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verzekeringen die voldoen aan alle
voorwaarden.

BELASTINGPLAN
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Belastingplan 2020 c.s.
aangenomen door Eerste Kamer
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De Eerste Kamer heeft de
wetsvoorstellen die het Belastingplan
2020 vormen aangenomen. Het gaat om
de volgende wetsvoorstellen:
. Het eigenlijke Belastingplan 2020
(wetsvoorstel nummer 35.302).
. Overige fiscale maatregelen 2020
(nummer 35.303).
. Fiscale maatregelen Klimaatakkoord
(nummer 35.304).
. Bronbelasting 2021 (nummer 35.305)
. Afschaffing fiscale aftrek
scholingsuitgaven (nummer 35.306).
. lmplementatie richtlijn harmonisatie en
vereenvoudiging handelsverkeer tussen
lidstaten (nummer 35.307).
. lmplementatie tweede EU-richtlijn
antibelastingontwijking (ATAD2,
nummer 35.241).
. lmplementatie EU-richtlijn
meldingsplichtige grensoverschrijdende
constructies (nummer 35.255).
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De Eerste Kamer heeft ook gestemd
over een aantal moties die tijdens de
behandeling van de wetsvoorstellen zijn
ingediend. Een motie waarin gevraagd
wordt om een onderzoek naar
vereenvoudiging van het belastingstelsel
is aangenomen. Dat geldt ook voor een
motie betreffende de ODE-heffing
(opslag duurzame energie). ln de motie
wordt gevraagd om de lastenstijging, die
door deze heffing voor een aantal
bedrijfssectoren optreedt, te matigen. De
derde aangenomen motie betreft het
voorkomen van dubbele belastingheffing
door de uitvoering van de
antibelastingontwijkingsrichtlijn.

INKOMSTENBELASTING

Veranderingen
i nkomsten belasti ng 2020
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Eigen woning
Het eigenwoningforfait voor woningen
met een WOZ-waarde tussen € 75.000
en € 1 .090.000 bedraagt in 2020 0,60/o
van de waarde. Voor het deel van de
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De maximale vrijstelling voor
kamerverhuur bedraagt in2020 € 5.506

Premies lijfrenteverzekeringen
Betaalde premies voor
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WOZ-waarde boven € 1.090.000 geldt
een verhoogd eigenwoningforfait van
2,35o/o.

Als het eigenwoningforfait groter is dan
de aftrekbare kosten, zoals de betaalde
hypotheekrente, wordt het
eigenwoningforfait verminderd met de
aftrek wegens geen of een geringe
eigenwoningschuld. Deze aftrek was
aanvankelijk gelijk aan het verschil
tussen het eigenwoningforfait en de
aftrekbare kosten. Sinds 20í 9 wordt
deze aftrek geleidelijk afgebouwd. ln
2020 bedraagt de aftrek nog 93,33% van
het verschil tussen het
eigenwoningforfait en de aftrekbare
kosten.
Aftrek van betaalde hypotheekrente in
de hoogste tariefschijf gaat tegen 46% in
plaats van tegen het tabeltarief van
49,5%. De hoogste tariefschijf begint bij
een inkomen van € 68.507. Het
percentage waartegen aftrek in deze
tariefschijf wordt verleend daalt ieder
jaar met 0,5%.
De rente in een uitkering uit een
kapitaalverzekering eigen woning (KEW)
is onbelast als de uitkering in 2020 niet
meer bedraagt dan € 168.500. De
vrijstelling voor de KEW geldt alleen voor
op 1 januari 2013 bestaande

lijfrenteverzekeringen zijn onder
voorwaarden aftrekbaar. Voor iemand
die op 1 januari de AOW-leeftijd nog
niet heeft bereikt bedraagt de aftrekbare
premie, dat is de jaarruimte, in 2020
13,3% van de Premiegrondslag. De
jaarruimte is maximaal € 12.968. De
jaarruimte wordt verminderd met de
opbouw van pensioenaansPraken en
dotaties aan de oudedagsreserve.

