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Scholingsuitgaven
Scholingsuitgaven zijn uitgaven die
worden gedaan voor het volgen van een
opleiding of een studie, met het oog op
het verwerven van inkomen uit werk en
woning. Voor aftrek is vereist dat de
uitgaven in direct verband staan met het
leeÍraject. Scholingsuitgaven zijn onder
voorwaarden aftrekbaar, voor zover het
totaal van de uitgaven hoger is dan een
drempel van € 500.

Ter behoud van de geldigheid van zijn
vliegbrevet volgde een belastingplichtige
in 2012 een opleidingsprogramma. Voor
de opleiding betaalde hij een bedrag aan
kosten, inclusief de kosten van een
medische keuring. De belastingplichtige
bracht alle kosten, verminderd met de
drempel, in aftrek in zijn aangifte. De
medische keuring was een vereiste om
een lesvlucht uit te kunnen voeren, die
noodzakelijk was voor het behouden van
de geldigheid van het vliegbrevet.
Desondanks zijn de kosten van de
medische keuring niet aan te merken als
uitgaven die direct verband houden met
een leertraject. Dat deel van de kosten
kwam niet in aanmerking voor aftrek.

Twee appartementen samen één
eigen woning?
Een eigen woning is een gebouw of een
gedeelte van een gebouw dat de
belastingplichtige, of personen die tot
zijn huishouden behoren, anders dan
tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking
staat op grond van eigendom. Een
belastingplichtige kan slechts één eigen
woning in de zin van de Wet lB 200'l
hebben. Er kan tijdelijk sprake zijn van
twee eigen woningen, wanneer de
"oude" eigen woning leeg staat in
afwachting van verkoop of wanneer een
woning is aangekocht en leeg staat of in
aanbouw is in afwachting van bewoning
op een later moment.
De vraag in een procedure was of twee
naast elkaar gelegen appartementen
tezamen één eigen woning konden
vormen. Beide appartementen waren
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eigendom van dezelfde
belastingplichtige en werden door de
belastingplichtige en diens gezin
gebruikt. De rechtbank oordeelde dat
geen sprake was van één eigen woning
omdat de appartementen bouwtechnisch
zelfstandige woningen waren, die elk
over een eigen voordeur en eigen
voorzieningen zoals een keuken, een
badkamer en een toilet beschikten. Een
doorgang tussen de appartementen was
er niet. De hal waar de voordeuren van
de appartementen op uitkwamen was
via de lift en het trappenhuis toegankelijk
voor derden. Dat betekende dat de hal
onderdeel was van de
gemeenschappelijke ruimten van het
appartementencomplex.
De rechtbank was verder van oordeel
dat de bestaande en bewoonde
appartementen door het voornemen om
een doorgang tussen beide
appartementen te maken niet als één
woning in aanbouw konden worden
aangemerkt. ln hoger beroep
onderschreef het gerechtshof de
uitspraak van de rechtbank.

Opbrengst verhuur tuinhuis
Voor de heffing van de
inkomstenbelasting worden de
voordelen uit eigen woning gesteld op
een forfaitair bedrag. Wordt de eigen
woning tijdelijk aan derden ter
beschikking gesteld, dan moet 7O%o van
de daarmee behaalde opbrengst bij de
voordelen worden geteld.
De vraag in een procedure voor de
rechtbank was of dat ook geldt voor de
opbrengst van de verhuur van een
tuinhuis. Een tuinhuis is een
zogenaamde aanhorigheid van de eigen
woning en maakt daarmee deel uit van
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de eigen woning. De vraag is dus of ook
bij de verhuur van een deel van de eigen
woning 7oo/o van de opbrengst bij het
inkomen moet worden geteld. Volgens
de rechtbank gaat de tekst van de wet
uit van tijdelijke verhuur van de gehele
woning. Dat volgt ook uit de
parlementaire toelichting bij het
betreffende wetsartikel. Tijdelijke verhuu r
van een gedeelte van de eigen woning is
bij de parlementaire behandeling niet
aan de orde geweest.

