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Hoeveel mag u in 2020 belastingvrij schenken?
Als u wilt, kunt u ook dit jaar weer
belastingvrij schenken. De meest
gebruikte vrijstelling, die voor schenkingen aan de kinderen, is verhoogd
naar € 5.515 per kind. De algemene
vrijstelling bedraagt in 2020 € 2.208.

Vrijstelling per jaar
De vrijstelling geldt per kalenderjaar.
Een schenking in december 2019,
bijvoorbeeld met kerst, staat een
wederom vrijgestelde schenking in
januari van dit jaar dus niet in de weg.

Kleinkinderen
Voor schenkingen aan uw kleinkinderen geldt geen specifieke vrijstelling.
Wel kunt u dan gebruikmaken van de
algemene vrijstelling, die voor 2020 is
bepaald op € 2.208. Er geldt voor
kleinkinderen wel een speciaal tarief

als u meer schenkt dan de algemene
vrijstelling.

Tarieven
Schenkt u meer dan genoemde vrijstellingen aan uw kinderen, dat moeten zij
belasting betalen over het meerdere
boven € 5.515. Tot een bedrag boven de
vrijstelling van € 126.723 is het tarief
10%. Over het meerdere is het tarief
20%. Voor uw kleinkinderen bedraagt
het tarief 18% tot € 126.723, terwijl over
het meerdere een tarief geldt van 36%.
Voor schenkingen aan willekeurige derden boven de algemene vrijstelling zijn
deze tarieven respectievelijk 30% en 40%.

Eenmalig extraatje voor
uw kinderen
Voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar
geldt eenmalig een verhoogde vrijstelling van € 26.457. Bij aantoonbaar
gebruik van de schenking voor een
dure studie of een eigen woning
geldt eenmalig een verhoogde vrijstelling van respectievelijk € 55.114
en € 103.643.

Let op!
Genoemde vrijstelling van € 103.643
ten behoeve van een eigen woning
geldt ook voor schenkingen aan een
willekeurige derde.

Let op!
De verkrijger van de schenking moet
de schenkbelasting betalen.
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Tien belangrijke wijzigingen voor
de werkgever in 2020
Dit jaar verandert er weer het nodige voor de werkgever. Denk aan de verruiming
van de WKR, de invoering van de WAB en de uitbreiding van het geboorteverlof
voor partners. Tien belangrijke wijzigingen vindt u hier op een rij.

1. Wijzigingen werkkostenregeling 2020

3. Wet compensatie transitievergoeding

Vanaf dit jaar gaat de vrije ruimte
binnen de werkkostenregeling (WKR)
naar 1,7% over de eerste € 400.000 van
de loonsom. Over het meerdere van uw
loonsom blijft de vrije ruimte 1,2%. De
stijging van de vrije ruimte naar 1,7%
over de eerste € 400.000 betekent dat
een bedrijf maximaal € 2.000 aan extra
ruimte krijgt. Deze verruiming van de
vrije ruimte is nadelig voor concerns.
Voor het concern in zijn geheel wordt
de vrije ruimte namelijk bepaald op
1,7% van de eerste € 400.000 van de
totale loonsom van het concern en op
1,2% over het meerdere. U mag dus
niet uitgaan van de vrije ruimte per
onderdeel van het concern.

Werkgevers krijgen vanaf 1 april 2020
compensatie voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig (twee jaar of langer)
zieke werknemers. Tevens komt er compensatie voor een transitievergoeding
als er aan het ontslag een langdurige
ziekte vooraf is gegaan. De transitievergoeding moet namelijk ook in die
gevallen worden betaald.

