
 

Wat verandert er voor u als ondernemer fiscaal  
vanaf 2020?

 Datum: donderdag 10 oktober 2019
  14.00 - 17.00 uur

 Locatie: Congrescentrum ’t Veerhuis 
  Nijemonde 4 -  3434 AZ Nieuwegein  
  (nabij de A2 en de A27 - 20 min. sneltram Utrecht CS)
  Tel: (030) 606 44 48 - www.tveerhuis.nl 

 

     Ontvangst: Wij verwelkomen u graag vanaf 13.30 uur zodat het praktijkseminar op tijd kan  
  beginnen.  Tijdens de pauze zijn koffie en thee verkrijgbaar. 

         Syllabus:  De bijbehorende syllabus wordt u ter plekke uitgereikt.

 Extra:  Het boek: ‘Het Tips & Advies Ondernemershandboek 2019’.

         Contact: Voor extra informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling  
  Klantenservice via e-mail: klantenservice@indicator.nl of  
  telefonisch op het nummer: 0492 - 59 31 31.

 

OPLEIDINGEN

INDICATOR BV - SCHOOTENSE DREEF 31 • 5708 HZ HELMOND
TEL.: 0492 - 59 31 31 - FAX: 0492 - 59 31 00 

KLANTENSERVICE@INDICATOR.NL - WWW.INDICATOR.NL

VANUIT A’DAM (A2) EN ROTTERDAM/DEN HAAG (A12)
Bij het verkeersplein Oudenrijn (Utrecht) volgt u de A2 richting ’s Hertogenbosch;  
na ca. 9 km neemt u de afrit Nieuwegein-Zuid (afrit 10), ruim voor de Lekbrug bij Vianen.  
Aan het einde van de afrit gaat u linksaf en na ca. 900 meter, bij het derde stoplicht slaat  
u rechtsaf en vervolgens 1e weg rechts. Halverwege deze weg vindt u de hoofdingang  
van ’t Veerhuis.

VANUIT HILVERSUM/AMERSFOORT (A27-A28)
Volg even de bewegwijzering Utrecht/Den Haag en neem al rijdende op de A27 de afslag 
Nieuwegein en volg daarna de borden Nieuwegein (wit bord met Industrie-teken) /Houten 
(afrit 18) en vervolgens de borden Nieuwegein-Zuid/Vianen. Neem de afslag Lekboulevard. 
Na de afslag, 1e straat rechts vindt u de hoofdingang van ’t Veerhuis halverwege deze weg.

VANUIT ARNHEM (A12)
Neemt u voor Utrecht de afslag Utrecht/Nieuwegein. Volg de borden Nieuwegein en 
vervolgens de borden Nieuwegein-Zuid/Vianen. Neem de afslag Lekboulevard. Na de afslag, 
1e straat rechts vindt u de hoofdingang van ’t Veerhuis halverwege deze weg.

VANUIT ’S HERTOGENBOSCH (A2) EN BREDA
Richting Amsterdam/Utrecht-West aanhouden (A2) en direct over de Lekbrug bij Vianen 
neemt u de afrit Nieuwegein-Zuid. Bij de stoplichten slaat u linksaf en na ca. 500 meter, bij 
het tweede stoplicht, gaat u rechtsaf en vervolgens de eerste weg rechts. Halverwege deze 
weg vindt u de hoofdingang van ’t Veerhuis.

OPENBAAR VERVOER:
Vanaf Utrecht CS neemt u de snel tram naar Nieuwe gein-Zuid. Schuin tegenover de eindhalte 
vindt u ’t Veerhuis. Vanaf Utrecht CS rijden er tevens bussen naar ’t Veerhuis. Voor de meest 
recente vertrek-/aankomsttijden kunt u het beste kijken op www.9292ov.nl.  

PRAKTIJKSEMINARS



 

Prinsjesdag en 2020 komen eraan. Hoog tijd om u voor te bereiden op de nieuwste fiscale 
wijzigingen!

Dit seminar is een aanrader voor iedere ondernemer die direct of indirect te maken heeft 
of te maken krijgt met een van de hiernavolgende zaken.

