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Per r januari zozo komen verzekeraars

TEGENI/AI.LEND PENSIOEN BIJ

met een alternatief voor de huidige verzuimverzekeringen op de lnarkt, speciaal
voor kleine werkgevers: de MI(B-verzuin'r-

BESCHII(BAREPREMIEREGILING

PSD2.BETAALDI EN5ÏEN

PÀG.3
INFOGRAPtlI(:
BIZORGMAATTIJDEN

EUROPEST

'/IRORDENING
PLATFORM-TO-BUSI1'lESS

ontzorgverzekering. Dit is de uitkomst var-r
een converrant tussen de werkgeversorganisaties en het Verbond van Verzekeraars. De
nieuwe MI(B -verzuinl- ontzor gverzekering
var-rgt het finar-rciële risico op en rleemt
de re-integratiebegeleiding van langdurig
zieke medewerkers over. Deze 'ontzorging'
is Poortwachter-proof. De verzekering
vergoedt eventuele loonsaucties van het
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UWV.

betalen en de zieke werknemer te helpen
bij een snelle terugkeer rlaar de werkvloer.

I(leine werkgevers kunnen zich tegen de
verplichting om twee jaar lang loon te
blijven doorbetalen verzekeren met een
verzuirnverzekering. Drie kwart van de
bedrijver-r met minder dan zeven werknemers heeft zo'n verzekering. Met de
nieuwe MI(B-verzuil-r-ontzorgverzekering
heeft u voortaan de keuze om ook de
re-integratie bij een verzekeraar onder te
brengen.
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verplicht het salaris van een zieke

Met ingang van 2ozl krijgen
bedrijven tot z5 medewerkers een
premiekorting voor de kosten van loondoorbetaling in het tweede ziektejaar. Het
kabinet heeft hier 45o miljoen euro voor

ZZP'ER

werknemer voor het grootste deel door te

gereserveerd.
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loondoorbetoling bii ziekle
De eerste twee jaar is een werkgever
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ÏEGENVAI.IEND PENSIOEN BIJ BESCHIKBAREPREIUIIEREGETING
zicht komt, ontvangt de verzekerde van zijn pensioenverzekeraar een offerte voor een levenslang ouderdomspensioen.
De consur-nent kan bij rreerdere verzekeraars een offerte
opvragen en op die maniet kiezen voor een verzekeraar
met het voor hem meest gunstige per-rsioen. Het staat de
verzekeraar vrij om een aanbod te doen op basis van door

Financieel klachteninstituut I(ifid ziet een kloof tussen de
verwachtingen val1 rllensen over hun pensioen en de offerte
van de verzekeraar voor een levenslang ouderdomspensioen. Consumenten met een pensioenverzekering op basis
van een beschikbare premieregeling rnoeten zich voorbe-

reiden op een teger-rvallend aanbod. Bij een beschikbare
pren'rieregeling staat de hoogte van het pensioen vooraf niet

hernzelf vastgestelde tarieven en uitgangspunten.

vast. Oorzaak zijn de hogere levensverwachting en de aanhoudend lage rente. Bovendien heeft een consunent bij een

De verzekeraar rnag zijn aanbod dan ook baseren op eer"I

eigen inscl'ratting van het lar-rglevenrisico, aldus I(ifid.

bescl-rikbarepremieregeling te maken uret beleggingsrisico.
Dit voorjaar wees I(ifid twee klachten af van consumenten

Verzekeraars rlogen dus een hogere levensverwachting

hanteren dar-r de door l'ret CBS of Actuarieel Genootschap
gebruikte levensverwachting.

die in de rlaanden vóór hun pensioen het opgebouwde
vermogen fors hadden zien dalen.

g

levensYerwo(hting
Wanneer de einddatum van de pensioenverzekering
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Uw NOAB-adviseur kan u adviseren over keuzes rond
vermogensopbouw van uw inkomen voor later.
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VAN PSD2?
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Woorom is PSD2 belongriik?

PSD2 is een nieuwe

ín

wel die hel belolingsverkeer in de Europese Unie regelt. Met PSD2

kunt u ols rekeninghouder gebruikmoken von nieuwe betool- en informoliedienslen:

ïoegong verlenen lol uw beloolrekening om le betolen.