Belastingdienst niet klaar voor
AVG
Op 25 mei 2018 is de Algemene
Verordening Gegevensbescherming
(AVG) van kracht geworden. De AVG
geldt voor bedrijven, instellingen en ook
voor de overheid. Volgens de
staatssecretaris van Financiën duurt het
nog een jaar voordat de Belastingdienst
kan voldoen aan de eísen van de AVG.
Dat zegt hij in antwoord op Kamervragen

Wel heeft de Belastingdienst inmiddels
een register van verwerkingsactiviteiten
aangelegd waarin alle verwerkingen zijn
opgenomen. Volgens de staatssecretaris
is gewaarborgd dat wijzigingen in
verwerkingen en nieuwe verwerkingen
worden opgenomen in het register. Op
de website van de Belastingdienst is een
overzicht van verwerkingen van
persoonsgegevens te vinden. Voor een
aantal verwerkingen is onvoldoende
wettelijke grondslag. Hiervoor wordt een
wettetijke grondslag voorbereid of
worden alternatieven uitgewerkt. Waar
vaststaat dat de grondslag ontbreekt, is
de verwerking van de gegevens
gestaakt.
De Belastingdienst heeft een aantal
applicaties waarin gegevens zijn
samengebracht voor gebruik in
toezichts- en bedrijfsvoeringsprocessen.
Deze applicaties worden aangepast of
vervangen omdat zij op het punt van
gegevensbeperking en toegang tot
gegevens niet aan de eisen van de AVG
voldoen. Ook heeft de Belastingdienst
achterstanden bij het schonen van

gegevensbestanden.
De Belastingdienst beoordeelt
beveiligingsincidenten waarbij mogelijk
persoonsgegevens verloren zijn gegaan
of waarbij mogelijk onrechtmatige
venrverking van persoonsgegevens
plaatsvindt. ln 2017 zrln 1.275 meldingen
geregistreerd, waarvan er na
beoordeling 225 zijn doorgestuurd naar
de Autoriteit Persoonsgegevens. ln 84
gevallen zijn ook de betrokkenen
geïnformeerd omdat die incidenten
mogelijk een hoog risico inhielden voor
hun rechten en vrijheden.

Belastingdruk een- en
tweeverdieners
De Tweede Kamer heeft een motie
aangenomen waarin het kabinet wordt
opgeroepen om met mogelijkheden te
komen om de verschillen in
belastingdruk tussen een- en
tweeverdieners weg te nemen. Door de
individualisering van de belastingheffing
betalen bij een gelijk gezinsinkomen
eenverdieners meer belasting dan
tweeverdieners. De Kamer wil binnen
een jaar een rapport van het kabinet
ontvangen waarin de gevraagde
mogelijkheden worden beschreven.

van de WBSO is in 2017 met 4,8%
gedaald ten opzichte van 2016. ln2017
heeft RVO.nl 35.515 WBsO-aanvragen
toegekend. Datis 4,7o/o minder dan in

2016.
87oÁvan de ondernemers heeft gekozen
voor de forfaitaire berekening van de
afdrachtvermindering, slechts I 3% voor
berekening op basis van de werkelijke
kosten en uitgaven voor onderzoek en
ontwikkkeling (R&D). De toegekende
afdrachtvermindering is niet per definitie
gelijk aan het uiteindelijke voordeel. Dat
is afhankelijk van de daadwerkelijk
uitgevoerde R&D-werkzaamheden. Niet
alle provincies geven evenveel uit aan
R&D. Noord-Brabant is met € 1.875
miljoen koploper, gevolgd door Zuid- en
Noord-Holland.
De meeste bedrijven die in 2017 gebruik
maakten van de WBSO zijn gevestigd in
de regio Amsterdam. Deze regio heeft
ook het grootste aandeel startende
bedrijven onder de aanvragers (26%).
De regio's Zuidoost-Brabant en Utrecht
zijn de nummers twee en drie qua
aantallen bedrijven. Het aandeel starteÍs
in deze regio's ligt met14o/o en 16%
lager dan in de regio Amsterdam, maar
wel op het gemiddelde van heel
Nederland ('15%).

