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Goede Zaken wordt gepro-

duceerd onder redactionele 

verantwoordelijkheid van:

communicatieadviesbureau 

De Coalitie, Jaap Bonkenburg, 

Jaap Sluis & Johan Tempelaar. 

Tips en contact: 
goedezaken@decoalitie.nl. 

Volg ons ook op 

www.goedezaken.nu

Goede Zaken

 goedezaken

waarderpolder.nl

Goede Zaken is een commerciële uitgave, 

in samenwerking met de partners: 

.nu

di. 29 oktober
Sparkz Ondernemersdiner
Ondernemers netwerkborrel & diner.
18.00-22.30 uur
Locatie: Bij Bomans
  www.SparkzNetworking.nl

wo. 30 oktober
Open Avond Hogeschool Inholland
Voor Business Studies en Finance & 
Control.
17.00-20.00 uur
Locatie: Inholland
  www.inholland.nl/haarlem

di. 5 november
Businesslunch
Met spreker Robbert Mica van VanderSat.
12.00-14.00 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging
  www.www.societeitvereeniging.nl

di. 5 november
Talkshow NV IJmond
Voor en door ondernemers uit de IJmond.
17.00-18.00 uur
Locatie: Chateau Marquette
Aanmelden: sluis@decoalitie.nl
  www.ovijmond.nl/agenda

wo. 6 november
Congres Cybercrime
Voor mbk-ondernemers, door het RPCNH.
18.00-22.00 uur
Locatie: Cultuurkoepel Heiloo
  www.rpcnh.nl

di. 12 november
GZ Exclusief
Besloten lunch met als gastspreker  
Peter Reesink (Defensie).
12.00-14.00 uur
Locatie: Brouwerskolkje Exclusief
  Aanmelden: goedezaken@decoalitie.nl
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www.ovijmond.nl

 5 november

Talkshow voor en 
door ondernemers
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Voor de complete zakelijke agenda van 2019: www.goedezaken.nu/agenda

 

‘Een cyberspecialist hoeft de 100 
meter niet binnen 20 seconden 
te lopen’. Waarmee Peter Reesink 
(Hoofddirecteur Personeel bij het 
ministerie van Defensie) maar ge-
zegd wil hebben dat er veel veran-
dert binnen zijn organisatie. 

De tijd dat militairen fysiek gedrild 
uit dezelfde mal kwamen is voor-
bij. Tijdens Goede Zaken Exclusief 
op dinsdag 12 november vertelt 
Reesink hoe zijn organisatie met 
60.000 mensen de koers verlegt 
en wat Defensie en bedrijven van 
elkaar kunnen leren.

Schout bij nacht Reesink (1964) 
voerde bij de Koninklijke Marine 
het commando over Hr. Ms. De 
Ruyter (ingezet bij anti-piraterij 
Somalië), Hr. Ms. Van Speijk (in de 
West betrokken bij counter drugs-
operaties) en Zr. Ms. Karel Doorman. 
De saamhorigheid aan boord was 
bijzonder: ‘Je deelt met elkaar de 
liefde voor het varen en ook de nor-
men en waarden die daar bij horen. 
Leiderschap is er iets natuurlijks. De 
commandant weegt af en besluit 
en daar handelt men naar.’ 
In zijn huidige functie op het depar-

tement komt het aan op voorzichtig 
manoeuvreren en veel overleggen. 

Maar ook dát ligt Reesink. Mede 
vanwege de onderliggende dyna-
miek: ‘Onze organisatie telt 42.000 
militairen en 18.000 burgers. Die 
moeten we gemotiveerd en ge-
kwalificeerd houden. We hebben 
een groot aantal vacatures. En dat 
in een krappe arbeidsmarkt en met 
een vergrijzende bevolking. Maar 
Defensie is nog steeds een sterk 
merk dat minder traditioneel en 
meer open wordt en dat steeds be-
drijfsmatiger werkt.’

   Goede Zaken Exclusief: dinsdag 
12 november (12.00-14.00 uur) 
in restaurant Brouwerskolkje 
Exclusief. Kosten 55 euro  
(ex BTW) Aanmelden:  
goedezaken@decoalitie.nl

Defensie aan tafel bij GZ Exclusief

De WAB, Wet arbeidsmarkt in balans, 
die op 1 januari van kracht wordt, kent 
een aantal ingrijpende maatregelen 
voor het ontslagrecht en de transitie-
vergoeding. 

Vorige week heb ik al verteld dat u 
als werkgever vanaf dag 1 de transi-
tievergoeding aan een werknemer 
verschuldigd bent. Daarnaast zijn er 
twee maatregelen van toepassing 
op de opbouw en de hoogte van de 
transitievergoeding, die het verschil 
tussen tijdelijke en vaste contracten 
moeten verkleinen. Bovendien kunt 
u weer ontslaggronden gaan combi-
neren.

Opbouw transitievergoeding gelijk
Nu bouwt een werknemer over de 
eerste tien jaar dienstverband 1/6 
maandsalaris per half jaar op. Voor 
de jaren daarna ontvangt een werk-
nemer 1/4 maandsalaris per half jaar. 
Dit onderscheid komt te vervallen en 
wordt 1/3 maandsalaris per jaar. Dit 
scheelt dus behoorlijk in de kosten.

