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De invoering van de Wet arbeidsmarkt in
balans (Wen) per r januari zozo is een feit.
U moet vóór die tijd uw salarissoftware,

arbeidscontracten en de overeenkorìlsten

rnet opdrachtgevers hierop aanpassen.

Vu¡t ¡ontrort no 3 icor
De periode varl opeenvolgende tijdelijke con-

tracten, de ketenbepaling, wordt verlengd

van twee naar drie jaar. Werknemers krijgen
hierdoor pas na drie jaar (of na drie tijdelijke
contracten) recht op een vast contract. De

nieuwe ketenbepaling van drie jaar is óók

van toepassing op arbeidsovereenkomsten

die eindigen op of na r januari zozo.

Poyroll duurder
De WAB bevat maatregelen die de rechts-

positie en arbeidsvoorwaarden van payroll-

werknemers zo veel mogelijk gelijktrekken
met die van werknemers in dienst van de

opdrachtgever. Denk bijvoorbeeld aan de

r3de maand.

Andere wiizingen in kort bestek
. Transitievergoeding: De berekening van

de transitievergoeding bij ontslag gaat

veranderen:

* elke werknenler, vast én flexibel, heeft

straks vanaf dag één (in plaats van na

twee jaar nu) recl-rt op de transitiever-
goeding;

* de afrondir-rg op halve dienstjaren wordt

geschrapt: u berekent de transitiever-

goeding straks over de feitelijke duur

van de arbeidsovereenkomst;

* de hogere opbouw van de transitiever-

goeding voor werknemers die langer

dan tien jaar in dienst zijn geweest

vervalt.

De transitievergoeding bedraagt irt zotg

maximaal € 8r.ooo óf een jaarsalaris als

dat hoger is dan € 8r.ooo.

Cumulatiegrond bij ontslag: U mag straks

verschillende ontslaggronden rnet elkaar

conrbineren. De rechter kan in dat geval

wel een hogere vergoedir-rg toekennen.

Aanbod vaste arbeidsomvang: Aarl

oproepkrachten met een nulurencontract

of min-maxcontract nÌoet u straks elk jaar

een aanbod voor een vaste arbeidsomvang

doen. Dit aanbod is gebaseerd op de

geniddelde gewerkte arbeidsduur in de

voorgaande twaalf maanden. Daarnaast

rrroet u een oproepkracht straks mini-
maal vier dagen van tevoren oproepen
(tenzij de cao hiervan afwijkt).
WW-premie: U gaat eenlage WW-
premie betalen voor werknemers

met een vast contact en een hoge

WW-premie voor werknemers met een

flexibel contract.

@ Hi,*,l,öi å::l:ï'.1:i' "*"
transitievergoeding betalen.
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PERCENTAGES BOX 3.HETIING

De beiasting die u over het inkomen uit uw vermogerl

betaalt, wordt berekend op basis van het fictief rendement

Hierover betaalt u 3o% inkomstenbelasting. Als u meer

verrnogen heeft, gaat de Belastingdienst er vanuit dat u

VASTE KOSTENVEROOEDING

Voor gerichte vrijstellingen en intermediaire kosten mag

u een vaste, or-rbelaste kostenvergoeding geven die niet ten

koste gaat van de vrije ruimte. U moet vooraf onderzoek

doen naar de kosten die de werknemers werkelijk naken.

meer belegt dan spaart. Er geiden daaron drie schijven.

De percentages worden elk jaar opnieuw berekend. Het

heffingsvrij verlrogen is voor zo19 vastgesteld op € 3o.36o

(zor8r € 3o.ooo).

g Vraag uw NOAB-adviseur rÌaar de regels rond kosten-

vergoedingen.

3o

l(osten die niet gericht ziin vriigesteld en die

geen inlermedioire kosten zijn, goon ohiid ten

losle von de vriie ruimle, ols u deze oonwiþl

oh eindheffingsloon. Denk biivoorbeeld

oon de stomeriikoslen voor reiniging vun

koluums. Voor deze kolen hoefl u dus geen

koslenonderzoek le doen.