De plannen zoals deze thans worden
uitgewerkt gaan uit van bescherming
door middel van een minimaal uurtarief
voor de zzp'er en een veronderstelde
arbeidsrelatie bij lage uurtarieven. ln de
tweede helft van het jaar zal er een
uitgebreide consultatieronde
plaatsvinden. Doel is voor 1 januari
20í9 met nadere voorstellen te komen.

Jeugd-LlV
Werkgevers hebben over 2018 recht op
het jeugd-LlV voor elke werknemer, die
voldoet aan de volgende drie
voonrvaarden:

. de werknemer is verzekerd voor een of
meer werknemersverzekeringen

;

. de werknemer was 18, 19,20 oÍ 21 jaar
op 31 december 2017:

. de werknemer heeft een gemiddeld

WBSO in2017
Nieuwe wetgeving zzp
De Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO.nl) heeft vorig jaar aan
ruim 21.000 Nederlandse bedrijven,
waarvan 97% uil het mkb, € 1.455
miljoen aan afdrachtvermindering WBSO
toegekend. De verdeling van de
afdrachtvermindering over mkb en
grootbedrijf wijkt af van de verdeling van
de aanvragers. Slechts 64% van de
afdrachtvermindering gaat naar het mkb.
Het aantal bedrijven dat gebruik maakt

kwaadwillenden handhaven

De fiscale en arbeidsrechtelijke postie
van een zelfstandige zonder personeel
(zzp'er) blijft de overheid bezighouden.
De doelstelling van de wetgever is om
ondernemers de vrijheid te geven om
ondernemer te zijn doch ongewenste
constructies die de
beschermingsgrenzen van het
arbeidsrecht overschrijden tegen te
gaan. Dit is geen eenvoudige opgaaf, zo
blijkt uit het verleden.
De Wet deregulering beoordeling
arbeidsrelaties (DBA) is grotendeels
buiten werking gesteld tot 1 januari
2020.Welwordt de handhaving op
misbruik met ingang van 1 juli 2018
intensiever. Zoals in februari is
aangekondigd gaat de Belastingdienst
vanaf 1 juli 2018 niet alleen bij de
ernstigste kwaadwillenden, maar bij alle

uurloon dat hoort bij het wettelijke
minimumjeugdloon voor zijn leeftijd.
De bedragen voor het gemiddeld
uurloon zijn voor 2018 als volgt
vastgesteld:
Leeftiid

21 jaar
20 jaar
19 jaar
18 jaar

Ondergrens
€ 8,40

€ 6,91
€ 5,43
€ 4.69

Bovenqrens
€ 9,82
€ 9,34
€ 7,69
€ 6,04

Het Jeugd-LlV wordt in de loop van 2019
automatisch uitbetaald aan de
werkgever op basis van de door hem
aangeleverde gegevens uit de
loonadministratie.
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VENNOOTSCHAPSBELASTING

Wetsvoorstel spoed repa ratie
fiscale eenheid ingediend
Een in Nederland gevestigde
vennootschap, die ten minste 95% van
de aandelen houdt in een andere in
Nederland gevestigde vennoótschap,
kan op verzoek met die
dochtervennootschap een fiscale
eenheid vormen. Na de vorming van een
fiscale eenheid is alleen de
moedervennootschap belastingplichtig
voor de vennootschapsbelasting, voor
de geconsolideerde winst. Door de
consolidatie zijn interne transacties
fiscaal onzichtbaar. ln bepaalde gevallen
leidt de regeling van de fiscale eenheid
tot een gunstigere fiscale behandeling
dan wanneer er geen fiscale eenheid

zou zijn.
Het Hof van Justitie EU heeft de situatie
van een grensoverschrijdend concern
vergeleken met de situatie van een
Nederlands concern. Het
grensoverschrijdende concern kon geen
gebruik maken van de regeling voor de
fiscale eenheid en kreeg daardoor te
maken met de renteaftrekbeperking die
winstdrainage tegengaat. Binnen een
fiscale eenheid is deze aftrekbeperking
niet van toepassing. Volgens het Hof
van Justitie EU is dit verschil in
behandeling niet verenigbaar met de
Europeesrechtelijke vrijheid van
vestiging. Als gevolg van het arrest van
het Hof van Justitie EU heeft het kabinet
reparatiemaatregelen aangekondigd.