Wie in de voorgaande zeven jaren de
jaarruimte niet of niet geheel heeft
benut, kan gebruik maken van een
aanvullende aftrek. Deze zogenoemde
reserveringsruimte bedraagt 17o/o van de
premiegrondslag in het jaar van aftrek.
Er geldt een maximum van €7.37 I'
Voor wie aan het begin van het
kalenderjaar maximaal tien jaar jonger is
dan de AOW-leeftijd wordt dit maximum
verhoogd tot € 14.552. De
premiegrondslag is het totaal van de
winst uit onderneming, het resultaat uit
werkzaamheden en het inkomen uit
arbeid in het vorige jaar, met een
maximum van € 1 10.1 1 1 en verminderd
met de franchise ter grootte van
€ 12.472.
Voor trjdelijke oudedagslijfrenten geldt
als voorwaarde voor aftrekbaarheid van
de premie dat het bedrag van de
jaarlijkse uitkering niet hoger mag zijn
dan € 22.089. De uitkeringen mogen
niet eerder ingaan dan in het jaar waarin
men de AOW-leeftijd bereikt

Persoonsgebonden
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Onder de persoonsgebonden aftrek
vallen de volgende aftrekPosten:
. uitgaven voor
onderhoudsverPlichtingen;
. uitgaven voor specifieke zorgkosten;
. weekenduitgaven voor gehandicapten
. scholingsuitgaven; en
. aftrekbare giften.
De persoonsgebonden aftrek in de
hoogste tariefschijf vindt plaats tegen

;

een tarief van 46yo in plaats van het
reguliere tabeltarief van 49,5o/o.

Box 2
ln box 2 wordt belasting geheven over
de voordelen uit aanmerkelijk belang,
Voordelen zijn dividend dat wordt
uitgekeerd op aandelen die tot een
aanmerkelijk belang behoren en de
meeropbrengst bij vervreemding van
dergelijke aandelen. Het tarief in box 2
bedraagt in 2020 26,25%.

Box 3
ln box 3 wordt belasting geheven tegen
een tarief van 30% over de grondslag
voor sparen en beleggen. Dat is het
vermogen in box 3 verminderd met de
vrijstelling van € 30.846 per persoon.
Schulden komen tot een bedrag van
€ 3.100 per persoon niet in mindering
op de grondslag voor sparen en
beleggen.
Het fictieve rendement voor het
spaardeel bedraagt 0,06%; het fictieve
rendement voor het beleggingsdeel
bedraagt 5,33%. Voor de eerste schijf tot
een bedrag van €72.797 boven de
vrijstelling geldt een fictief rendement
van 1,8%. Voor de tweede schijf van
€72,797 tot € 1.005.572 geldt een
fictief rendemenlvan 4,22o/o. Voor de
derde schijf, dat is al het vermogen in
box 3 boven een bedrag van
€. 1.005.572, geldt een fictief rendement
van 5,33%.

Na overlijden betaalde

Raad zijn zorgkosten, die na het
overlijden van de belastingplichtige door
zijn erfgenamen zijn betaald, niet
aftrekbaar van het inkomen van de
overledene. Wel kunnen de na het
overlijden door een erfgenaam betaalde
zorgkosten bij de erfgenaam in aftrek
worden gebracht, met inachtneming van
de voor die erfgenaam geldende
drempel. Door het overlijden veranderen
die kosten namelijk niet van aard. Dat
was ook al zo onder de Wet op de
inkomstenbelasting 1 964, blijkens
arresten van de Hoge Raad uit 1986.
Deze arresten zijn tegelijk met dit arrest
van de Hoge Raad op rechtspraak.nl
gepubliceerd.
Eerder in de procedure oordeelden de
rechtbank en het gerechtshof dat de
zorgkosten wel aftrekbaar waren van het
inkomen van de overledene. Het betrof
zorgkosten die in de laatste weken van
het leven van de overledene zijn
gemaakt en die door de erfgenamen na
het overlijden uit de onverdeelde boedel
zijn betaald. Het hof en de rechtbank
waren van oordeel dat de kosten in het
stelsel van de Wet lB 2001 konden
worden geacht op de erflaatster te
drukken en daarom nog op haar
inkomen in aftrek konden worden
gebracht.

