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Oversluiten hypotheek
Afgelopen jaar zijrt 43o.ooo aanvragen

gedaan voor een nieuwe hypotheek. Een

record. Bij één op de vijfvan de aanvragen

betrof het oversluitingen. Deze en andere

veranderingen in de persoonlijke en finan-
ciële situatie kunnen van invloed zijn op de

hoogte van de belas-

tingaanslag. Behaive

aan een lager bedrag

aar-r hypotheekrente

kunt u denken aan

ondernemerszaken,

sanenwonen of juist

sch.eiden.

Uoorlopige ocnolog 2020
Als zelfstandig ondernemer treft u jaarlijks

aan het begin van het jaar een voorlopige

aanslag in de bus. Het bedrag van de voorlo-
pige aanslag kan afwijken van de voorlopige

aanslag van 2019. De Belastingdienst baseert

de voorlopige aanslag zozo op de aangifte
over zor8. Als u in zorS moest bijbetalen of
juist belasting terugkreeg, past de frscus de

voorlopige aanslag zo2o aan. Het kan ook

zijn dat u in zorg de voorlopige aar-rslag hebt

gewijzigd, omdat u een goed jaar l-rebt ge-

draaid. Dan is dat ook aangepast voot zozo.

Waar de Belastingdienst begrijpelijkerwijze
geen inzicht in heeft, is of er iets is

veranderd in uw persoonlijke situatie. Het

is verstandig om daar bij de voorlopige aan-

slag rekening mee te houden. Het is geen

probleem als de voorlopige aanslag te hoog

is. Vervelend wordt het als bij de aangifte

onverwacht een forse aanslag volgt.

Uerrnderingen
Met de lage rentestanden en de stijgende

huizenprijzen is het niet ondenkbaar dat

u minder hypotheekrente kwijt ber-rt.

Bijvoorbeeld omdat u uw hypotheek

heeft overgesloten of omdat u een lagere

risico-opslag betaalt. Het is verstandig om

de voorlopige aanslag aan te passen naar

de actuele rente. Eventuele kosten voor het

oversluiten, waaronder een boeterente, mag

u als huiseigenaar in het jaar van overslui-

ten aftrekken via de voorlopige aanslag.

Bij echtscheidingen gaat het vaak fout bij
de belastingaangifte. Bijvoorbeeld doordat

beide ex-partners de hypotheekrente vol-

ledig aftrekken. Het is daarom belangrijk
on bij het uit elkaar gaan ook de fiscale

afspraken vast te leggen. Het is mogelijk
orÌr voor het hele kalenderjaar fiscaal

partnerschap aan te houden. Daarmee kunt
u bij de jaarlijkse belastingaangifte nog één

keer de inkomsten en aftrekposten gunstig

verdelen.

g Het aanpassen van de voorlopige

aanslag kan op elk gewenst moment.

U kunt ook geld opz1zettenvoor de aanslag.

Uw NOAB-adviseur kan u hierin adviseren.
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Oktober zoo8 stond de Euribor nog boven de 5%. Daarna

ging lret hard; juli zoog zakte de rente door de t%-grens.

Inmiddels is al vijf jaar sprake van een negatieve rente.

Decelnber zorg stond de rente op -o395%. Fijn voor nerlsen
rnet een hypotheek of ondernemers r-rÌet een zakelijk kre-

Gemiddeld

fenleper(enloge

uilstoonde

hypotheken 4,7t 4,n 4,65 4,50 4,25

Boncoire renle

op zokeliike

kredieten

3,49 3,óó 3,07 2,58 2,61

diet. Vervelend voor spaarders, nu het tarief op spaartegoecl

bijna nihil of zelfs o% is. Overigens is de rerìte voor nieuwe

hypotheken in november zorg sinds lange tijd voor het eerst

weer gestegen.

3,95 3,29 3,t0 2,9

2,28

3,62

2,393,08

Nederlanders gebruiken hun smartphone steeds vaker

voor het regelen van bankzaken, het verrichten van

betalingen en voor online aankopen. Bijna drie kwart van

de Nederlanders heeft een app voor mobiel bankieren
geïnstalleerd. Met de introductie van Apple Pay in
Nederland, dat wordt ondersteund door ING, ABN AMRO

en Rabobank, zal dit ongetwijfeld toenerrren. Ook Facebook

kornt net een betaalapp.

(osh befolen rookt u¡t
Het betalingsverkeer is sterk in ontwikkeling door nieuwe

technische mogelijkheden en wet- en regelgeving zoals de

nieuwe betaaldienstenrichtlijn PSDz. Cash geld raakt n-reer

en meer uit.