Het wetsvoorstel met de aangekondigde
maatregelen is nu ingediend bij de
Tweede Kamer.
Het wetsvoorstel komt erop neer dat niet
bepaalde voordelen van de fiscale
eenheid worden toegekend aan het
grensoverschrijdende concern, maar dat
deze voordelen worden onthouden aan
fiscale eenheden. Dit betekent dat een
aantal wettelijke bepalingen moet
worden toegepast alsof er geen fiscale
eenheid is. Het wetsvoorstel kent
terugwerkende kracht tot 25 oktober
2017 om'l 'l .00 uur. Op dat tijdstip is een
persbericht uitgegaan waarin de
reparatie is aangekondigd.
Naast de toepassing van de
renteaftrekbeperking ter voorkoming van
winstdrainage gaat het om onderdelen
van de deelnemingsvrijstelling, de
renteaft rekbeperking voor bovenmatige
deelnemingsrente en de
verliesverrekening bij wijziging van het
belang. Door de voorgestelde
wetswijziging komen bepaalde interne
transacties ondanks het bestaan van
een fiscale eenheid toch tot uitdrukking
in de winst. De bepaling van de winst
gebeurt ten dele alsoÍ de moeder- en
dochtermaatschappij(en) zelfstandig
belastingplichtig zijn. Een fiscale
eenheid voor de
vennootschapsbelasting wordt door de
voorgestelde maatregelen op dezetfde
wijze behandeld als een
grensoverschrijdend concern.

Renteaftrekbeperking tegen
winstdrainage
De renteaft rekbeperking tegen

winstdrainage moet worden toegepast
alsof de maatschappijen van de fiscale
eenheid zelfstandig belastingplichtig zijn
Dat geldt ook voor op 25 oktober 20't7
om 11.00 uur bestaande situaties. De in
beginsel niet aftrekbare rente op grond
van de aftrekbeperking wordt gesplitst in
een deel dat betrekking heeft op de
periode voor 25 oktober 2017 en een
deel dat betrekking heeft op de periode
die is aangevangen op 25 oklober 2017.
Alleen het laatste deel is niet aftrekbaar
voor zover het gaat om fiscale
eenheden. De renteaftrekbeperking is
niet van toepassing op de periode vóór
25 oklober 2017.
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De renteaftrekbeperking ter voorkoming
van winstdrainage kent twee
tegenbewijsregelingen. Deze gelden
uiteraard ook voor de fiscale eenheid.
Door binnen het concern te
reorganiseren of door omzetting van de
vordering in aandelenkapitaal kan de
renteaftrekbeperking worden voorkomen

Renteaftrekbeperking bovenmatige
deelnemingsrente
Ook de renteaftrekbeperking voor
bovenmatige deelnemingsrente moet
worden toegepast alsof de
maatschappijen van de fiscale eenheid
zelfstandig belastingplichtig zijn en
zonder beperking in de trjd. De rente is
niet aftrekbaar voor zover deze uitkomt
boven een bedrag van € 750.000. De
door toepassing van deze bepaling in
beginsel niet-aftrekbare rente is alleen
niet aftrekbaar voor zover deze is toe te
rekenen aan de periode die is
aangevangen op 25 oktober 2017.

Verliesverrekening bij wijziging van
het belang
De regeling van de verliesverrekening bij
wijziging van het belang is bedoeld om
de handel in verliesvennootschappen
tegen te gaan. Dat gebeurt door de
verrekening van verliezen rond het
tijdstip van wijziging van het belang in de
vennootschap te beperken. Door deze
regeling toe te passen als ware er geen
fiscale eenheid kunnen verliezen van
een maatschappij, die zijn geleden voor
een belangrijke wijziging in de
aandelenverhouding, niet worden
verrekend met later behaalde winsten
van deze maatschappij.