2. Wet DBA: actieverehandhaving
In 2019 heeft de internetconsultatie
plaatsgevonden van de voorgenomen
plannen rondom de vervanger van de
Wet DBA. De reacties lopen zeer uiteen,
maar zijn overwegend erg negatief. Met
name de vrees voor extra administratieve rompslomp is een veelgehoorde
klacht. Omdat de nieuwe wetgeving is
uitgesteld, heeft de Belastingdienst aangekondigd ook handhaving op naleving
van de Wet DBA in principe opnieuw uit
te stellen, tot 1 januari 2021. Met ingang
van 1 januari 2020 wordt echter wel
actiever gehandhaafd bij kwaadwillende opdrachtgevers. Dit kan leiden tot
correctieverplichtingen en naheffingsaanslagen, eventueel met een boete.
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4. Geboorteverlof
Partners kunnen vanaf 1 juli 2020 meer
verlof krijgen bij de geboorte van een
kind. In totaal gaat het dan om vijf extra
weken, zodat het totale geboorteverlof
maximaal zes weken kan bedragen.
Gedurende de vijf extra weken verlof
heeft de partner recht op een uitkering
van het UWV ter grootte van 70% van
het (maximum)dagloon. Een werkgever
kan deze uitkering aanvullen, maar is
hier niet toe verplicht.

5 Wet arbeidsmarkt in balans
(WAB)
Met de invoering van de WAB is de definitie van een oproepovereenkomst
gewijzigd en worden nieuwe eisen
gesteld aan de termijn waarbinnen een
oproep moet worden gedaan. Ook
geldt sinds 1 januari 2020 de verplichting om de oproepkracht na twaalf
maanden een vast aantal uren aan te
bieden, het zogenaamde ‘vastklikmoment’.

Termijn oproep
Een oproepkracht moet minstens vier
dagen van tevoren, schriftelijk of
elektronisch, worden opgeroepen voor
de werkzaamheden. Gebeurt dit op een
kortere termijn dan vier dagen, dan
hoeft de oproepkracht geen gehoor te
geven aan de oproep. In een cao kan
een
kortere
termijn
worden
afgesproken, maar wel ten minste 24
uur van tevoren. De oproepkracht
houdt het recht op loon over de duur
van de oproep als de werkzaamheden
(geheel of gedeeltelijk) minder dan vier
dagen van tevoren worden afgezegd.
Dit geldt ook indien het tijdstip wijzigt
voor de werkzaamheden waarvoor de
oproepkracht was opgeroepen. De
oproepkracht houdt dan het recht op
loon over de periode waarvoor deze in
eerste instantie was opgeroepen
alsmede over de uren waarop hij
feitelijk heeft gewerkt.
Aanbod vaste uren
Na twaalf maanden is de werkgever
verplicht om binnen een maand een
aanbod te doen voor een arbeidsovereenkomst met vaste uren. Deze uren
moeten zijn gebaseerd op minimaal
het gemiddeld aantal gewerkte uren
over de afgelopen twaalf maanden.
Alleen de uren die elkaar binnen zes
maanden tijd opvolgen, tellen mee.

6 WW-premie
De hoogte van de WW-premie is met
ingang van 2020 afhankelijk van de
vraag of er sprake is van een vast of
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flexibel arbeidscontract. Met deze maatregel wil het kabinet vaste arbeidscontracten stimuleren en aantrekkelijker
maken voor werkgevers. De WW-premie
is voor werknemers met een flexibel
arbeidscontract 5%-punt hoger vastgesteld. De lage WW-premie bedraagt
2,94% en de hoge WW-premie bedraagt
7,94%. De lage WW-premie is verschuldigd bij schriftelijke contracten voor
onbepaalde tijd met een eenduidige
arbeidsomvang. Ook is de lage premie
verschuldigd voor werknemers onder
de 21 jaar die maximaal 48 uur (per aangiftetijdvak van vier weken) of 52 uur
(per aangiftetijdvak van een kalendermaand) verloond hebben gekregen.
Daarnaast ook voor leerlingen die de
bbl volgen en voor werknemers voor
wie de werkgever een uitkering werknemersverzekeringen betaalt als werkgeversbetaling of als eigenrisicodrager.