LOONBELASTING

Tarieven loon- en
in komsten belasti ng 2020

zorgkosten
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Specifieke zorgkosten zijn aftrekbaar
voor de inkomsten, voor zover de
aft rekdrempel wordt overschreden.
Dergelijke kosten zijn aftrekbaar op het
moment van betaling. Volgens de Hoge

De tarieven in box 1 van de
inkomstenbelasting en voor de
loonbelasting zijn in 2020 als volgt.

lnkomen
€34.712

Tarief I Tarief ll
37,35% 19,45%
12 Vm € 68.507 37,35% 37,35%

€ 0 Vm

€

34.7

€ 68.508 en

hoger

49,50o/o 49,5Qo/o

Tarief I geldt voor mensen die jonger zijn
dan de AOW-leeftijd. Tarief ll geldt voor
mensen die AOW-gerechtigd zijn. Voor
mensen die geboren zijn voor 1 januari
1946 geldt een hogere grens van de
tweede schijf van € 35.375.

tá
premiecomponent. Tot de AOW-leeftr.ld
bestaat deze uit 1 7,9% AOW, 0,1 % Anw
en 9,65% Wlz. Bij het bereiken van de
AOW-leeftijd vervalt de AOW-premie. ln
2020 bedraagt de AOW-leeftijd 66 jaar
en vier maanden.

Heffingskortingen
De algemene heffingskorting bedraagt
maximaal €2.711 en wordt afgebouwd
tot nihil bij een inkomen uit werk en
woning boven € 20.711. De afbouw
bedraagt 5,672% van het inkomen
boven € 20.711. Voor mensen, die de
AOW-leeftijd hebben bereikt, bedraagt
de algemene heffingskorting maximaal
€ 1.413 en bedraagt de afbouw 2,954%.
Vanaf een inkomen van € 68.507 is de
algemene heffingskorting nihil.
De arbeidskorting bedraagt maximaal

€ 3.819 voor mensen die jonger zijn dan
de AOW-leeftijd. Voor mensen die de
AOW-leefitjd hebben bereikt bedraagt de
arbeidskorting maximaal € 1.989. De
arbeidskorting wordt afgebouwd tot nihil
vanaf een arbeidsinkomen van
€ 34.954. De afbouw bedraagt 6% van
het arbeidsinkomen boven €34.954.
Voor AOW-gerechtigden bedraagt de
afbouw 3,124%. De arbeidskorting
bedraagt nihil bij een inkomen vanaf
€ 98.604.
De inkomensafhankelijke
combinatiekorting kent in 2020 geen
basisbedrag. De korting loopt op bij een
hoger arbeidsinkomen dan € 5.072 met
11,45% van het meerdere inkomen tot
een maximum van € 2.881. Voor
AOW-gerechtigden bedraagt de
inkomensafhankelijke combinatiekorting
maximaal € 1.452.
De jonggehandicaptenkorting bedraagt

Het tarief in de eerste schijf bevat een

€749.
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De ouderenkorting geldt voor
AOW-gerechtigden. De ouderenkorting
bedraagt € 1.622 tot een inkomen van
€ 37.372. Boven dat inkomen daalt de
ouderenkorting met 15% van het
meerdere tot nihil bij een inkomen van

€ 48.185.
Hoewel de levenslooPregeling is
afgeschaft, bestaat de levensloopkorting
nog wel. Deze geldt bij opname uit het
levenslooptegoed. Het bedrag van
€ 219 geldt voor ieder jaar waarin is
deelgenomen aan de levensloopregeling

Wijzigingen loonbelasting 2020
ln de loonbelasting zijn per 1 januari
2020 enkele zaken gewijzigd.

Privégebruik auto

periode van 60 maanden onder de
destijds geldende standaardbijtelling van
25o/o en niet onder het huidige algemene
percentage van22.

