoogste loon van de meestverdie-

nende werknerler;
. het minimunrbedrag is € 45.ooo (zor9).

Alleen in een beperkt aantal uitzonderings-

situaties staat de Belastingdienst een lager

gebruikelijk loon toe.

St¡rtende ondernening
Als start-up mag u het wettelijk mini-
mumloon nenÌen als gebruikelijk loon.

Voorwaarde is onder meer dat u over een

S&O-verklaringbeschikt. Als u geen start-up

bent, mag u onder voorwaarden tijdelijk
uitgaan van een lager loon. Bijvoorbeeld van-

wege aanvangsverliezen of lage inkomsten.

Het loon nag niet lager zijn dan het wettelijk
ninirnumloon. De uitzondering geldt voor
maximaal 3 jaar. Als u de onderneming van-

uit een eenmanszaak inbrengt in de bv, moet

u deze periode aftrekken van deze 3 jaar.

Uw ondernening nooht verlie¡
Als uw onderneming zoveel verlies maakt

dat de continuïteit in gevaar is, mag u het

loon verlagen tot het wettelijk minimurl-
loon dat past bij het aantal uren dat de

aanmerkelijk belang-houder voor u werkt.

U mag het loon niet lager vaststellen als de

bv,
. incidenteel verlies lijdt;
. de rekeningen nog steeds kanbetalen;
. de rekeningen niet kan betalen als gevolg

van een oplopende rekeningcourant-

schuld, uitgekeerd dividend of andere

onttrekkingen.

Deelt¡¡d
Als u in deelti¡d werkt, zeg twee dagen in de

week, moet u nog steeds aannemelijk maken

dat een evenredig deel van l-ret loon uit de

meest vergelijkbare dienstbetrekking of het

loon van de meestverdienende werknemer

lager is dan € 45.ooo. Is het loon van de

meest vergelijkbare dienstbetrekking voor

een voltijdsfunctie bijvoorbeeld € 7o.ooo,
dan mag u het gebruikelijk loon vaststellen

op zl5van€To.ooo, dat is € z8.ooo.
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verlagir-rg van het gebruikelijk loon.
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N I ET.OPGE NOIhE N VAKANTI E DAGEN

Als werkgever heeft u wellicht liever niet dat een werk-

nerrrer een stuwneer aan vakantiedagen opbouwt.

l. Wetteliike vokontiedogen
Een werknemer heeft jaarlijks wettelijk recht op vakantie

van vier keer de arbeidsduur per week. Epn werknemer

die vijf dagen per week werkt, heeft dus nr.inimaal recht

op twintig vakantiedagen per jaar. De wettelijke vakantie-

dagen die een werknemer in zorS níet heeft opgenolren,
vervallen na zes maanden, oftewel op r juli zor9. Als

werkgever moet u uw werknerner de kans geven om deze

dagen vóór deze datum op te nemen.

2. Bovenwetteliike vokontiedogen
Meestal heeft iemand hier bovenop extra vakantiedagen.

Dit zijr-r de bovenwettelijke vakantiedagen. Als l-rier niets

over is afgesproken in de cao of het arbeidscontract

vervallen deze bovenwettelijke vakantiedagen pas na vijf
jaar! De oudste vakantiedagen vervallen het eerst.

3. Ziek op vokontie
Als een werkner-ner zich ziek meldt tijdens vakantie,

telien de wettelijke vakantiedagen dat hij of zij ziek is

níet als vakantiedagerl, rììaar als ziektedagen. Voor de

bovenwettelijke vakantiedagen kunt u in het contract of
de cao vastleggen dat ziektedagen tijdens vakantie van het

vakar-rtietegoed afgaan. U kunt van de werknemer vragen

om de zieknelding te onderbouwen nìet een verklaring
val1 een arts of andere documentatie.

4. Uitbetolen ddgen
Wettelijke vakantiedagen l-roeft u alleen uit te betalen

bij het einde van het arbeidscontract. Bijbovenwettelijke
vakantiedagen kan er in het contract of de cao zijn afge-

sproken dat de werknemer de mogelijkheid heeft om deze

te laten uitbetalerr. U kunt de werknemer niet verplichten
om dit te doen.

@ï,i:JJlii:J;1ii"11ï1,îï:1iï"ï::,J,,:,ïi:i::
salaris, vermeerderd met 8% vakantietoeslag. Volgens de

rechtspraak nloet u echter de extra salariscomponenten,

zoals een dertiende maand erl eelr ploegentoeslag, in de

vergoedin g 111eenerrren.

CHECKIISI: GEIDP0IJES V00R IIIÍERKNEIUIERS 'IhEI EEN RUGZAKJE'
Deze subsidie- en loonregelingen liggen (ook) in zotgvoor werkgevers klaar.

l. Het loonkoslenvoordeel (LKVl

Het LKV geldt voor doelgroepen die lostig oun helwerk komen. llel gool om:

. oudere werknemers (5ó+) mel een uilkering;

r werknemers mel een orbeidsongeschiklheidsuitkering;

o werknemers mel een orbeidsbeperking;

. herploulsle werknemers die orbeidsongeschikt ziin geworden.