7 Ketenregeling uitgebreid
De maximale duur van de ketenregeling, waarbinnen maximaal 3 contracten
voor bepaalde tijd zijn toegestaan, is

uitgebreid van 24 naar 36 maanden.
Alleen voor uitzendovereenkomsten of
wanneer het op basis van de van toepassing zijnde cao is toegestaan, mag worden afgeweken van het maximale aantal
contracten en de maximale termijn.

8 Aanzegtermijn
Bij een contract van zes maanden of
langer blijft de aanzegtermijn gewoon
van toepassing onder de WAB. U moet
dan ook nog steeds minimaal één
maand van tevoren schriftelijk aan uw
werknemer laten weten of u het
contract wel of niet gaat verlengen én
onder welke voorwaarden. Doet u dit
niet of te laat, dan kan uw werknemer
een vergoeding vragen die kan oplopen
tot maximaal één brutomaandsalaris.

9 Transitievergoeding
In de WAB is vastgelegd dat een
werknemer met ingang van 1 januari
2020 vanaf de eerste werkdag recht
heeft op een transitievergoeding. Ook
op het moment dat u besluit om het

contract in de proeftijd te beëindigen
of een tijdelijk contract niet te
verlengen. De hoogte van de
transitievergoeding wordt berekend
over de volledige duur van het
dienstverband. Voor elk jaar dat de
arbeidsovereenkomst heeft geduurd,
bedraagt de transitievergoeding een
derde brutomaandsalaris. Voor elk
overig gedeelte van het dienstverband
of als het dienstverband korter dan een
jaar heeft geduurd, wordt de
transitievergoeding naar rato berekend.

10 Nieuwe mogelijkheid voor
ontslag: cumulatiegrond
Vanaf 1 januari 2020 is ontslag via de
kantonrechter ook mogelijk wanneer
omstandigheden uit meerdere ter
toetsing aan de kantonrechter
voorbehouden
ontslaggronden
daarvoor voldoende aanleiding geven.
Bij ontslag op basis van deze zogeheten
cumulatiegrond kan de rechter een
extra vergoeding toekennen aan de
werknemer ter hoogte van maximaal
50% van de transitievergoeding.

Nieuwsbericht
Verhoging gebruikelijk loon
dga naar € 46.000
Als dga moet u jaarlijks verplicht een
zogenaamd gebruikelijk loon opnemen
uit uw bv. Dit gebruikelijk loon is voor
het jaar 2020 met € 1.000 verhoogd
naar € 46.000.

Het gebruikelijk loon kan ook worden
vastgesteld op 75% van het loon uit
de vergelijkbaarste dienstbetrekking
of op het hoogste loon van de
werknemers die in dienst zijn bij uw
bv indien een van deze bedragen
meer is dan € 46.000.

Het hogere gebruikelijk loon is nadelig
voor dga’s. Het gebruikelijk loon is
namelijk belast in box 1 en wordt daardoor meestal zwaarder belast dan wanneer u als dga een beloning in de vorm
van dividend opneemt.
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Francken Metaal Woerden groeit gestaag
Je staat er zelden bij stil. De brug waarover je loopt of rijdt, het balkon waarop je zit te mijmeren: het is ooit ergens
gemaakt. We kwamen er achter dat zo een metaalproduct best eens in Woerden gefabriceerd zou kunnen zijn. Francken
Metaal levert die producten namelijk door heel het land. En de vraag naar hun kwaliteitsproducten stijgt. Daardoor groeit
het bedrijf en WEA Gouda is trots op deze klant. Dus op naar Woerden.