2,12 1,97

Nog naar rond een derde van de Nederlanders $7%) rekent
contant afaan de kassa. Inlniddels vindt ruim de helft
van de elektronische betalir-rger-r aan de kassa contactloos

plaats (Bron: Betaalvereniging Nederland, Telecompaper,

Capterra).

. TT% van de online kopers heeft een online aankoop

gedaan via de smartphone.
. 44% van de Nederlandse snartphones heeft een app

voor mobiel betalen geînstalleerd.

o zz% van de snartphonebezitters (2,8 miljoen
Nederlander$ gebruikt de Tikkie-app.

o t5% van de corÌsurnenten betaalt bij de kassa inmiddels

met de smartphone ir-r plaats van met een pinpas.
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COIIECTIEVE SCHADECTAIM WETTETIJK GEREGETD

Consumenten en bedrijven die massaal schade lijder-r, zoals

bij woekerpolissen en auto's met sjoemelsoftware, kunnen
sinds r januari van dit jaar samen naar de rechter stappen

orrr een claim in te dienen. Als gedupeerde stond je vaak

lnet lege handen en kon je alleen lnaar hopen op een

schikking, afgedwongen door een belange¡organisatie. Dat

verandert:

o Onder de nieuwe wetgeving kan de claim in één geza-

menlijke procedure bij de rechter worden afgewikkeld.
o Niet iedere belangenorganisatie kan zomaar aan de slag

om eerì claim in te dienen. De organisatie en financiën
van de partij die voor gedupeerden opkomt, noeten op

orde zijn, Gedupeerden weten zo of de organisatie aan

wie ze hun belangen toevertrouwen betrouwbaar is.

o Er komt een centraal register voor collectieve vorderin-
gen. Zo kunnen gedupeerden en de belangenorganisa-

ties die voor hen opkomen beslissen of zij voor dezelfde

gebeurtenis ook een collectieve vorderirlg willen
instellen. De Raad voor de rechtspraak wordt de houder
van het centrale register. Het register is openbaar.

NIEUWE ZZP.WETGEVING OP KOThST

Minister l(oolmees var-r SZW heeft het wetsvoorstel mini-
mumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring
gepubliceerd. Naar verwachting wordt het definitieve
wetsvoorstel vóór de zomer van zozo aangeboden aan de

Tweede I(amer. Invoering van het minimurltarief (zie

onder r.) en de zelfstandiger-rverklaring (zie onder 3.) wordt
niet vóór zozr verwacht. Voor de webmodule (zie onder z.) is

geen wetswijzigittgnodig. Mogelijk wordt de webmodule al
in de zoner varl zozo in gebruik genonìell. De belangrijkste
nraatre gelen zijn deze:
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Zzp'ers mel een lorief boven de € 75 kunnen

kiezen voor een zelfstondigenverkloring.

Deze biedt opdrochtgevers zekerheid over

loonheffingen elc.

Let op! De lnspeclie SZW gool het minimum-

lorief conlroleren en kon besluurliike boeten

uitdelen die kunnen oplopen lol € 4.150 (zzp'er)

en € 83.000 (opdrochtgever).

0pdrochtgeversverklor¡n g

De regering koml mel een webmodule woormee

opdrochlgevers een opdrochlgeversverkloring

kunnen kriigen. Uit de vrogen von de

webmodule wordt duideliik of iemond ols zzp'er

is ingehuurd of dot er iuisl sproke is von een

dienslverbond.

Let opl De oord von de somenwerking moel per

opdrocht worden beoordeeld.

2.

Er koml een minimumlorief von € ló per

uur. Dil lorief is exdusief de kosten die

de zzp'er moel moken voor de klus, zools

molerioolkolen. 0m le kunnen conlroleren of

hel minimumlorief wordl beloold, moel:

o de zzp'er voorof een goede inscholling

moken von hel oonlol uren voor de opdrocht;

o de opdrochlgever op bosis von het werkeliike

oonlol uren conlroleren of het minimumlorief

is beloold.

Minimumlorief

I
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Met de invoering van de Wet
arbeidsrnarkt in balans (wen)
wordt het, dankzij de zogenoemde

cumulatiegrond, makkelijker oln een

werknemer te ontslaan. De rechter
kan op grond van een combinatie van

ontslaggronden die afzonderlijk te

licht zijr-r voor ontslag, de arbeidsover-

eenkomst ontbinder-r. Als de curÌu-
latiegrond reden voor ontslag is, kan
de rechter de werknemer een halve

transitievergoeding extra toekennen

bovenop de transitievergoeding waar

de werknemer recht op heeft.