• De autobijtelling vanaf 2020 en daarna
 De (elektrische) auto van de zaak: van uzelf, van uw personeel of door de BV aan de dga 

ter beschikking gesteld?

• Inhuren van opdrachtnemers en zzp’ers
 Er is weer iets meer richting gegeven aan de Wet DBA, wat moet u weten?

• De werkkostenregeling (WKR) vanaf 2020
 Wat gaat er wijzigen in de WKR? Welke invloed heeft de uitspraak van de Hoge Raad op 

de gebruikelijkheidstoets?

• Ook in 2020 loonkosten besparen
 Het lage-inkomensvoordeel (LIV) gaat beperkt worden vanaf 2020. Hoe vangt u dit op en 

waarmee? Welke regelingen kunt in 2020 wel nog optimaal inzetten?

• Minderheidsaandeelhouder?
 De Belastingdienst heeft een standpunt ingenomen binnen de socialezekerheidswetgeving 

voor wat betreft minderheidsaandeelhouders.

• Inzet van inhuurkrachten en vrijwilligers
 Wat moet u fiscaal gezien voor 2020 in de gaten houden?

• Inzet van parttimers en fulltimers
 Wat zijn de fiscale gevolgen van de ‘Wet arbeidsmarkt in balans’?

Dit praktijkseminar is bedoeld om u als ondernemer op de hoogte te brengen van de fiscale 
wijzigingen voor 2020. Alle onderwerpen zullen worden toegelicht met praktijkvoorbeelden. 
Er is ook voldoende tijd om vragen te stellen (of u stelt ze eerder via onze extra service 
voor deelnemers). Mis dit seminar dus niet!
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ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Inschrijfgeld en betaling
Het inschrijfgeld moet door Indicator ontvangen zijn vóór de aanvangsdatum van het  
Tips & Advies Praktijkseminar. Indicator mag een deelnemer de toegang tot het  
Tips & Advies Praktijkseminar weigeren indien het inschrijfgeld niet tijdig is ontvangen.

2. Afmelding van de deelnemer/annulering praktijkseminar
Voor een terugbetaling van het inschrijfgeld geldt:
• bij afmelding meer dan 7 dagen voor aanvang van het Tips & Advies Praktijkseminar: 

100% terugbetaling;
• bij afmelding minder dan 7 dagen, maar meer dan 24 uur voor aanvang van het  

Tips & Advies Praktijkseminar: 50% terugbetaling;
• bij afmelding minder dan 24 uur voor aanvang van het Tips & Advies Praktijkseminar 

volgt geen terugbetaling van het inschrijfgeld.

In geval van bijzondere, onvoorziene omstandigheden heeft Indicator het recht om het  
Tips & Advies Praktijkseminar te annuleren. Indicator zal dan het reeds ontvangen 
inschrijfgeld volledig terugbetalen. 

3. Vervanging van de deelnemer
Bij verhindering van de deelnemer is vervanging door iemand anders toegestaan.  
De gegevens van de vervanger moeten minstens 24 uur voor aanvang van het Tips & Advies 
Praktijkseminar aan Indicator zijn doorgegeven.

4. Andere docent/spreker
Indicator heeft te allen tijde het recht de aangekondigde spreker te vervangen door een 
evenwaardig gekwalificeerde en ervaren spreker.

5. Aansprakelijkheid
Indicator is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt 
met deelname aan een praktijkseminar van Indicator, tenzij aan Indicator opzet of grove 
schuld kan worden verweten. In het laatste geval is de aansprakelijkheid beperkt tot 
maximaal het factuurbedrag. Indirecte schade wordt niet vergoed.

6. Intellectuele eigendom
Het verstrekte seminarmateriaal wordt eigendom van de deelnemer. De rechten van het 
intellectuele eigendom met betrekking tot het praktijkseminar en het seminarmateriaal 
worden door Indicator voorbehouden.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Indicator is niemand gerechtigd 
gedeelten en/of uittreksels van het seminarmateriaal openbaar te maken, te exploiteren of, 
op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.
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