Niet-kwalificerende
beleggingsdeelneming
De deelnemingsvrijstelling is niet van
toepassing op een zogenoemde
niet-kwalificerende
beleggingsdeelneming. Door de
wijziging van de regeling van de fiscale
eenheid gaat deze uitzondering ook
gelden binnen een fiscale eenheid. Dat
betekent verplichte herwaardering voor
een dochtermaatschappij die aan de
voonivaarden voldoet, met een hogere
winst voor de fiscale eenheid als gevolg
Voor deze wijziging geldt geen
terugwerkende kracht, omdat de
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wijziging niet was aangekondigd in het
persbericht.

lnnovatiebox
Voor immateriële activa, die vóór 1 juli
2016 zijn voortgebracht en waarvoor is
gekozen voor toepassing van de
innovatiebox, geldt dat de voordelen uit
die immateriële activa in aanmerking
worden genomen voor 5/H-gedeelte. H
staat voor het percentage van het
hoogste tarief van de
vennootschapsbelasting voor het jaar
waarin het voordeel is genoten. Voor
andere immateriële activa geldt vanaf
1 januari 2018 dat de voordelen in
aanmerking worden genomen voor
7/H-gedeelte. Het verschil in effectief
tarief wordt met terugwerkende kracht tot
en met 1 maart 2018 opgeheven.

ALGEMEEN
Fiscale aspecten cryptovaluta
De staatssecretaris van Financiën heeft
een uiteenzetting gegeven van de fiscale
aspecten van cryptovaluta, zoals de
bitcoin. Omdat de ontwikkelingen rond
cryptovaluta snel gaan is niet uit te
sluiten dat de fiscale kwalificatie en
behandeling van cryptovaluta
veranderen.

Cryptovaluta van een natuurlijk persoon
vallen in box 3 en moeten naar de
waarde in het economisch verkeer op
1 januari van een kalenderjaar worden
opgenomen in de aangifte
inkomstenbelasting. De staatssecretaris
gaat daarbij uit van de koers op de
peildatum van het gebruikte
omwisselplatform.

Ondernemers en cryptovaluta
Als de tegenprestatie voor de verkoop
van goederen of de levering van
diensten door een ondernemer uit
cryptovaluta bestaat, moet deze worden
omgerekend naar een equivalent in
euro's. Het bedrag in euro's wordt tot de
omzet gerekend voor de winstbepaling
en voor de omzetbelasting. Omwisselen
van cryptovaluta kan een verlies of een
winst opleveren. Cryptovaluta die op de
balansdatum aanwezig zijn moeten
worden gewaardeerd volgens goed
koopmansgebruik. De hoofdregel is
waardering op kostprijs of lagere
marktwaarde.

Loonbetaling in cryptovaluta
Als loon wordt uitbetaald in cryptovaluta
moet het loon voor de aangiften
loonbelasting worden omgerekend in
euro's op het moment dat het loon wordt
genoten.

Cryptovaluta en ib-ondernemer
Particulieren en cryptovaluta
Volgens vaste jurisprudentie vormen
speculatieve transacties en transacties
waarvan het eindresultaat niet
beïnvloedbaar is door de verrichte
arbeid geen bron van inkomen. Dat geldt
ook voor de handel in cryptovaluta. Als
er structureel positieve resultaten
worden behaald die kunnen worden
verklaard door arbeid van de
betrokkene, die verder gaat dan de
arbeid die met speculatie samenhangt,
is wel sprake van een bron van inkomen.
Bij het minen en handelen in
cryptovaluta door een natuurlijk persoon
zal niet snel sprake zijn van een bron
van inkomen. Vermogensbestanddelen
van een natuurlijk persoon behoren tot
de rendementsgrondslag van box 3,
tenzij sprake is van
vermogensbestanddelen die in box 1 of
box 2 vallen.

Bij de aankoop van cryptovaluta door
een ib-ondernemer speelt het leerstuk

van de vermogensetikettering. Als
cryptovaluta worden aangeschaft met
duurzaam overtollige liquide middelen
vormen zij geen ondernemings- maar
privévermogen en vallen zij in box 3. Dat
geldt ook als de aankoop van
cryptovaluta niet plaatsvindt binnen de
normale ondernemingsuitoefening en er

geen sprake is van het beleggen van
tijdelijke overtollige middelen.

