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Sinds enige tijd geldt een provisieverbod voor complexe
financiële producten, advies en bemiddeling in hypotheken,
pensioenen e.d. De adviseur krijgt hier geen provisie meer
voor van de aanbieder, maar stuurt nu de nota naar de afnemer,
consument. Het voordeel is dat de consument nu precies weet
wat een advies kost en daarmee kan onderhandelen met meerdere
adviseurs. Een ander groot voordeel is dat de
onafhankelijkheid van de adviseur beter is gewaarborgd nu hij
niet door de aanbieder meer wordt betaald in de vorm van
provisie.
Zoals elk nadeel zijn voordeel heeft, geldt dat andersom ook.
een aantal adviseurs is gestopt;
aanbieders krimpen het aantal adviseurs in,
kostenbesparing;
in 2017 stoppen nog meer adviseurs in verband met
diploma eisen;
online shoppen;
verplichting tot afnemen via adviseur door aanbieders.
Bovenstaande ontwikkeling heeft gevolgen voor diegenen die al
een financieel product hebben afgesloten waar ooit provisie
voor is betaald aan de adviseur. Op het moment dat zij hun
financieel product willen wijzigen, aanpassen e.d. zullen zij
de nota van de adviseur gepresenteerd krijgen. Dat kan de
adviseur ook niet kwalijk worden genomen, die wil betaalt
worden voor zijn werkzaamheden, zoals iedereen die werkt zijn
loon wil ontvangen. Maar uiteindelijk is het provisie verbod

voor deze groep van consumenten geen zegen.
Een oplossing voor een deel van het probleem is dat aanbieders
meer wijzigingen toestaat waar geen adviseur bij nodig is en
dit gegeven als standaard invoeren. Voor de overige gevallen
is het aan de politiek.
R.E. Wilbrink, 30 mei 2016
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Het klink misschien vreemd, maar werkloosheid is goed voor de
schatkist. Veel arbeidsovereenkomsten worden ontbonden op
basis
van
wederzijdse
instemming,
via
een
vaststellingsovereenkomst. Een vaststellingsovereenkomst heeft
voor de betrokken partijen voordelen, zo hoeft de werkgever
niet naar de kantonrechter of UWV en heeft de werknemer recht
op een WW uitkering.
Om het leed voor de werknemer te verzachten wordt een
beëindigingsvergoeding overeen gekomen, voor 1 juli 2015, werd
de vergoeding gebaseerd op de kantonrechtersformule.
Tegenwoordig is dat de transitievergoeding. Voor 2013 had de
werknemer de mogelijkheid de ontslagvergoeding volledig te
storten op een geblokkeerde rekening en kon daarmee een
maandelijkse uitkering krijgen. Deze maandelijkse uitkering

was belast in box 1 tegen de geldende tarieven. Vrijheid,
blijheid.
Nu is dat niet meer mogelijk en wordt de ontslagvergoeding in
1 keer uitgekeerd. De werkgever houdt dan de loonbelasting op
de uitkering in, en vaak is dat 52%. Op deze manier verdient
de overheid flink aan de ontslagvergoedingen. Er zijn
creatieve oplossingen bedacht, zoals een immateriële
vergoeding uit te keren, de HR heeft zich daar over uit
gesproken en beschouwt immateriële vergoedingen als belast
loon.

Tips voor de werknemer.
Als u een ontslagvergoeding krijgt, waarbij 52% wordt
ingehouden terwijl u normaal maar 42% belasting zou
moeten betalen, vraag dan een een middeling aan bij uw
belastingadviseur of de belastingdienst. U kunt uw
inkomen over 3 jaar met elkaar middelen als er sprake is
van een uitschietend jaar, kan dit belasting voordeel
opleveren.
Als u huurtoeslag ontvangt en door de eenmalige
uitkering, de huurtoeslag verliest, doe dan een beroep
op de hardheidsclausule bij de belastingdienst of via uw
adviseur.
Houd tevens de regels over het vermogen in box 3 in de
gaten in verband met de toeslagen.
Mijn advies is om u in ieder geval goed te laten informeren op
het moment dat u een ontslagvergoeding wordt aangeboden.
Rob Wilbrink, 25 november 2015