PSDz is een nieuwe wet waarmee

o

een rekeninghouder aan

Voor het uitvoeren von betolingen moet u telkens opnieuw

toeíemming geven.

derden toegary geeft tot de
meer inzirhl te geven in uw uilgoven.

betaalrekening bij zijn bank.
Als de rekeninghouder hiervoor
toestemr-ning geeft, is de bank

keer toestemming voor een periode von 90 dogen.

verplicht om mee te werken.
De nieuwe partijen kunnen
bijvoorbeeld op verzoek van de
klant een betaling uitvoeren of
financiële analyses maken.

I
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2. Woorop moel u lelten?

(/
Poriien die u 0m loeslemming vÍ0gen moelen een vergunning von DllB hebben.

tr

Met
e

PSDz

kunt u bijvoorbeeld

en boekl-roudpro gramma

toegang geven tot uw zakelijke

Voor toegong hoeft u de pincode bii uw bonkpos nooit te delen. 0eze is en

)

)

/

bliiÍt penoonliik

en

verlrouweliik.

betaalrekening.
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I,9 InIUARD EURo
is het populairst. Gen'riddeld wordt voor € 11,40 per persoolr
besteld (bron, ABN AMRO).

De orrzet voor bezorgn'raaltijden groeit or-rstuiln.,ig, van 472
2014 naar r,9 miljard euro eind zots.Pizza

lniljoen euro in

ït

2017

Fostlood

(hinees

+5,5%

*20%

Jopons/Sushi

Pitzo

20r 8

+35,3%

+12,5"À

Gril .rz
NL-trons

145-7

+qq,s

Sondwithe +st,ez
Overige +lz,lz

PtAïFORm-fO-BUSINESS: BESCHERIhING U00R 0NDERNEIUIERS
Online platforn'rs, zoals reserveringsplatforrns, vergeIijkingssites, appstores en online marktplaatsen, zoals
rnaaltijdbezorgdiensten en overnachtingsplatforms, zijn
niet meer weg te denken. Voor ondernemers zijn de online
platforn-rs een welkom extra kanaal om hun goederen of
diensten ouline aan te bieden. Het zorgt voor extra bereik,
zonder zelf te l-roeven investeren in marketing. Met het
toenemende belang van platforms is er groeiende behoefte
aan regelgeving. Deze is er nu in de vorm van de Europese
verordening'platform-to-business'. Deze zorgt voor spelregels in de relatie tussen het platform en de ondernemer.

wi)zigt en de rechten van een ondernemer bij aanpassingen in de voorwaarden.

. Verplichting

om de parameters te verhelderen die de

rangschikking op l'ret platform bepalen en hoe een
ondernemer deze rangschikking kan beïnvloeden.
de voorwaarden beperkt waaronder een
ondernemer zijn product of dienst via andere verkoop-

. Als een platforn-r

kanalen mag aanbieden, bijvoorbeeld door te eisen dat
de ondernemer een product niet tegen een lagere prijs op
zijn eigen website mag verkopen, dan moet het platform

hier

de redenen voor aangeven.

. I(lachtenafhandeling en geschillenbeslechting.
Zaken die in de verordening worden geregeld ziju
orrder ureer:

. De regels rondorn de algemene voorwaarden.
. De wijze waarop een platforur de algenene voorwaarden
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wijziging van

ï:ï#,ï;:ï:ïï"ï : iï:lÏ:i :,[:1ï*
de voorwaarden.
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lets meer don de helft von de Nederlondse bedriiven werkl in de cloud.
Hel verwerken von honkmulolies is met 74%hel mee$ gedigiloliseerde
proces (bron: Vismo Digitoliseringsindex 20191.
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AIs u zekerheid wenst over een afge-

ronde opleiding, kunt u een kandidaat
vragen om een digitaal uittreksel van
het diplon-ra. Dit kan de sollicitaut
gratis downloaden op de site van
Dienst Uitvoering Onderwijs (OUO).
Eén van de kenmerken waaraan u
de echtheid van het document kunt
herkennen is een blauwe balk bovenaan het docurnent met de melding
'Gecertificeerd door diplomaregister.
duo.nl Dienst Uitvoering Onderwijs,
certificaat uitgegeven door...'.
Op www.duo.nl/zakelijk leest u hoe u