Gryptovaluta en bv
Een bv drijft een onderneming met het
gehele vermogen. De resultaten van het
minen en de aan- en verkoop van
cryptovaluta moeten volgens goed
koopmansgebruik in de winst van de bv
worden verwerkt.

Nationaal sportakkoord
De minister van Sport heeft een akkoord
gesloten met sportorganisaties,
gemeenten, maatschappelijke
organisaties en bedrijven. Dit nationale

sportakkoord houdt onder meer in dat er
ruim 700 extra buurtsportcoaches
komen en dat de onbelaste

vrijwilligersvergoeding omhooggaat van
€ 1 .500 naar € í .700 per jaar. Verder
komt er een bedrag van € 87 miljoen
beschikbaar aan subsidie voor
sportverenigingen die investeren in
accommodaties en voor
beweegprogramma's voor kinderen
onder de zes jaar. Alle bij het
sportakkoord betrokken partijen betalen
mee om de ambities te realiseren.
Het nationaal sportakkoord bestaat uit
vijf deelakkoorden, die gesloten zijn door
veel verschillende partijen. Het gaat om
de volgende akkoorden:
f . inclusief sport en bewegen;
2. van jongs af aan vaardig in bewegen;
3. duurzame sportinfrastructuur;
4. vitale aanbieders;
5. positieve sportcultuur.

SOCIALE VERZEKERINGEN

Minimumfieugd)lonen
De minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid heeft de bedragen van
het wettelijk minimumloon perl juli
2018 vastgesteld. Het bedrag per maand
bedraagt voor een werknemer van 22
jaar oÍ ouder € 1.594,20. Het
minimumloon per week bedraagt voor
deze categorie € 367,90. Per dag komt
dat neer op een bedrag van € 73,58.
Voor werknemers van 21 jaar of jonger
gelden hiervan afgeleide bedragen.

k

.g

Zuurbier@Y::'"o.T".,

3

t

vakantie-uitkering bedraagt € 70,40 per
maand. De totale uitkering per maand
bedraagt € 1.226,83.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief
de inkomensondersteuning AOW van

€24,93 bruto per maand.
Maximumdagloon

Leeftiid Bedraq per maand
ouder € 1.594,20
jaar
€ 1.355,05
jaar
€ 1.115,95
19 jaar
€ 876,80
18 jaar
€ 757,25
17 jaar
€ 629,70
16 jaar
€ 550,00
15jaar
€ 478,25

22 jaar en
21
20

De bedragen van het minimumloon
gelden voor een volledige werkweek.

Uitkeringen uit de WW, de WlA, de WAO
en de ZW worden per 1 juli 2018
verhoogd met 1,03%. Het
maximumdagloon voor deze
verzekeringen gaat per 1 juli 2018
omhoog van € 209,26 naar €211,42
(bruto).

Kinderbijslag
De kinderbijslag bedraagt per 1 juli
2018 per kwartaal:
Leeftiid kind
0 Um 5 jaar (70%)
6 Vm '11 jaar (85%)
12tlm 17 jaar (100%)

Bedraq

€202,23
€245,57
€ 288,90
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loonkostenvoordeel. Probleem bij het
aanbieden van een dienstveóand na
een stage is dat de periode van betaalde
stage meetelt. Werkgevers doen er goed
aan om de doelgroepverklaring aan te
vragen op het moment dat stagiaires in
de loonadministratie worden opgenomen.
De minister laat onderzoeken of bij wijze
van uitzondering mogelijk is dat
werknemers uit de doelgroep die direct
aansluitend aan een betaalde stage in
2018 een arbeidscontract zijn
aangegaan met dezelfde werkgever
alsnog een doelgroepverklaring kunnen
aanvragen voor de stageperiode en voor
de periode van het arbeidscontract. Bij
een onbetaalde stage doet dit probleem
zich niet voor, omdat dan geen sprake is
van een fictieve dienstbetrekking.

ARBEIDSRECHT
Doorbetaalde vakantie

Uitkeringsbedragen
Loon kostenvoordeel na stage
De uitkeringsbedragen van diverse
sociale verzekeringen zijn gekoppeld
aan het minimumloon. In verband met
de verhoging van het minimumloon per
1 juli 2018 gaan ook de
uitkeringsbedragen omhoog. Het gaat
onder meer om de bijstandsuitkeringen,
de inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers en gewezen zelfstandigen
(IOAW en IOM), de AOW-uitkeringen
en de Anw-uitkeringen.