Martin Francken (l) en Erwin Tichem (r)
Aan de oevers van de Oude Rijn, die
nagenoeg op de grens van de provincie
Utrecht Zuid-Holland instroomt, spraken we af met directeur Martin
Francken van Francken Metaal en Erwin
Tichem vennoot van WEA Gouda. De
mannen begroeten elkaar joviaal en
hartelijk. Als de eerste slokken koffie
binnen zijn zegt Erwin: “Dit is zo een
pareltje van vier generaties familiebedrijf waarbij de nieuwe generatie een
compleet andere, nieuwe, frisse wind
door het bedrijf laat waaien. Dit zijn de
ondernemers waar je als adviseur van
gaat glimmen als je de resultaten ziet
van zijn inspanningen”.

Koerswijziging
Martin reageert met gepaste trots op
dit compliment. Het liegt er ook niet
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om. Francken Metaal groeide na de
start in 1908 als smederij in
Nieuwerbrug, via vier generaties
Francken, naar een bedrijf met verschillende bedrijfshallen en een uitgebreid
specialistisch machinepark. Producten
worden via de grote aannemers uit ons
land o.a. geleverd aan Rijkswaterstaat.
Als je het weet kom je overal hun
‘kunstwerken’ tegen. Martin: “Ik ben
direct van school bij mijn oom en vader
Jelle in de werkplaats begonnen eind
vorige eeuw. Dat ben ik blijven doen en
in 2004 ben ik naast mijn oom en pa,
eigenaar van het bedrijf geworden. Wat
we zagen was toen al dat klanten
eigenlijk een totaalproduct bij je willen
kopen. Niet alleen een metalen balkon
of brug maar ook mooi glas erin en een
mooie leuning er op. Of iets wat er

kunstzinnig of super creatief uitziet.
Toen ik in het bedrijf stapte waren er
naast mijn oom, vader en ik nog twee
medewerkers. In 2011 ben ik zelfstandig als eigenaar doorgegaan na het
geleidelijk uittreden van mijn oom en
vader. Om totaalproducten te kunnen
leveren was er groei nodig en dat zijn
we gestaag aan het realiseren. Zachtjes
groeide het personeelsbestand naar de
23 die we nu hebben en we verkasten
in 2015 naar dit veel grotere pand.
Machines werden bijgekocht en de
komende uitbreiding zit weer in de
pen. Ik wil dat zoveel mogelijk geleidelijk en natuurlijk laten verlopen en laat
me bij stappen die ik wil zetten goed
adviseren om de gevolgen goed te kunnen afwegen. Erwin is daar voor mij
heel belangrijk bij. Dit vooral door zijn
kennis, kennissen en inzicht in bedrijfsvoering en financiën”.

Groei
“Het werk is door de jaren heen altijd
hetzelfde gebleven”, vervolgt Martin.
“We doen echter meer werk en grotere
projecten. Verder leveren we totaalproducten waarin we niet schromen om
glas of andere materialen te verwerken
en bij een constructie ook de trappen
en hekwerken te leveren. Het grote
voordeel is dat we alles in huis doen.
Van ontwerp, tekenen tot het ambachtelijke maakwerk en de montage: we
doen het in of vanuit dit huis. Het resultaat is dat we nu verschillende productiehallen hebben en dat we het werk
met meer mensen doen”. Erwin sluit
aan: “Dat is absoluut de kracht van
Martin en zijn mensen. Zijn filosofie is
om te groeien binnen de lijntjes van

bulletin

Vader en zoon
deze vestiging en haar medewerkers,
waarbij er nog regelmatig uitgebreid
wordt omdat dat binnen de bedrijfsfilosofie past en het gezien het werkaanbod mogelijk is. Dat betekent echter
dat er geïnvesteerd moet worden op
alle vlakken. Zo zijn we een aantal jaren
geleden gestart om de bedrijfsvoering
in LEAN-sessies tegen het licht te houden. Hierbij hebben we met Martin, het
hoofd Bedrijfsbureau, de directiesecretaresse en de chef Werkplaats de processen binnen het bedrijf gedefinieerd en
de risicofactoren zoals faalkosten in
beeld gebracht. Door procesmatig te
kijken naar het bedrijf is het voor Martin
beter beheersbaar geworden. Zo is iedere nieuwe stap geen stap in het duister
maar een logisch gevolg van de natuurlijke groei die het bedrijf doormaakt”.