30%-regeling
Voor uit het buitenland afkomstige
werknemers met een bijzondere
deskundigheid geldt onder bepaalde
voorwaarden een belastingvrije
vergoeding van 30% van de totale bruto
beloning. Om aan te tonen dat een
werknemer beschikt over een specifieke
deskundigheid die op de Nederlandse
arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig
is, geldt een salarisnorm. Voor 202Q is
het normbedrag vastgesteld oP
€ 38.346. Voor werknemers die jonger
zijn dan 30 jaar en beschikken over een
afgeronde masteropleiding geldt een
verlaagde salarisnorm van € 29.'149

Werknemers met een auto van de zaak,
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die zij ook privé mogen gebruiken,
worden geconfronteerd met een bijtelling
bij hun salaris. De bijtelling is een
percentage van de cataloguswaarde van
de auto inclusief omzetbelasting.
Bepalend voor de hoogte van het
percentage van de bijtelling zijn de
CO2-uitstoot en de datum van eerste
toelating op de weg van de auto. Voor in
2020 nieuw toegelaten auto's zonder
CO2-uitstoot geldt een verlaagde
bijtelling van 8o/o over de eerste
€ 45.000. Voor zover de catalogusprijs
hoger is dan € 45.000 geldt de reguliere
bijtelling van 22o/o.ln alle andere
gevallen bedraagt de bijtelling 22%.
Tot en met 2016 golden nog
verschillende verlaagde percentages.
Deze verlaagde Percentages en
uitstootgrenzen gelden gedurende
maximaal 60 maanden. Auto's van voor
2017 , waarvoor een verlaagd
bijtellingspercentage gold, vallen na de

De 3O%-regeling kent een maximale
looptijd van vijf jaar. De verkorting van
de looptijd geldt met ingang van 2021
ook voor bestaande gevallen. Yan2O12
tot en met 2018 was de maximale
looptijd acht jaar. Tot en met 2011 was
de looptijd maximaal tien jaar.

Fiets van de zaak
Wanneer een werknemer een fiets ter
beschikking heeft gekregen van zijn
werkgever, die de werknemer ook privé
mag gebruiken, dan moet een bijtelling
bij het loon plaatsvinden. Met ingang van
2020 geldt een forfaitaire bijtelling van
7o/o van de waarde van de fiets oP
jaarbasis. De regeling geldt ook voor
elektrische fietsen en speedpedelecs.
Anders dan bij de auto van de zaak geldt
de bqtelling voor de fiets van de zaak
ook als de werknemer deze niet privé
gebruikt.

Werkkostenregeling
De werkkostenregeling kent als

uitgangspunt dat alle vergoedingen en
verstrekkingen aan werknemers loon
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vormen. Dat geldt ook als de kosten
voor'100% zakelijk zijn. De werkgever
heeft de mogelqkheid om vergoedingen
en verstrekkingen aan te wijzen die
binnen een bepaald budget belastingvrij
vergoed kunnen worden. Dat budget, de
vrije ruimte, bedraagt 1,7o/o over de
eerste € 400.000 en 1,2o/o over het
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meerdere van de fiscale loonsom van de
onderneming. Overschrijden de kosten
het beschikbare budget, dan is het
meerdere belast loon. Dat meerdere
wordt betrokken in de eindheffing tegen
een tarief van 80%. Eindheffing wil
zeggen dat de loonheffing voor rekening
van de werkgever komt en niet wordt
doorbelast aan de werknemer. De
eindheffing leidt tot een kostenverhoging
voor de werkgever. Deze
kostenverhoging komt in mindering op
de winst van de werkgever.
G e ri chte v rij stel I i ng ve rkl ari n g omtre nt
gedrag (VOG)
Naast de vrije ruimte voor onbelaste
vergoedingen en verstrekkingen kan
gebruik gemaakt worden van gerichte
vrijstellingen. Met ingang van 1 januari
2020 geldt een nieuwe gerichte
vrijstelling voor de vergoeding van een
voor de dienstbetrekking benodigde
VOG. De werkgever kan de kosten van
een VOG belastingvrij vergoeden zonder
dat dit gevolgen heeft voor de
beschikbare vrije ruimte.

Verlengen uíterste moment aangifte en
afdracht eindheffing
Bij het overschri.iden van de vrije ruimte
van een kalenderjaar is de werkgever
een eindheffing verschuldigd over het
meerdere. Fer 1 januari 2020 is de
termijn voor het aangeven van de
verschuldigde eindheffing verlengd tot
uiterlqk het moment van de aangifte
loonheffingen over het tweede
aangiftetijdvak van het volgende
kalenderjaar. Dit geeft werkgevers meer
trld om bq overschrijding van de vrije
ruimte de verschuldigde eindheffing vast
te stellen.