@ î:ìl:t'iJ*il::ï,:îïl
dag recht op een transitievergoeding,
óók bij een tijdelijk contract.

PTRIODIEK UERREKElIBEDIIIG .

Als onderdeel van de l-ruwelijkse

voorwaarden of het geregistreerd

partnersch.ap is vaak een ver-

rekenbeding opgenonen. Dit is een

afspraak over de manier waarop de

inkornsten, bezittingen en het ver-

rrrogerl or-rderling worden verdeeld,

ofwel verrekend. Bij een periodiek

verrekenbeding moet u jaarlijks de

'stand' van de persoonlijke vermo-
gensbestanddelen adnr.inistreren.

Doet u dit niet, dan moet u aan het
eind van het huwelijk alsnog ver-

rekenen. U moet afrekenen alsof u in
gemeenschap van goederen was ge-

,huwd. Hierbij loopt u het risico dat de

kapitaalreserves van de onderneming
inzet worden van de verdeling.

g Uw NOAB-adviseur kan u

helpen bij het vaststellen van

de jaarlijkse verrekening.

REISAÍTREK OV

Als uw werknemer zelf de reiskosten

naar het werk betaalt, heeft deze

recht op reisaftrek als:
. De afstand van de woning naar het

werk met het openbaar vervoer
nreer is dan ro kttt, ett

. De werknemer per week meestal r

dag of meer per OV naar het werk
reist of op minin-raal 4o dagen ir-r

een kalenderjaar naar dezelfde

werkplek reist.

De werknemer moet wel beschikken
over een openbaarvervoerverklaring
of een reisverklaring van de werkge-

ver. Hij kan de reisaftrek opvoerell
bij de lB-aangifte.

g U kunt uw werknemer ook

een onbelaste vergoeding

gevell voor de reiskosten. Uw NOAB-

adviseur kan u hierbij helper-r.

COTTIPEN¡ATIE TRAI{SITIEVERGOEDII{G

Vanaf r april zozo kunt u corrpen-

satie aanvragen als u een zieke

werknemer bij het einde van h.et

dienstverband een transitievergoe-

ding hebt betaald wegens langdurige
arbeidsongeschiktheid. Dit kan met

terugwerkende kracht bij dienstver-
banden die zijn geëindigd vanaf
r juli zor5. U kunt vanaf r april zozo,

rnaar vóór r oktober, compensatie

aanvragen bij UWV voor de periode

r juli zor5 tot en rr.tet 31 maart zozo.

g i::i:"1'li'fifflìää
goeding' staat vanaf :. april zozo in
I'ret werkgeversportaal op uwv.nl.

U logt met eHerkenr-rir-rg in op het

werkgeversportaal.

HOGERE GREIIS HUURTOESIIG

De Wet op de huurtoeslag is gewij-

zigd. De r-naximale inkomensgrerlzen
komen te vervallen, waardoor de

huurtoeslag bij een stijging van
het inkomen geleidelijk en over

een langer inkornenstraject wordt

afgebouwd. Hierdoor verliest iemand
niet langer direct het recht op

huurtoeslag door een kleine stijging
van het inkomen.
Dankzij de nieuwe regels kunnen
zo'n u5.ooo huurders net een inko-
rlren net l¡oven de huidige rnaxinale
inkomensgrenzen toch huurtoeslag

aanvragen.

M

llel gebruikeli¡k loon v00r de dgo is mel ingong von I ionuori 2020

verhoogd von € 45.000 n00r € 4ó.000. Slechts in een beperkt oontol

uitzonderingssiluolies slool de Belustingdienl een loger gebruikeliik loon loe.€46.000

c0t0t0N

Bii het somenstellen von deze nieuwsbrief is de grootst mogeliike zorgvuldigheid betro(hl. De iuistheid

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

uiTgever 0ccepteren don ook geen oonsprokeliikheid voor schode, von welke oord ook, die het directe

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

Aon de ()rde is een uilgove von: Nederìondse 0rde von

Adminisfrotie- en Belostingdeskundigen Hoofdredocile N0AB

Redoclie Loft 238 Teksl & Medio Opmook Repro Design

Zuþhen & Sfudio Srephon Lerou Druk Dekkers von Gerwen

t-tlertogenbosch @ N0AB 2020

Pofbus 24lB

5202 CL t-llertogenbosch

Telefoon (0/3) 614 l4 l9

info@noob.nl

www.noob.nl
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