Het werk

peren, door dat wat zij willen ook te
realiseren, staat centraal. Dat leidt er
toe dat we ook de benodigde en wettelijk gevraagde certificeringen binnen
halen, zodat we ook aan grotere, niet
particuliere klanten kunnen blijven
leveren. “Door zo te werken moet er af
en toe ook geïnvesteerd worden”, vervolgt Erwin. “Op die momenten trekt
Martin altijd aan de bel”. Zo kwam vorig
jaar het pand van de buurman te koop.
Dat vergde een forse investering maar
met steun van de bank en vanuit eigen
middelen kon ook die gewenste stap
gemaakt worden”.

Francken Metaal
en WEA Gouda
“Mijn vader was al klant bij WEA toen ik
in het bedrijf stapte”, zegt Martin. “Toen
het voor onze toenmalige boekhouder
beetje bij beetje te groot werd zijn we

zo rond 2008 overgestapt naar WEA
Gouda. We zijn toen ook BV geworden
en sinds die tijd verzorgen zij ook de
financiële en fiscale zaken”. “Martin laat
de boekhouding door eigen mensen
verzorgen en wij verzorgen de loonadministratie, jaarrekening en zijn vooral
adviseur rond het management van het
bedrijf”, vult Erwin aan. Hij vervolgt:
“Het is mooi om te zien dat zijn mensen
ons goed weten te vinden en door de
jaren heen nagenoeg zelfstandig de
administratie voeren, waarop wij onze
producten en diensten naadloos kunnen aansluiten. Zo kunnen wij ons
vooral richten op het adviseren rond
bedrijfskundige processen. Ik voel dat
er vertrouwen is van Martin en zijn
mensen bij onze samenwerking en
advisering. Zo zijn wij vooral de begeleider van de groei van Francken.

Metaal”.
Martin sluit af: “WEA Gouda staat altijd
voor ons klaar. Zelfs in weekends of
vakanties weten we elkaar te vinden als
het nodig is. Ik ben blij met deze prima
relatie waarin voor mij ook het ongedwongene heel belangrijk is. WEA
Gouda staat net als wij voor “doe maar
gewoon dan is het gek genoeg”. Ze zijn
niet alleen bereikbaar maar ook direct
inzetbaar als het nodig is. Ik ben blij
met die support en advisering bij de
groei van mijn bedrijf”.

Voor nadere info zie:
franckenmetaal.nl
weagouda.nl

Martin: “Ik ben blij dat ik de kansen heb
gekregen van mijn oom en vader. Hij is
nu 73 en is nog dagelijks aan het lassen
of slijpen op de werkvloer en dat voelt
goed. Het werk is namelijk in principe
niet verandert. Alleen klanten groeiden
door. Door ons werk kwamen er steeds
grotere klanten die meer eisen op tafel
leggen. Wij willen echter niet afhankelijk zijn van één of twee grote klanten
dus hebben we een zeer uitgebreide
klantenkring waarbij we vooral goed
luisteren naar hun wensen. De relatie
met de klant staat voorop. Ook bij problemen, die uiteraard ook wel eens
voorkomen, staat voor mij de oplossing van het probleem met de klant
centraal en niet de discussie over het
gelijk of gewin. Op klantwensen antici-
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Extra fosfaatklassen en aanpassing
fosfaatnormen
Heeft u grond in gebruik? Dan krijgt u vrijwel zeker te maken met aangepaste
fosfaatgebruiksnormen. De normen voor percelen in de fosfaatklasse ‘hoog’
gaan, zeker op bouwland, fors naar beneden. Voor bouwland in deze klasse kunt
u onder voorwaarden extra fosfaatruimte krijgen. Welke wijzigingen hebben
invloed op uw bedrijf?