Gebruikelijk loon
aanmerkelijkbelanghouders
Het loon van een werknemer, die een
aanmerkelijk belang heeft in de
rechtspersoon waarvoor hij werkt, moet
in 2Q20 ten minste € 46.000 Per jaar
bedragen of gelijk ziin aan het loon dat
werknemers zonder een aanmerkelijk
belang zouden verdienen in een
vergelijkbare functie. Vaak betreft het
een directeur-grootaandeelhouder (dga).
Wanneer het gebruikelijk loon voor een
vergelijkbare functie hoger is, kan de
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Belastingdienst het loon corrigeren tot
het niet meer dan 25% afwijkt van wat
gebruikelijk is. Wat een gebruikelijk loon
is, kan worden bepaald aan de hand van
het loon van concrete andere
werknemers in de meest vergelijkbare
dienstbetrekkingen. Bij de bepaling van
het gebruikelijk loon speelt ook het loon
van de overige werknemers een rol.

ONDERNEMINGSWINST

aftrek komen op de winst. De volgende
kosten zijn voor 80% aftrekbaar:
. kosten van voedsel, drank en
genotmiddelen;
. kosten van representatie, inclusief
recepties, feestelijke bijeenkomsten en
vermaak;
. kosten van congressen, seminars,
symposia, excursies, studiereizen en
dergelijke.
De ondernemer kan er voor kiezen 20o/o

van de werkelijke gemengde kosten niet

Aft rekposten ondernemers 2020
Oudedagsreserve
De toevoeging aan de oudedagsreserve

vooÍ een ondernemer bedraagt in202Q
9,44o/o van de winst, maar maximaal
€ 9.218. De toevoeging wordt
verminderd met ten laste van de winst

in aftrek te brengen. Als alternatief kan
de ondernemer de kosten volledig in
aftrek brengen en de winst verhogen
met een vast bedrag van € 4.700.

gekomen pensioenpremies.

kb-winstvrijstel I i n g
De mkb-winstvrijstelling voor
ondernemers is niet gewijzigd in 2020 en
bedraagt 14o/o van de winst.

Ondernemersaftrek

lnvesteri ngsaftrek 2020

M

Een ondernemer voldoet aan het
urencriterium als hij op jaarbasis ten
minste 1.225 uur en de helft van zijn
arbeidstijd aan zijn onderneming
besteedt. Door te voldoen aan het
urencriterium heeft de ondernemer recht
op ondernemersaftrek. Deze omvat:
. de zelfstandigenaft rek;
. de aftrek voor S&O-werk;
. de meewerkaftrek;
. de startersaft rek arbeidsongeschikten
. de stakingsaftrek.

De regeling van de investeringsaftrek is
bedoeld om investeringen door
ondernemers in bedrijfsmÍddelen te
bevorderen. Er zijn drie vormen van
investeringsaftrek:
. kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
(KrA);

. energie-investeringsaftrek (ElA); en

. milieu-investeringsaft rek

(M lA).

;

De zelfstandigenaftrek is verlaagd naar
€ 7.030. De aftrek voor S&O-werk
bedraagt in2Q20 € 12.980. Wie in een
van de vijf voorafgaande kalenderjaren
geen ondernemer was en in deze
periode niet meer dan tweemaal de
S&O-aftrek heeft toegepast, heeft recht
op een verhoogde aftrek S&O-werk. De
verhoging bedraagt € 6.494. De overige
bedragen van de ondernemersaftrek zijn
niet gewijzigd. De ondernemersaftrek in
de hoogste inkomensschijf vindt plaats
tegen een gereduceerd tarief van 460/o in
plaats van het tabeltarief van 49,5%.