g
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AtlossilGsvRtJ t(REDIET
En bank mag eenzijdig een aflossingsvrij krediet zodanig aanpassen
dat bestaande klanten naast rente
ook iedere maand een deel van het
krediet gaan terugbetalen. Als een
klant weigert in te stemrlen met de

aflossingsverplichting nag

de

bank

het doorlopend krediet eenzijdig
opzeggen. Dit

blijkt uit een uitspraak

]I IZP' ÉN,
Zzp'ers rnogen tóch collectief afspraken maken over een minimumtarief
om aan een minimuminkomen te
komen. Dat staat in de 'conceptLeidraad tariefafspraken zzp ers' van
de Autoriteit Consulnent en Markt
(ACM). Het kabinet heeft aangekondigd dat zij ir-r 2021een wettelijk
nrinimumtarief voor zzp'ers van 16
euro per uur gaat invoeren.
COlI.ECII EYE ITSPRAI(E

Uw NOAB-adviseur is eeu prima

g i,'*,ïiiiïi tu*,}ïJë"l:

Het kabinet vervangt de fiscale scl-rolingsaftrek door het STAP-budget
(Stilnulans ArbeidsmarktPositie).
Wie een opleiding wil doen, hoeft
zich straks alleen online aan te
melden en aan te geven welke
opleiding hi) of zij wil volgen. Na
goedkeuring van de aanvraag wordt
het bedrag direct uitbetaald aan de

van I(ifid. De uitspraak sluit aan bij
de lijn van de AFM, die bij kredietverstrekkers erop aandringt om
doorlopende kredieter-r om te zetten
naar kredieten met een aflossings-

AÀ}IDEI.EIIOPIIES SÏART.UP§/§CAIE.

colrponent.

en scale-ups aantrekkelijker maken

opleidingsir-rsteIIir-rg.

UPS

Het kabinet wil het voor start-ups

hun werknemers in aandelenopties

de echtheid van het uittreksel

kunt verifiëren.

PERSOOII!.IJI( O]IIWII(I(ElBUDGEI
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te betalen. Start-ups en scale-ups

i1ï::,::,1;:".ï",,

financiële gegevens aan

de

bank.

GilTÍITRECHIElI
De griffierechten voor civiele zaken

in eerste aanleg met vorderingen
tussen € 5oo en € 5.ooo gaan or-nlaag.
Nu betalen ondernemers voor
vorderingen van meer dan € 5oo nog
€ 486 aan griffierechten. Dat wordt
straks € 3o6 voor rechtspersonen en
€ zo 4 voor IB-onderneurers. Voor
vorderiugen tot € 5oo blijft het tarief
ongewijzigd. Het griffierecht voor
vorderingen boven de € 5.ooo gaat

bieden medewerkers graag aandelenopties aan als loon in plaats
van een regulier salaris. Dit omdat
deze jonge onderneuringen meestal
niet genoeg geld hebben om een
I-roog salaris te betalen. Over de
aandelenopties moet wel belasting
worden betaald omdat het een vornl
van salaris is. Op dit moment vindt
de

belastingheffing over de aan-

deler-ropties plaats als deze wordeu

omgezet in aandelen. Het kabinet

onderzoekt of het r-nogelijk en voor
de medewerkers ook aantrekkelijker
is om de belastingheffing uit te stel-

len naar een later monlent.

omhoog.
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Bii het somenstellen von deze nieuwsbrief Ís de gÍ00tst m0geliike zorgvuldigheid betrocht. De luistheid

Administrotie- en Beloíingdeskundigen HooÍdredocfie N0AB

5202 (1. t-tiertogenbosch

en volledigheid von de nieuwsbrieÍ kon echter niet worden gegorondeerd. De somenstellers en de

Redooie LoÍt 238 Teksl & Medio 0pmook Repro Design

TeleÍoon

uilgever occepteren don ook geen oonsprokeliikheid voor schode, von welke oord ook, die het dirette

Zutphen & Studio Stephon Lerou Druk 0ekkers von Gerwen

inÍo@noob.nl

of indirecte gevolg is von hondelingen en/of beslisingen die geboseerd ziin op deze nieuwsbrieÍ.
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www.noob.nl
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