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Lidmaatschap NBBU

Wie lid wordt van de NBBU in de periode van 1 augustus 2016 t/m 31 oktober 2016 ontvangt een voucher van €
350,00. Deze voucher kunt u gebruiken voor het bijwonen aan diverse trainingen. De voucher is een jaar geldig.
Lid zijn van een branchevereniging is belangrijk voor ondernemingen in de flexbranche. U laat zien dat u een
betrouwbare partner bent, die voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Als lid van de NBBU biedt u uw flexkrachten
en opdrachtgevers een flexibele en degelijke cao. Tegelijkertijd weet u dat uw eigen belangen goed worden
behartigd en bespaart u op uw bedrijfskosten.
Wordt vandaag nog lid en vraag hier uw lidmaatschap aan.



Minimumloon berekenen

Bereken wat u minimaal hoort te verdienen per maand, week, dag en uur. Voor een fulltime of parttime baan.
En vergelijk dit met wat u krijgt van uw werkgever.
Kilk hier om het minimumloon te berekenen.


Internetverbinding en/of Wifi

Safex Inspectie Instelling B.V. is overgegaan op een nieuw beveiligingssysteem qua computers en laptops.
Dit houd in dat alle inkomende en uitgaande informatie rechtstreeks op een beveiligde server wordt opgeslagen.
Door dit beveiligingssysteem is het wel noodzakelijk dat tijdens ieder inspectie de inspecteur beschikking heeft
tot een internetverbinding of Wifi.



Overgang van VAR naar modelovereenkomst

Zoals bekend worden er geen nieuwe VAR-verklaringen meer afgegeven aangezien per 1 mei 2016 de Wet
deregulering arbeidsrelaties in werking getreden. Dit betekent dat een ZZP’er in plaats van een VAR, gebruik
dient te maken van een modelovereenkomst. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de
Belastingdienst: www.belastingdienst.nl/.

SNA heeft de normeisen voor het SNA-keurmerk aangepast op bovengenoemde verandering. In de bijlage van
dit document zijn de aanpassingen opgenomen. Net als de Belastingdienst, hanteert SNA een overgangsperiode
tot 1 mei 2017. Concreet betekent dit het volgende:
Overgangsregeling:
Major / minor: Overgangsregeling vanaf 1 mei 2016 tot en met 1 mei 2017: Indien er geen gebruik wordt gemaakt
van een door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst dan leidt dit tot een minor non-conformiteit in de
periode van 1 mei t/m 31 oktober 2016, tot een minor non-conformiteit met herstel binnen 3 maanden in de
periode van 1 november 2016 t/m 30 april 2017. Daarna geldt een major non-conformiteit.
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Uitleg:
In de overgangsregeling geldt de oude normbepaling (VAR) alsmede de nieuwe normbepaling (beoordeelde
overeenkomst). Dus daar waar nog niet gewerkt wordt met een beoordeelde overeenkomst levert dit in eerste
instantie een minor non-conformiteit op, maar oplopend in zwaarte. Mocht het zo zijn dat een onderneming
een modelovereenkomst aantoonbaar aan de Belastingdienst heeft aangeboden, maar de Belastingdienst
heeft nog niet gereageerd, dan is dat een reden om de non-conformiteit aan te houden en niet te verzwaren.

Nb.: Als een ZZP-er een opdracht heeft aanvaard maar hij/zij heeft geen VAR verklaring noch een door de
Belastingdienst beoordeelde overeenkomst dan is dit een major non-conformiteit, waarbij de afwijking
structureel en/of substantieel dient te zijn.



Minimumloon berekenen

Bereken wat u minimaal hoort te verdienen per maand, week, dag en uur. Voor een fulltime of parttime baan.
En vergelijk dit met wat u krijgt van uw werkgever.
Kilk hier om het minimumloon te berekenen.



Staatssecretaris Wiebes over storten op G – rekening bij ZZP via tussenpersoon
en overwegen van G-rekening voor ZZP-ers’s

Beantwoording vragen over fiscale behandeling zzp'ers
Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeert de Tweede Kamer over de fiscale behandeling van
zzp'ers en gebruik van een g-rekening:
beantwoording-vragen-over-fiscale-behandeling-zzp-ers
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