Gemengde kosten
Gemengde kosten zijn kosten met een
deels zakelijk, deels privé
karakter. Voor gemengde kosten geldt
een beperking van de mate waarin zij in

KIA
Voor investeringen in bedrijfsmiddelen
kan KIA worden genoten indien het
totale investeringsbedrag in 2020 ligt
tussen € 2.40Q en € 323.544. Er geldt
een minimumbedrag per bedrijfsmiddel
van € 450. Vanaf een
investeringsbedrag van € 2.400
bedraagt de investeringsaftrek 28% van
het investeringsbedrag. De maximale
KIA bedraagt € 16.307. Dit bedrag

wordt bereikt bij een investeringsbedrag
tussen € 58.238 en € 107.848. Bij een
hoger investeringsbedrag dan

€ 107.848 daalt de KIA met

7,56%o

van

het meerdere, totdat deze nihil bedraagt
bij een investeringsbedrag van

€323.544.
EIA
Het tarief van de EIA voor investeringen
in energiebesparende bedrijfsmiddelen
bedraagt in2O20 45% van het
investeringsbedrag. De lijst met
bedrijfsmiddelen die in aanmerking
komen voor EIA is aangepast. Het
maximale investeringsbedrag waarover
aftrek wordt verleend bedraagt € 122
miljoen. Voor het recht op EIA moet het
investeringsbedrag per bedrijfsmiddel
ten minste € 2.500 bedragen. Een
overzicht van de voor EIA kwalificerende
bedrijfsmiddelen is te vinden op de
website van de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland.

MIA
De tarieven van de MIA voor
investeringen in bedrijfsmiddelen die zijn
aangewezen als milieu-investeringen
zijn niet gewijzigd. De lijst met
bedrijfsmiddelen die in aanmerking
komen voor MIA is wel aangepast. De
MIA bedraagt voor investeringen:
. in categorie 136,0%;
. in categorie ll 27,0%;
. in categorie lll 13,5%.

Voor het recht op MIA moet het
investeringsbedrag per bedrijfsmiddel
ten minste € 2.500 bedragen. Er geldt
een maximumbedrag van € 25 miljoen
per belastingplichtige en per
bedrijfsmiddel waarover MIA wordt
verleend.

Vamil
ln aanvulling op de MIA geldt voor
milieu-investeringen de Vamilregeling.
Deze regeling staat vervroegde
afschrijving toe op milieu-investeringen
lol75% van de aanschafwaarde. De
resterende 25o/o moel regulier worden
afgeschreven.
Een overzicht van de voor MIAA/amil
kwalificerende bedrijfsmiddelen is te
vinden op de website van de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland.
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lndien bedrijfsmiddelen, waarvoor eerder
investeringsaftrek is genoten, binnen vijf
jaar na aanvang van het investeringsjaar
worden vervreemd of van bestemming
veranderen (bijvoorbeeld van eigen
gebruik naar verhuur) wordt de winst met
een desinvesteringsbijtelling verhoogd.
Er geldt een drempel voor de
desinvesteringsbijtelling van € 2.400.

Desinvesteri ngsbijtel

I
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Milieulijst 2020 vastgesteld
De lijst met bedrijfsmiddelen die in
aanmerking komen voor willekeurige
afschrijving (Vamil) en
milieu-investeringsaftrek (MlA), de
zogenaamde Milieulijst, wordt jaarlijks
gewijzigd. De minister voor Milieu en
Wonen heeft de Milieulijst voor 2020
vastgesteld. Het maximumbedrag aan
investeringen dat in aanmerking wordt
genomen voor MIA en Vamil bedraagt in
2020 € 25 miljoen per belastingplichtige
en, tenzij voor een bedrijfsmiddel een
lager maximumbedrag geldt, maximaal
€ 25 miljoen per bedrijfsmiddel. De
Milieulijst 2020 is te vinden op de
website van de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland.

Energiel'rjst 2020
.1

J

De minister van Economische Zaken en
Klimaat heeft de Energielijst voor het
jaar 2020 vastgesteld. De Energielijst
bevat de opsomming van
bedrijfsmiddelen die voor de
energie-investeringsaftrek kwalificeren.
De lijst wordt jaarlijks vastgesteld in
verband met technische ontwikkelingen,