3. loonkostensubsidie en loondispensatie

Als u iemond mel een orbeidshondicop en een verminderde

orbeidsproduclivileil of een Woiong'er in diensl neeml, kunl u

loonkotensubsidie of loondispensotie 00nvr0gen bi¡ UWV. U betoolt

olleen voor de werkelijke orbeidsproduclivileil.

2. Het loge inkomensvoordeel (UV)

Het LIV geldt voor loogbeloolde werknemers von 22 ioor lol de pensioenleeftiid

mel een loog loon. U heeft rerhl op ilV voor een werknemer die minimool:

. 100% en moximool 125% van hel minimumloon verdienl;

. L248 verloonde uren per kolenderioor werkt.

Voor l8-lot 2l-jorigen koml u mogeliik in oonmerking voor hel Jeugd-UV.

4. Proefplootsing

Als u twijfeh over iemond mel een biþlonds-

of UWV-uiftering, kunl u een proelploolsing

overwegen. Gedurende lwee moonden werkl

deze persoon mel behoud von uilkering.

5. No-riskpolis ziekleverzuim

Voor werknemers mel een orbeidshondicop of

ziekle en voor werknemen uil de doelgroep

bonenofsprook kunt u een no-riskpolis

00nvr0gen voor de koslen bi¡ ziekte.
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M
Aonl

del
orde I

BTW.TARIEVEN DOOR DE JAREN HEEN

Bij de invoering van de BTW inry6g leverde dit de

schatkist 2,6 miljard euro op. Inmiddels is dit 53 miljard
euro (zor8). Door de cor-nbinatie van tarieven bedroeg in
zorS de gemiddelde BTW-heffing op de consumptie van

huislroudens 8,7%.Dít komt doordat goederen en diensten

zoals vliegtickets, kinderopvang en de huur van een woning
zijn vrijgesteld var-r BTW (bron: CBS).

. De werkzaamheden zijn een wezenlijk onderdeel van de

bedrijfsvoering van de werkgever. Bijvoorbeeld:

' een chauffeur die rijdt voor een transportondernening;
* een pizzakoerierbij een pizzaverkoper met bezorg-

dienst;

" een enquêteur die enquêtes afireemt voor een enquête-

bureau.

ill0dlt¡¡dbezorgers
De kantonrechter in Ansterdan heeft bepaald dat

naaltijdbezorger Deliveroo haar maaltijdbezorgers

nroet behandelen als werknemers en niet als zzp'er

(tclt,NtrnlAMS:2o1Ç:21o). De bezorgers waren eerder

in dienst op grond van een arbeidsovereenkomst. De

kantonrechter oordeelt dat de relatie tussen Deliveroo

er-r de bezorgers onder het zzp-contract niet wezenlijk is

veranderd.

g Het kabinet werkt aan een webmodule waarrnee

een opdrachtgever zekerheid krijgt over de vraag

of een arbeidsrelatie als 'buiten dienstbetrekking' kan

worden gezien. Iir dat geval geeft de module een zogeheten

opdrachtgeversverklaring af. Deze is naar verwachting eind

zorg online.

Btw hoog (%)

Btw loog (%)

GEZAGSCRITERIUM OPDRACHIGEVER EN ZZP'ER

Voor de vraag of iemand in loondienst is of niet, gelden drie

criteria: r) is sprake van eerl verplichting tot persoonlijke

arbeid?; z) is sprake van eelì gezagsverhouding?; en 3) betaalt

de opdrachtgever méér dan alleen de vergoeding voor de

kosten die iemand maakt? Is het antwoord op één van deze

vragen'nee', dan is de opdrachtnemer niet in loondienst.

Gezogsverhouding
De vraag over de gezagsverhouding is niet altijd nakkelijk
te beantwoorden. Om deze onduidelijkheid te verminderen,

heeft n'rinister l(oolmees van SZW per r januari zorg een bij-
lage toegevoegd aan het Handboek Loonheffingen. De tekst

van de bijlage is zoir acht pagina's lnet indicaties voor het al

dan niet bestaan van een gezagsverhouding. Als aanwijzing

voor het bestaan van een gezagsverhouding geldt onder

meer dat de opdrachtgever aanwijzingen en instructies kan

geven over de manier waarop de werkende de opdracht moet

uitvoeren ('het hoe') en niet alleen over het resultaat dat hij
noet opleveren (het wat'). Andere aanwijzingen zijn:
. De werkende heeft eerder voor dezelfde werkzaamheden

een dienstbetrekking gehad bij dezelfde opdrachtgever.
. De werkzaamheden die de werkende bij de opdrachtgever

verricht, wordenbij deze opdrachtgever ook verricht door

rrrensen in dienstbetrekking.
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SUBSIDIE PRAKTIJK¡.EREN