Klasse neutraal opgesplitst

Extra ruimte op bouwland
bij klasse ‘hoog’

Standaard valt uw perceel in de
fosfaatklasse ‘hoog’. Wanneer uit
monstername blijkt dat uw perceel in
een andere fosfaatklasse valt kunt u
een hogere fosfaatgebruiksnorm
hanteren. Vanaf 2020 is er een ‘extra’
fosfaatklasse toegevoegd. De klasse
‘neutraal’ is gesplitst in ‘neutraal’ en
‘ruim voldoende’.

Heeft u bouwland met de fosfaatklasse
‘hoog’? Dan kunt u onder voorwaarden
5 kg extra fosfaatruimte krijgen.
Hiermee kunt u wellicht een deel van
de daling opvangen. U moet dan minimaal 20 kg fosfaat, afkomstig van organisch stof rijke mest, op deze percelen
toedienen. U kunt hiervoor (één van) de
volgende meststoffen gebruiken:
• Strorijke vaste mest van rundvee,
schapen, geiten of paarden.
• Dikke fractie afkomstig van rundveemest.
• Champost.
• Groen- en Gft-compost.

Fosfaatgebruiksnormen
ook aangepast
De meeste fosfaatgebruiksnormen zijn
t.o.v. 2019 aangepast. Vanaf 2020 geldt
voor de fosfaatklasse ‘hoog’ op zowel
bouw- als grasland een lagere norm.
De fosfaatgebruiksnorm in de klassen
‘neutraal’ (nieuw) en ‘laag’ worden
beide verhoogd. In de onderstaande
tabel treft u per klasse de nieuwe
fosfaatgebruiksnorm, de oude norm
(2019) staat tussen haakjes vermeld.

Biologische teelten meer mogelijkheden
Voor de biologische teelten mag u onder
gelijke voorwaarden de fosfaatnorm
met 10 kg verhogen. De normverhoging
op deze percelen telt ook wanneer u
strorijke vaste varkensmest gebruikt.

Aanvullende voorwaarden
Uit uw administratie moet blijken op
welke percelen u de hogere norm heeft
toegepast. Daarnaast moet u hierin
opnemen welke meststoffen u heeft
gebruikt en welke hoeveelheid. U moet
immers bij een controle aankunnen
tonen dat u aan de voorwaarden voldoet.
Uiterlijk 31 december aanmelden
Wilt u gebruik maken van de extra fosfaatruimte op bouwland? Zorg dan dat
u zich uiterlijk 31 december van het
betreffende jaar aanmeldt bij RVO.

Neem tijdig grondmonsters
Wilt u gebruik maken van de
fosfaatdifferentiatie? Zorg dan dat u uw
grond tijdig bemonsterd. Op 15 mei
moet de analyse bekend zijn. Let op:
monsters mogen op 15 mei niet ouder
zijn dan vier jaar. Dit betekent dat
grondmonsters die voor 16 mei 2016
zijn genomen (monsterdatum) niet
meer geldig zijn. De PAL- en/of
Pw-getallen moet u uiterlijk 15 mei met
de Gecombineerde opgave doorgeven.
Heeft u geen PAL-/Pw-getal opgegeven? Dan valt uw perceel standaard
in de klasse ‘hoog’.
Fosfaatklasse arm
In veel gevallen kunt u volstaan met
een ‘standaard’ 5 ha monster. Echter
wanneer u gebruik wilt maken van de
fosfaatnormen die horen bij de fosfaatklasse ‘arm’ dan is een gestratificeerd
monster verplicht. Deze regel is niet
gewijzigd.