SOCIALE VERZEKERINGEN

Uitstel verplichting schriftelijk
arbeidscontract
1 januari 2020 is de Wet
arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking
getreden. Een van de onderdelen van de
Wab is de premiedifferentiatie voor de
WW, afhankelijk van de aard van het
contract. De lage WW-premie geldt voor
werknemers met een vast contract; de
hoge WW-premie voor werknemers met
een tijdelijk contract. De lage premie
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geldt niet als het contract voor
onbepaalde tijd een
oproepovereenkomst is. Aan toepassing
van de lage WW-premie is de
vooruvaarde van een schriftelijke
arbeidsovereenkomst gesteld.
Omdat het niet in alle gevallen is gelukt
om voor 1 januari 202Q een door beide
partijen ondertekende schriftelijke
arbeidsovereenkomst of een door beide
partijen ondertekende schriftelijke
aanvulling op de arbeidsovereenkomst
voor alle vaste werknemers in de
loonadministratie op te nemen, heeft de
minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid werkgevers drie
maanden extra de tijd gegeven om aan
dit administratieve vereiste voor de lage
WW-premie te voldoen.
Concreet betekent dit dat werkgevers de
lage WW-premie mogen afdragen, ook
als de arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd nog niet schriftelijk is
vastgelegd of nog niet door beide
partijen is ondertekend. De werkgever
vult in de loonaangifte de indicatierubriek
schriftelijke arbeidsovereenkomst'la" in.
Dit geldt alleen voor
arbeidsovereenkomsten van
werknemers die voor í januari 2020 in
dienst zijn getreden.

Als niet voor 1 april 2Q20 aan de
voorwaarde van een ondertekende
schriftelijke arbeidsovereenkomst wordt
voldaan, is met terugwerkende kracht
vanaf 1 januari2020 de hoge
WW-premie verschuldigd.

levensverwachting op 65-jarige leeftijd in
2025 van 2Q,75 jaar en van 21 ,43 jaar in
2031. Op basis van de prognose van de
gemiddelde resterende
levensvenruachting op 65-jarige leeftijd in
2031 blijft de pensioenrichtleeftijd tot en
mel2021 68 jaar.

TOESLAGEN

Bedragen kindregelingen 2020
Kinderbijslag
Met ingang van 1 januari 2020 gelden
de volgende bedragen per kind per
kwartaal.

Leeftijd kind

Bedrag

0 Um 5 jaar
6 Vm 11 jaar
12 tlm 17 jaar

€221,49
€ 268,95
€ 316,41

Kinderopvang
Voor de kinderopvang gelden maximum
uurprijzen, afhankelijk van de aard van
de opvang. Voor 2020 zijn deze als volgt
vastgesteld:
. dagopvang €8,17;
. buitenschoolse opvang €7,02;
. gastouderopvang € 6,27
.

Kindgebonden budget
Voor het kindgebonden budget gelden
de volgende bedragen opjaarbasis.

Kinderen

1
2
3
4

lnkomen tot € 21.430*

€ 1.185

€2.190
€2.487

€2.784

AOW-leeftijd blijft 67 jaar in2025

* Voor gezinnen € 37.691.

De minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid heeft in een brief aan
de Tweede Kamer meegedeeld dat de
AOW-leefttld in het jaar 2025 67 jaar zal
bedragen. Dat is gelijk aan de
AOW-leeftijd in 2024 op basis van het
pensioenakkoord.

Voor ieder volgend kind wordt het

De AOW-leeftijd voor 2025 is berekend
aan de hand van de raming van de
gemiddelde resterende
levensverwachting op 65-jarige leeftijd
voor2025 en 2031. Het CBS gaat uit
van een gemiddelde resterende

kindgebonden budget verhoogd met

€ 297. Verder geldt een verhoging van
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het kindgebonden budget voor 12- tot
'1
S-jarigen van€243 per jaar. De
verhoging voor 16- en 17-jarigen is
€ 434 per jaar. Voor een alleenstaande
ouder wordt het kindgebonden budget
verhoogd met€ 3.190. Het recht op het
kindgebonden budget vervalt als het
vermogen in box 3 op 1 januari groter is
dan € I 16.61 3 voor een alleenstaande
en € 147 .459 voor partners. Bij een
inkomen hoger dan € 21.430 resp.
€ 37.691 daalt het kindgebonden
budget met 6,75% van het meerdere
inkomen.