Met de krapte op de arbeidsmarkt kan

een praktijkleerplek een rnanier zijn

om nieuw personeel te vinden. De rege-

ling is recent verlengd tot zoz3. Dankzij

de subsidieregeling praktijkleren krij gt

u eelì tegerroetkolning voor de kosten

die u maakt voor de begeleiding van

een leerling, deelnemer of student. Het

nraximale subsidiebedrag is € z1oo per

praktijk- of werkleerplaats. Met ingang

van zorg komen de duale en deeltijd

hbo-opleidingen Gezondheidszorg en

Gedrag & Maatscl,appij ook in aanmer-

king voor subsidie.

'het geval. Bovendien wordt bij één op

de vier zaken een billijke vergoeding

toegewezen. Het gevolg is dat het ge-

middelde bedrag dat een werknemer

meekrijgt is gestegen van € 3r.5zz naar

€ 67.838, zo blijkt uit onderzoek van

Het Financieele Dagblad.

IIVETSVOORSTE ¡. f RA]ICH I SE

Het kabinet heeft een concept-

wetsvoorstel opgesteld dat de ver-

houdingen tussen franchisegever en

franchisenemer nader vastlegt. Doel

is de positie van de franchisenemer
bij conflicten in de toekomst beter
te beschermen. Het wetsvoorstel

bevat regels voor vier onderdelen

die cruciaal zijr-r voor evenwichtige

franch.iseverhoudin gen :

r. De precontractuele uitwisseling
van informatie.

z. De tussentijdse wijziging van een

loper-rde franchiseovereenkomst.

3. De beëindiging van de franchise-
samenwerking.

sor00lvAt(ANItEs 20t9
Noord

I(rokusvakarùie útlntz4-z
Meivakantie z7-4tln5-5
Zonrervakantie B-Z tlnzS-8
Herfstvakantie t9-to tln z7-to

4. Het overleg tussen franchisegever

en zijn franchisenemers.

,KREDIETCOUIBOYS'

Zzp'erc op zoek naar financiering
zijn vogelvrij voor kredietverleners
tegen de l-roofdprijs, signaleert

De Volkskrant. Snel geld, zonder

gedoe, maar wel tegen een prijs in
de vornr van rentes van 30 totzoo%o

op jaarbasis. Voor zzp'ers geldt

niet de wettelijke bescherming bij
consumentenkrediet (maximaal
t4%o rente op jaarbasis). Evenmin
hebben de kredietverstrekkers een

zorgplicht, op grond waarvan ze de

kredietwaardigheid van de zzp'er

nloeten meerlemerì in het onderzoek

g Financiering nodig voor uw

onderneming? Uw NOAB-

adviseur kan u or-rdersteunen bij het

maken van een liquiditeitsprogllose
er-r het beoordelen van de krediet-
voorwaarden.

m

g ffiîï:ïJffiff;:l:ii;*
van RVO.r-rl.

ONTSI.AG WERKIIEffIER DUUR EII
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De Wet werk en zekerheid (W.r)
heeft ontslag lastiger en duurder
gemaakt. Dit blijkt uit onderzoek door

onderzoekers van de Erasnrus School

of Law. Het aantal afwijzingen van

ontbindingsverzoeken is explosief ge-

stegen. In ruim één op de drie geval-

lenþ6%) wees de rechter het verzoek

af. Voorafgaand aan de Wwz was dit
slechts in gYo van de ontbindingszaken

Midden
z3-ztlnt3-3
z7-4tln5-5
zo-7 tlnr-g
t9-ntlntzT-to

Zuid
2¡-2tllin3-3
zZ-a,tlnS-S

6-7tlnß-8
n-totf tttzo-to

Riik en provin(ies verwo(hlen v00r 2019 ruim 5,9 miliord eur0 00n wegenbelosting le innen

Dit is biino 0,2 miliord eur0 meer don in 2018. Aulobeziflers ziin komend ioor lussen een

pû0r eur0 (benzine) en een p00r tienties (diesel) exlro kwiil. lnwoners von Drenlhe en

Zeelond ziin hel duursle uit. Zii belolen v00r een middenklosser r0nd de zes lienlies meer

00n rllegenbelosling don inwoners von Noord-Hollond (bron: (BS). m
,

iliord euro

(0r_0r0N

Bii het somenstellen von deze nieuwsbrief is de grootsl mogeliike zorgvuldigheid betro(ht. De iuifheid

en volledigheid von de nieuwsbrief kon echter niet worden gegorondeerd. De somenslellers en de

uilgever occepteren don ook geen oonsprokeliikheid voor schode, von welke oord ook, die hel direcle

0f indirecle gevolg is von hondelingen en/of beslissingen die geboseerd ziin op deze nieuwsbrief.
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