Niet meer afronden op halve jaren
De transitievergoeding wordt opge-
bouwd over de hele feitelijke duur 

van een dienstverband. Dit werkt als 
volgt:
1. Bereken eerst de transitievergoe-

ding over de hele dienstjaren van 
de werknemer;

2. Voor de resterende duur van de 
arbeidsovereenkomst en voor 
arbeidsovereenkomsten die korter 
dan een jaar hebben geduurd, be-
rekent u de vergoeding naar rato.

Einde aan speciale regels bij 
berekening transitievergoeding
De speciale regels voor de opbouw 
van de transitievergoeding voor 
50+-werknemers komen te verval-
len, evenals de speciale regels voor 
werkgevers die minder dan 25 werk-
nemers in dienst hebben.

Extra grond voor ontslag; de i-grond
U mag op basis van deze nieuwe 
grond, ook wel cumulatiegrond ge-
noemd, de verschillende ontslag-
gronden weer combineren. Dit geeft 
u meer mogelijkheden om een werk-
nemer te ontslaan. Let op: u mag niet 
cumuleren met de a- of b-grond.

Compensatie ontslag op i-grond
Wanneer op de i-grond wordt ont-

bonden, kàn de kantonrechter een 
extra vergoeding als aanvulling op 
de transitievergoeding toekennen. 
Deze bedraagt maximaal 50% van de 
transitievergoeding. Deze aanvulling 
staat los van de toekenning van een 
eventuele billijke vergoeding.

  Philippine Hoyng, Tanger 
Advocaten (023-512 14 00 of 
p.p.hoyng@tanger.nl)

Flex nu toch echt minder flex en vast minder vast?  

Meerdere opties overgangsregeling pensioen in eigen beheer 
De regeling voor het opbouwen van 
een pensioen in eigen beheer is met 
ingang van 1 juli 2017 beëindigd. No-
taris Xander Stuijt ziet in zijn praktijk 
dat veel ondernemers al een keuze 
gemaakt hebben voor de afwikkeling 
van hun in eigen beheer opgebouwde 
pensioen. Zij hebben in overleg met 
hun belastingadviseur of accountant 
gebruik gemaakt van een overgangs-
regeling en hun pensioen afgekocht of 
omgezet in een oudedagsverplichting.

Die overgangsregeling eindigt op 31 
december van dit jaar. Met ingang van 
2020 zijn er geen mogelijkheden meer 
het huidige pensioen af te kopen of 
om te zetten, zonder dat daarover 
een flink bedrag aan belasting moet 
worden betaald. Wie nog geen keuze 
maakte èn nog van de overgangsre-
geling gebruik wil maken, moet dus 
snel in actie komen. 

Compensatie (ex-)partner
De keuze voor de ene of de andere 

optie gaat niet alleen de ondernemer 
aan, ook zijn (ex-)partner is daarbij 
betrokken. Immers, niet alleen de pen-
sioenaanspraken van de ondernemer 
kunnen afnemen, ook die van zijn (ex-)
partner kunnen door de omzetting 
verminderen. Als dat het geval is, moet 
daarvoor gecompenseerd worden. Of 
en hoe hoog een compensatie moet 
zijn, en welke afspraken in dat kader 
gemaakt worden, hangt sterk af van 
de persoonlijke situatie van de onder-
nemer en diens (ex-)partner. Het is ook 
verstandig de testamenten te laten 
beoordelen. Als er sprake is van een 
oudedagsverplichting moet het testa-
ment daarop goed zijn afgestemd.

Lastige materie
Pensioenen zijn sowieso een las-
tige materie, wie zelf niet deskundig 
is op dit gebied, neemt al vlug een 
kostbare, verkeerde beslissing. Het is 
verstandig om met deskundigen te 
overleggen voor een definitief besluit 
te nemen. Denk daarbij niet alleen aan 

de eigen belastingadviseur of accoun-
tant, maar, zo adviseert Xander Stuijt, 
schakel ook een pensioendeskundige 
in. Daarna zorgt de notaris voor zorg-
vuldige vastlegging van de gemaakte 
afspraken. Regel het nu alvast goed, 
dan kunt u als ondernemer straks ge-

rust van uw oude dag genieten. 
Krans Notarissen is ook op woensdag-
avond geopend en heeft voor onder-
nemers een telefonisch spreekuur op 
donderdag van 8.30-9.30 uur.

  www.kransnotarissen.nl

Xander Stuijt adviseert niet alleen de eigen belastingadviseur of accountant, maar ook een 
pensioendeskundige in te schakelen.

Dag van de Ondernemer
Vrijdag 15 november is het de Dag 
van de Ondernemer. Een initiatief van 
MKB Nederland om aandacht te ge-
ven aan het belang van de ongeveer 
1,5 miljoen ondernemers in Neder-
land en hun bijdrage aan de econo-
mie, werkgelegenheid en welvaart. 
Overal in het land worden initiatieven 
genomen, van de mogelijkheid om 
een digitaal kaartje te sturen tot - in 
Haarlem - rondleidingen voor profes-
sionals uit het beroepsonderwijs bij 
lokale bedrijven.

Goede Zaken sluit aan bij de dag en 
zal een ondernemer uit de regio Haar-
lem/IJmond in het zonnetje zetten. 
Kent u een inspirerende ondernemer? 
Iemand die net van start is gegaan of 
juist een ervaren iemand die al jaren 
meedraait? Meld hem of haar dan aan 
via goedezaken@decoalitie.nl. Uit de 
inzendingen wordt één ondernemer 
geloot die een smakelijke Goede 
Zaken-attentie ontvangt.
 
  www.dagvandeondernemer.nl

Philippine Hoyng

Foto: RAP Fotografie – Ramon Philippo 