ARBEIDSRECHT

Compensatieregeling
transitievergoeding
De minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid heeft in een brief aan
de Tweede Kamer een uiteenzetting
gegeven van de compensatieregeling
voor de transitievergoeding die wordt
betaald bij ontbinding van het
arbeidscontract bij langdurige
arbeidsongeschiktheid van de
werknemer. Deze compensatieregeling
treedt op 1 april 2020 in werking. De
compensatie wordt betaald door het
UWV op verzoek van de werkgever en is
maximaal gelijk aan de wettelijk
verschuldigde en feitelijk betaalde
transitievergoeding.
Daarnaast kan de compensatie niet
hoger zijn dan de transitievergoeding
zou hebben bedragen indien het
dienstverband zou zijn beëindigd op het
moment dat de werknemer twee jaar
ziek was. Er wordt dus geen
compensatie betaald voor de periode
van een opgelegde verlenging van de
loondoorbetalingsverplichting of van een
slapend dienstverband. Tenslotte
bedraagt de compensatie maximaal het
tijdens twee jaar ziekte betaalde loon.
De minister heeft in overleg met het
UVy'V besloten om deze laatste
begrenzing van de compensatie niet in
werking te laten treden per 1april2020.
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daadwerkelijke beëindigingsdatum kan
na 1 januari 2020 liggen.

Ontbinding contract
arbeidsongeschikte kort voor
pensioendatum

De minister gaat in zijn brief ook in op
het arrest waarin de Hoge Raad heeft
geoordeeld dat de werkgever verplicht is
om een slapend dienstverband op
verzoek van de werknemer te
beëindigen. Volgens de Hoge Raad is
de werkgever op grond van goed
werkgeverschap in beginsel verplicht om
de werknemer dan een vergoeding te
betalen ter hoogte van de
transitievergoeding zoals die
verschuldigd zou zijn bij beëindiging van
de arbeidsovereenkomst na '104 weken
arbeidsongeschiktheid. De minister is
van mening dat de wet de ruimte biedt
om ook in deze gevallen van beëindiging
met wederzijds goedvinden de
transitievergoeding te compenseren. Met
het UWV is afgesproken dat ook in deze
situaties de compensatie zal worden
betaald.
Door de invoering van de Wet
arbeidsmarkt in balans is de opbouw van
de transitievergoeding veranderd per
1 januari 2020. Voor de
compensatieregeling is overgangsrecht
van toepassing als het einde van de 104
weken ziekte voor I januari 2020 ligt en
de procedure tot beëindiging van de
arbeidsovereenkomst na 1 januari 2020
staÍ. ln die gevallen wordt de
compensatie berekend volgens de
nieuwe methode van berekening van de
transitievergoeding. Om in aanmerking
te komen voor compensatie ter hoogte
van de oude berekening dient de
werkgever de procedure tot beëindiging
van de arbeidsovereenkomst dus voor
1 januari 2020 le hebben gestart of voor
die datum met de werknemer tot
overeenstemming te zijn gekomen. De

De kantonrechter in Rotterdam heeft in
kort geding een werkgever veroordeeld
om de arbeidsovereenkomst met een
arbeidsongeschikte werknemer te
ontbinden en de werknemer een
transitievergoeding te betalen van
€ 81.000. Het dienstverband zou op
grond van de geldende cao van
rechtswege eindigen bij het bereiken van
de AOW-gerechtigde leeftijd. De
uitspraak van de kantonrechter is twee
weken voor die datum gedaan. Het
dienstverband heeft ruim 50 jaar
geduurd.
De uitspraak is een direct gevolg van het
recente arrest van de Hoge Raad waarin
is geoordeeld dat de werkgever niet
handelt als een goede werkgever
wanneer hij niet ingaat op een verzoek
tot ontbinding van een slapend
dienstverband onder toekenning van een
transitievergoeding. De omstandigheid
dat de werknemer bijna de
AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, is
volgens de Hoge Raad geen reden om
de arbeidsovereenkomst in stand te
houden.

Opmerkelijk in deze casus is dat de
werknemer nog maar korte tijd recht had
op een WIA-uitkering, namelijk vanaf
25 maart 20'19. Met het oog op de
invoering van de Wet compensatie
transitievergoedingen per 1 april 2020
gunde de kantonrechter de werkgever
wel de tijd tot 1 juli 2020 om de
transitievergoeding te betalen.

juist is. Dit kan ten gevolge van (aanpassing van de) regelgeving die bekend is geworden na het opmaken van deze uítgave. Voor toepassing in individuele gevallen raden wij u aan
contact op te nemen met uw adviseur.
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