AOW
De uitkering voor gehuwden en
samenwonenden bedraagt € 789,81 per
maand. De vakantie-uitkering bedraagt
€ 50,29 per maand. Het totale
maandbedrag komt daarmee uit op
€ 840,10. Gehuwden en
samenwonenden die recht hebben op de
maximale toeslag (partner jonger dan 65
jaar) hebben een uitkering per maand
van € 1.579,62. De vakantie-uitkering
bedraagt voor deze categorie € 100,58
per maand. De totale uitkering bedraagt
€ 1.680,20 per maand.
De uitkering voor alleenstaanden
bedraagt per maand € 1.156,43. De
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De minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid heeft Kamervragen
over problemen met het niet toekennen

van het loonkostenvoordeel na een
stage beantwoord. De minister maakt
duidelijk dat de regeling is bedoeld om
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
aan het werk te krijgen. Middelen als
proefplaatsing en stage kunnen daaraan
bijdragen. Geeft een werkgever de
stagiair een reële beloning, dan is
sprake van een dienstbetrekking. Geeft
de werkgever een stagevergoeding, dan
is sprake van een fictieve
dienstbetrekking. Zowel bij een fictieve
als bij een reguliere dienstbetrekking
komt de werkgever in aanmerking voor
het loonkostenvoordeel als de
werknemer voldoet aan de voorulaarden
Een van de voonruaarden is dat de
werknemer over een

doelgroepverklaring beschikt. De
aanvraag hiervoor moet binnen drie
maanden na aanvang van de
dienstbetrekking worden gedaan.
Gebeurt dat niet dan wordt geen
doelgroepverklaring afgegeven en heeft
de werkgever geen recht op het

ln het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat
een werknemer gedurende zijn vakantie
recht houdt op loon. Dat geldt ook voor
werknemers, die langdurig en geheel
arbeidsongeschikt zijn voor de
bedongen arbeid. Vakantie heeft tot doel
het herstellen en uitrusten van
verplichtingen voortvloeiend uit de
arbeidsovereenkomst. Bij langdurig
arbeidsongeschikte werknemers gaat
het dan niet om de verplichting tot het
verrichten van de bedongen arbeid,
maar om de verplichting om andere,
passende werkzaamheden te verrichten
of om mee te werken aan re-integratie.
Als een arbeidsongeschikte werknemer
tijdelijk vrijgesteld wil worden van zijn
re-integratieverplichtingen dient hij
hiervoor vakantie op te nemen.
Uit Europese regelgeving en uit
rechtspraak van het Hof van Justitie EU
volgt dat ook werknemers rnel
ziekteverlof recht op vakantb tebbeflDeze werknemers moeten daaórerkelijk
de mogelijkheid hebben oín van dil recht
gebruik te maken. Het recht op vakantie
mag niet afhankelijk ziin van de
voorwaarde dat tiilens een bepaalde
referentieperiode daaórerkelijk is
gewerkt.

_

De kantonrechter heeft in een procedure
geoordeeld dat een arbeidsongeschikte
werknemer recht heeft op doorbetaling
van loon over door hem opgenomen
vakantiedagen nadat de periode van
verplichte loondoorbetaling tijdens ziekte
was geëindigd. Het eindigen van de
loonbetalingsverplichting tijdens ziekte
doet volgens de kantonrechter niet af
aan het recht van een
arbeidsongeschikte werknemer om
vakantiedagen tijdens ziekte te kunnen
opnemen, in verband met een vrijstelling
van re-integratieverplichtingen. De
re-integratieverplichtingen van
werknemer en werkgever blijven ook na
afloop van de periode van verplichte
loondoorbetaling bestaan. Daarom
neemt de kantonrechter aan dat de
wetgever ook voor die situatie heeft
bedoeld om een werknemer aanspraak
te geven op vakantie met behoud van
loon.