I a

U kunl een vole kolenvergoeding onbelol

verslrekken ols u:

. hel bedrog von de inlermedioire koslen en

gerichte wiþlellingen oonnemeliik kunl

moken;

. slke vriistelling en koslenpol omsrhriifl, mel

een schotling von het bedrog;

¡ de vosle koslenvergoeding mel een onder-

zoek voorof noor de werkeliik gemookle

koslen onderbouwl (en kunl herhalen).

2 o

Ah u geen koslenonderzoek doel, is de vosle

koslenvergoeding gewoon loon voor de

werknemer, Als deze don wordl oongewezen

ols eindheffingsloon gool dil len kosle von

de vriie ruimle. Voor de uilgoven die de vriie

ruimle overschriiden, bent u 80% eindheffing

verschuldigd.

20r8

I t/m € 70.800 2,017%

2 Vonof € 70.800 /m € 978.000 4,3260/o

3 Vonof 978.000 5,38%

irirl,¡lrJrìirt'r:t ilt':(,:j.t)ì,,irl: !irtr ill!.1¡l:jjì ..

20r9

I I/m€.71.650 1,935%

2 vonof € /1.ó50 r/m € 989.73ó 4,451Y0

3 Vonof € 989.73ó 5,6Y0

iil';'l'i,rrj l,r't'l li¡'t;r i:j.lì,,rrl: \llrlltil'l{Jll .,.
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I 5,5 IhIIJARD FIETSKI1OTRETERS

Vanaf zozo wordt de fiets van de zaak in ere hersteld. Nu al
wordt een kwart van alle verplaatsingen per fiets afgelegd.
Gezamenlijk bezitten Nederlanders z3 miljoen fietsen,

waarvan z miljoen e-bikes (bror-r: I(ennisinstituut voor
mobiliteitsbeleid).

Verdeling vun
verploolsinger per
vervoerniddel

I Bus, lrom, metro

Lopen

I 0verig

Íielskilo¡nelers
nqor motief

ffi tiels

I Auto

I Trein

I Vriþtiid

ãil Werk

I Onderwiþ

I Winkelen

I 0verig

FIETS VAN DE ZAAK¡ NU EN VANAT 2020
DE HUIDIOE RËGElS
. fiets eigendon onderneming:

Als u een fiets aan uw werknemer ter beschikking stelt,
blijft de fiets uw eigendon. U hoeft niets bij het loon bij
te tellen als uw werknener de fiets alleen voor zakelijke
kilometers gebruikt. Woon-werkverkeer zijn zakelijke
kilometers. Het privégebruik is echter belast (privé-
kilometers x kilometerprij$ - eigen bijdrage werknemer).
Vergoedirg van zakelijke kilometers (max. € o,rglknl is

belast.
¡ fiets eigendom werknemer:

Vergoedt u (een deel vad de aanschafprijs van de fiets
of verstrekt u een fiets aalt uw werknerler, dan is die
vergoeding of waarde van de fiets loon van de werkne-
mer. U mag dit loon aanwijzen als eindheffingsloon voor

de werkkostenregeling. De werknener wordt eigenaar
van de fiets. Vergoeding van zakelijke kiloneters (max.
€ o,rglkn) is or-rbelast.

VAllAf 2020¿ tlETSrORfAlI
Vanaf komend jaar kunnen ondernemers zicl-rzelf of hur-r

werknemers een fiets, elektrische fiets of speed pedelec van
de zaak ter beschikking stellen. Net als bij de auto van de

zaak komt er voor het privégebruik van de bedrijfsfiets een
forfaitaire bijtelling. Jaarlijks noet de gebruiker van de fiets

7% van de adviesprijs van de fiets bij het inkonen bijtellen.

Fl Uw NOAB-adviseur kan u helpen bij de boekhoud-
U kundige verwerking van de fiets van de zaak in de

(loon)administratie.

AAl'] DE ORDE NIIUWS VOOR ONDERNEMENDE ONDERNEMERS
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HUURVERKIARING VOOR

HYPOTHEEKAANVRAAG

'Duurhuurders' in de vrije sector, die

elke maand in flinke l-ruur kwijt zijn
rnaar op basis van hun inkonen geen

hypotheek kunnen krij ger-r, kunnen
mogelijk binnenkort toch de overstap

maken naar een koopwoning. BLG

Wonen introduceert de huurverkla-

ring. Met deze verklaring kan een

huurder aantonen dat hij, gezien

de l-roge huur die hij al jaren heeft

betaald, ook de hypotheeklasten kan

dragen.

g Als zzp'er of zelfstandig

ondernemer wordt bij de

hypotheekaanvraag een zogenoemd

toetsinkomen vastgesteld. Uw NOAB-

advisenr kan u hierbij helpen.