Conclusie en advies
Fosfaatklassen

Grasland
PAL-getal

Bouwland
Norm

Pw-getal

Norm

Arm

< 16

120 (120)

< 25

120 (120)

Laag

16 - 26

105 (100)

25 – 35

80 (75)

Neutral

27 - 40

95 (90)

36 - 45

70 (60)

Ruim

41 – 50

90 (90)

46 – 55

60 (60)

Hoog

> 50

75 (80)

> 55

40 (50
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De aanpassingen van de fosfaatklasse
en -normen heeft invloed op (bijna)
alle bedrijven. Het effect op uw bedrijf
is afhankelijk van de fosfaattoestand op
uw percelen. Een wijziging van uw fosfaatgebruiksruimte heeft invloed op
uw mestplaatsingsruimte, de mestverwerkingsplicht en grondgebondenheid. Bemonstering wordt door de
lagere normen in de klasse ‘hoog’
steeds interessanter, u kunt dan (wellicht) meer fosfaatruimte krijgen.
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Jubilea
Over de afgelopen periode kunnen we een aantal jubilea melden.
12 ½ jaar in dienst:
- 1 november 2019, mevrouw M.C.M. Wols-van Peperstraten, Oud-Beijerland
- 1 november 2019, mevrouw O. Plitscher-Tijssen, Druten
- 1 december 2019, mevrouw L.R. Heijnen-van Aken, Oud-Beijerland
- 23 januari 2020, mevrouw W.J. van der Maas, Zierikzee
- 1 februari 2020, mevrouw I. van Putten, Brielle
- 1 februari 2020, de heer M.J.C. Moerland, Middelburg
25 jaar in dienst:
- 1 november 2019, de heer J. Roon, Zierikzee
40 jaar in dienst:
- 9 februari 2020, mevrouw G.M.B. Koning-Deen, Middenmeer

Wij feliciteren onze collega’s hiermee van harte
en wensen hen nog vele goede WEA-jaren toe!

Nieuwsbericht
Lage WW-premie? Drie extra
maanden voor administratie
Werkgevers krijgen drie maanden extra
tijd om te voldoen aan de administratieve verplichtingen die gelden als
vanaf 1 januari 2020 het lage percentage WW-premie wordt toegepast. De
extra tijd geldt alleen voor werknemers
die vóór 1 januari 2020 in dienst zijn
getreden.
Vanaf 1 januari 2020 mogen werkgevers in beginsel het lage percentage

WW-premie toepassen bij contracten
voor onbepaalde tijd waarbij het niet
om oproepkrachten gaat. De administratieve eisen betekenen dat uit een
schriftelijk contract moet blijken dat er
sprake is van een vast dienstverband.
Dit kan een arbeidscontract zijn of een
aanvulling hierop. Dit moet door werkgever en werknemer zijn ondertekend.
Omdat veel werkgevers niet in staat zijn
om tijdig voor alle werknemers aan
deze administratieve verplichting te
voldoen, is hiervoor drie maanden

extra uitstel mogelijk. Dit betekent dat
dan voor arbeidsovereenkomsten voor
onbepaalde tijd toch alvast het lage
WW-percentage toegepast mag worden.
Uiterlijk op 1 april 2020 moet wel voldaan zijn aan de eisen en moet uit stukken blijken dat er uiterlijk op 31 december 2019 al sprake was van een vast
dienstverband. Zo niet, dan is alsnog
met terugwerkende kracht tot 1 januari
2020 het hoge WW-percentage verschuldigd.

Nieuwsbericht
Drempel verhoogd van
investeringsbedrag KIA
Als u investeert, heeft u als ondernemer in beginsel recht op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen. Er geldt wel een aantal voorwaarden, waaronder een minimuminvesteringsbedrag. Dit bedrag is voor
2020 bepaald op € 2.401. Het maxi-

muminvesteringsbedrag is voor 2020
bepaald op € 323.544. Boven dit bedrag
krijgt u dus geen KIA meer.
De KIA krijgt u bovendien alleen voor
investeringsgoederen waarop u moet
afschrijven. Dit betekent dat het
bedrijfsmiddel minstens € 450 moet
kosten. Investeert u in 2020 in totaal
dus minstens voor € 2.401 aan bedrijfs-

middelen die ieder minstens
€ 450 kosten, dan heeft u recht op de
KIA. Overigens krijgt u niet op alle
investeringsgoederen de KIA. Zo zijn
bijvoorbeeld personenauto’s in beginsel uitgesloten.