Noof: Het is van belang dat de
werkgever een langdurig
arbeidsongeschikte werknemer enerzijds
de ruimte biedt om verlof op te nemen
en er anderzijds op aandringt dat de
werknemer dit ook doet. Op die manier
kan discussie over niet-genoten
vakantiedagen bij einde dienstbetrekking
zoveel mogelijk worden voorkomen.

Uitbreidin g geboorteverlof
partner

de geboorte nog eens vijf weken extra
verlof op te nemen. ln die periode
hebben partners recht op een uitkering
ter hoogte van 7Oo/o van het loon.
Overigens wordt ook het adoptie- en
pleegzorgverlof voor ouders per
1 januari 2019 verlengd van vier naar
zes weken.

Compensatie
transitievergoeding
Werknemers hebben bij ontslag op
initiatief van de werkgever recht op een
transitievergoeding wanneer de
dienstbetrekking twee jaar of langer
heeft geduurd. Dat geldt ook bij het
ontslag van een langdurig zieke
werknemer na afloop van de periode
waarin de werkgever tot
loondoorbetaling verplicht is.
Werkgevers eryaren dat als onredelijk en
kiezen er daarom vaak voor om niet tot
ontbinding van de arbeidsovereenkomst
over te gaan. Om daaraan tegemoet te
komen is een wetsvoorstel ingediend dat
regelt dat aan werkgevers in die situatie
een compensatie voor de betaalde
transitievergoeding wordt verstrekt. Het
wetsvoorstel is inmiddels aangenomen
en in het Staatsblad geplaatst. De wet
treedt per '1 januari 2020 in werking.
Naar venruachting komt door deze wet
een einde aan de praktijk van slapende
arbeidsovereenkomsten na 1 04 weken
ziekte van de werknemer.

werkgever een vergoeding heeft betaald
op grond van een met de werknemer
gesloten beëindigingsovereenkomst. De
werkgever moet het verzoek om
compensatie binnen zes maanden na de
betaling van de vergoeding aan de
werknemer bij het UWV indienen. Het
bedrag van de compensatie is gelijk aan
de betaalde transitievergoeding,
vermeerderd met de kosten van
genomen maatregelen ter voorkoming
van werkloosheid of het bekorten van de
periode daarvan en de kosten, die
tijdens het dienstverband zijn gemaakt
om de inzetbaarheid van de werknemer
te verhogen. Dergelijke kosten mogen in
mindering gebracht worden op de
transitievergoeding. De compensatie
wordt berekend alsof de
arbeidsovereenkomst is geëindigd op de
dag na het verstrijken van het tijdvak
waarin de werkgever verpticht is tot
loondoorbetaling.
De compensatie voor de

transitievergoeding komt uit het
Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) en
wordt gefinancierd door een verhoging
van de uniforme Awf-premie.

De minister van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid heeft het wetsvoorstel
Wet lnvoering Extra Geboorteverlof
(WIEG) naar de Tweede Kamer
gestuurd. Op grond van dit wetsvoorstel
krijgen partners na de geboorte van een
kind vijf in plaats van twee dagen
doorbetaald verlof. Het geboorteverlof
wordt per janu ari 2019 ingevoerd. Het
verlof kan meteen worden opgenomen,
maar kan ook later worden opgenomen,
mits het in de eerste vier weken na de
bevalling gebeurt.
Vanaf juli 2020 maakt dit wetsvoorstel
het mogelijk om in het eerste half jaar na

Op grond van deze wet betaalt het UWV
op verzoek van de werkgever een
compensatie voor de
(transitie)vergoeding die de werkgever
heeft betaald bij beëindiging van de
arbeidsovereenkomst van een
werknemer die wegens ziekte of
gebreken niet meer in staat is zijn arbeid
te verrichten. De compensatie kan
worden verstrekt als de werkgever een
transitievergoeding heeft betaald na
opzegging of ontbinding van de
arbeidsovereenkomst of het niet
verlengen van een tijdelijke
arbeidsovereenkomst, of als de

ís. Dit kan ten gevolge van (aanpassing van de) regelgeving die bekend is geworden na het opmaken van deze uitgave. voor toepassing in individueie gevalten raden wij u aan
contact op te nemen met uw advíseur.
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