ZEIÍSTAIIDIGENAÍTREK BIJ 1AGE

OIUIZET

IB-ondernemers die in zory en zorS -
op grond van de BTW-aangiften - eerl

omzet onder de € 5ooo hadden, kun-
nen een brief van de Belastingdienst

verwachten. De Belastingdienst

waarschuwt in de brief dat de kans

aanwezig is dat de ondernemer rlo-
gelijk niet langer neer voldoet aan de

voorwaarden van de zelfstandigenaf-

trek. Bij de aangifte zal streng worden

gecontroleerd ofhij ofzij voldoet aan

het urencriterium (ninimaal r.zz5 uur)

,en/of naast de onderneming nog een

baan heeft.

kaart kunnen brengen: het Fonds

Bestrijding l(inderarbeid (FBf) en

het Fonds Verantwoord Ondernemen
(EVO). Informatie over beide fondsen

is te vinden op RVO.nl.

g Op de site van RVO.nl vir-rdt u

praktische tips & tricks voor

MVO-beleid in de productieketen.

IhII{IilUilJEUODlOON
De overheid verlaagt per r juli zotg de

leeftild waarop werknemers het vol-

ledige minimumloon krijgen van zz

naar 21 jaar. Voor t8-,tg- en zo-jarigen

gaat het vaste percentage van het

wettelijk minimumloon olnhoog. Dit
geldt niet voor leerwerkplekken voor

r8 t/m zo-jarigen.

g U kur-rt een deel van de loon-

kostenstij ging terugkrij gen via

de Tegemoetkorling verhoging mini-
n-rumjeugdloon en/of de LIV-regeling.

Percenlage ninimumloon

Leefriid sinds I iuli 2017 vonof 1 þli 20ì9

22 ioor en ouder r00% 100%

21 ioor B5o/o 100%

20 ioor 7\Yo 80%

I 9 ioor 55Yo 60%

1B ioor 47,5% 500/o

;l Noteer in uw (digitale)agenda

lJ a. ure' die u 
'raakt 

vooï uw o11-

derneming. Uren voor administratie
en acquisitie tellen mee.

REOElHUlP SOCIAA1 ONDER]IEftIElI

Voor verschillende groepen werkne-

mers bestaan financiële regelir-rgen die

het voor een werkgever aantrekkelijk
noeterì maken on de betreffende per-

soon in dienst te nemen. Het nadeel is

dat er zoveel verschillende regelingen

zijn. Het ministerie van Sociale Zakelt

er-r Werkgelegenheid heeft daarom

met een'regelhulp financieel CV'

ontwikkeld, om te checken ofu voor

een regeling in aanmerking komt. U

vindt de regelhulp op: regellìulpen-

voorbedrijven.nl/fi nancieelcv/.

IhVO IN DE PRODUCIIEKEÏT]I

Mei zorg is de wet Zorgplicht
I(inderarbeid aangenomen, die

Nederlandse bedrijven verplicht
om kinderarbeid in hun keten op

te sporen, te voorkomen en aan te

pakken. De Nederlandse overheid

Ireeft twee subsidieregelingen opgezet,

waarnee ondernemingen misstanden

bij leveranciers en producenten in

Gemiddelde ofstond d¡e Nederlonders ofleggen 0m 0p hel werk le komen

Gemiddeld ziin Nederlondse werknemers I uur en 39 minuien per dog

kwiil oon woon-werkverkeer. Zes op de lien mensen is minder don een

uur kwiil 00n f0renzen (bron: SD Worx).
22,6 km

(0t"0r0N

Bij het somenstellen von deze nieuwsbrief is de grootst mogeliike zorgvuldigheid befro(ht. [)e iuistheid

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

uitgever 0(cepleren don ook geen oonsprokeliikheid voor schode, von welke oord ook, die het directe

of indirecte gevolg is von hondelingen en/of beslissingen die geboseerd ziin op deze nieuwsbrief.

Aon de 0rde k een uilgove von: Nederlondse Orde von
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