7

W
 EA Nieuwsbrief februari 2020 nummer 1

C

Colofon

olumnEd Izeren

Bij de samenstelling is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd, maar onze orga-

Sok
Laatst hoorde ik iemand zeggen: ”De rente
is zo laag, je kunt je geld net zo goed in een
ouwe sok stoppen.” Ik ben zo’n figuur die
daar dan ook serieus over gaat nadenken.
Er is natuurlijk wel iets voor te zeggen.
Immers, je bespaart bankkosten en als je
die sok goed verstopt, komt de fiscus er
nooit achter. Tel uit je winst! Maar ik zie toch
ook wel enkele bezwaren.
Fiscaal heeft het verstoppen van je spaargeld alleen maar zin, indien je meer dan €
30.000 hebt. Dat is de vermogensgrens
waarboven je belasting betaalt in box 3.
Voor gevorderden: de vermogensrendementsheffing. Dus als je de sokkenoptie al
overweegt, laat dan € 30.000 op de bank
staan. Dat is ook makkelijk voor pinnen,
Tikkie en iDeal. En je werkgever zal het ook
waarderen dat hij niet elke maand een
loonzakje moet vullen met cash.
Heb je meer dan € 30.000, bijvoorbeeld €
100.000, dan betaal je over € 70.000 0,6%
vermogensrendementsheffing. Dat is € 420
per jaar. Die bespaar je met een sok, maar je
mist dan wel de rente van bijvoorbeeld
0,2%. Dat is € 140. Resteert een voordeeltje
van € 280. Ben je er dan? Nee, want je moet
wel een paar sokken kopen. De vraag is dus
hoeveel geld er in een sok gaat. Ik heb dat
even gegoogeld en vond op de website
van De Telegraaf een artikel met de kop
“Duitser stopt twaalf miljard euro in oude
sok”. Bij nadere bestudering bleek echter
dat de Duitsers het afgelopen jaar twaalf
miljard euro aan contant geld hebben

nisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

opgenomen om thuis te bewaren. Het artikel vermeldt niet of dat geld dan in een sok
of in een la verdween. Dus met deze informatie komen we niet verder. Bovendien
draagt de helft van de Duitsers hoge Tiroler
kniekousen onder een Lederhosen, waar
veel meer in gaat dan in onze enkelsok.
Hoeveel er in een sok gaat hangt natuurlijk
ook af van of het euromunten of -biljetten
zijn. Je kunt die € 70.000 wel in zevenhonderd briefjes van honderd bewaren. Dan
heb je aan een paar sokken genoeg. Maar
dat is onpraktisch, je moet ook kleingeld
bijdehand houden. Ik schat al met al dat je
met een stuk of twintig stevige sokken een
heel end komt. Dat kost je hooguit honderd euro. Hou je toch nog mooi € 180
over!
Er zijn nog wel enkele maren. Stel dat je
sokkenla in de fik vliegt, dan ben je alles
kwijt. Als je bank af fikt of failliet gaat, heb
je in elk geval ons nationale depositogarantiestelsel nog. Je geld op de bank is dus
verzekerd. Ga je inboedelverzekeraar maar
eens uitleggen dat jouw sokken € 70.000
waard waren. En wat dacht je van je saldo
informatie? Je wil toch af en toe weten hoeveel je nog hebt. Ga je dan al die sokken
binnenstebuiten keren? Daar zal je toch
een systeempje voor moeten verzinnen.
Mijn voorlopige conclusie is dat de uitspraak te kort door de bocht is.
Waarom het altijd een ouwe sok moet zijn,
is mij overigens een raadsel…
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