


Inhoudsopgave

▪ 19.30 uur Ontwikkelingen arbeidsrecht door Thessa van Zoeren
jurist arbeidsrecht

▪ 19.45 uur Ontwikkelingen loonheffingen door Gerard Gelling
adviseur loonheffingen

▪ 20.00 uur Ontwikkelingen personeel en salaris door Joni Itjang
personeelsadviseur

▪ 20.15 uur Ontwikkelingen pensioen en inkomen door Claudia Grimberg-Pont
adviseur pensioen & inkomen

▪ 20.30 uur Afsluiting





Actualiteiten Wet Arbeidsmarkt in 
balans (WAB)

▪ De WAB lijkt wat ondergesneeuwd door alle 
coronaperikelen. Toch vallen al wat dingen op, bijvoorbeeld 
op het vlak van:

▪ Oproepkrachten
▪ Transitievergoeding



Grotere bescherming oproepkrachten

▪ Aanbiedingsplicht vaste uren:
▪ Problematisch voor met name seizoensgebonden arbeid.
▪ Let op! Geen uitzondering aanbiedingsplicht voor jongeren 

of AOW'ers.
▪ Aanbiedingsplicht steeds na 12 maanden.
▪ Tip: ga in gesprek met werknemers over de wederzijdse 

wensen en leg alles goed vast.



Transitievergoeding vanaf dag 1

▪ Tot 1 januari 2020 slechts transitievergoeding 
verschuldigd bij dienstverbanden van 2 jaar of langer. 
Vanaf 1 januari 2021 ook bij kortere dienstverbanden.

▪ Ook bij proeftijdontslag of niet verlengen eerste 
jaarcontract.

▪ 1/3 maandsalaris per ieder volledige dienstjaar.



Compensatieregeling Transitievergoeding (CRTV) 
langdurige arbeidsongeschiktheid (1)
▪ Arbeidsovereenkomst beëindigd of geëindigd na 104 weken ziekte wegens 

voortdurende arbeidsongeschiktheid van de werknemer en daarbij 
transitievergoeding betaald? 
▪ Dan mogelijk compensatie van die transitievergoeding door UWV.

▪ Let op: bij verlenging loondoorbetalingsplicht/opzegverbod!



Compensatieregeling Transitievergoeding (CRTV) 
langdurige arbeidsongeschiktheid (2)
▪ Aanvragen mogelijk vanaf 1 april 2020.
▪ Transitievergoeding betaald vóór 1 april 2020? Dan was aanvraag compensatie 

mogelijk tot en met 30 september 2020.
▪ Transitievergoeding betaald op of na 1 april 2020? Dan aanvraag compensatie 

binnen 6 maanden na betaling.
▪ Aanvraag van de compensatie via e-herkenning. KroeseWevers kan de aanvraag 

verzorgen.
▪ Alleen compensatie als:

▪ loondoorbetalingsplicht is gestopt op of na 1 juli 2015 en
▪ transitievergoeding volledig is betaald.



Compensatieregeling Transitievergoeding (CRTV) 
langdurige arbeidsongeschiktheid (3)
▪ Zorg voor gedetailleerd uitgewerkte berekening transitievergoeding.
▪ Zorg voor een gedagtekende beëindigingsovereenkomst.
▪ Arbeidsovereenkomst niet beëindigen zodra de werknemer in aanmerking komt 

voor vervroegde IVA, althans de kosten van (1) beëindigen arbeidsovereenkomst na 
104 weken ziekte met compensatie transitievergoeding en (2) eerder beëindigen 
zonder compensatie transitievergoeding doorrekenen.

▪ Zorg dat de stukken bij de aanvraag al zo veel mogelijk compleet en conform de 
eisen zijn.



Vereiste stukken t.b.v. CRTV langdurige 
arbeidsongeschiktheid
▪ Arbeidsovereenkomst/document met begindatum arbeidsovereenkomst.
▪ Bewijs van einde arbeidsovereenkomst.
▪ Berekening transitievergoeding.
▪ Loonstrook van loonperiode vóór 1 jaar ziekte.
▪ Loonstrook van loonperiode waarin opzegverbod wegens ziekte voorbij was.
▪ Bewijs van betaling transitievergoeding.
▪ In bijzondere situaties: aanvullende stukken vereist.



Compensatieregeling Transitievergoeding (CRTV) 
bedrijfsbeëindiging (1)
▪ Compensatie van transitievergoedingen, betaald door kleine werkgevers, i.v.m. 

verval van arbeidsplaatsen doordat werkgever:
▪ de AOW-leeftijd (heeft) bereikt,
▪ ten gevolge van ziekte of gebreken niet in staat is zijn werkzaamheden redelijkerwijs 

voort te zetten, of
▪ is overleden.



Compensatieregeling Transitievergoeding (CRTV) 
bedrijfsbeëindiging (2)
▪ Beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2021, maar nadere regeling 

waarin voorwaarden voor compensatie worden uitgewerkt is nog niet gereed.
▪ Let op! Geen terugwerkende kracht.
▪ Daarom afweging nodig: nu stoppen met de werkzaamheden of wachten op 

inwerkingtreding van deze CRTV?





Loonheffingen
▪ Onkostenvergoedingen in coronatijd
▪ Actualiteiten met betrekking tot zzp'ers
▪ Werkkostenregeling 2020 en 2021



Reiskostenvergoeding

▪ Beleidsbesluit fiscale maatregelen 6 mei 2020.
▪ Vergoedingen waarop recht bestond op 13 maart 2020 

mogen worden doorbetaald, ongeacht het reispatroon.
▪ Actualisatie besluit fiscale maatregelen op 29 september 

2020.
▪ De goedkeuring uit het besluit van 6 mei wordt beperkt tot 

het jaar 2020.
▪ Vanaf 2021 moet de vergoeding worden vastgesteld op 

basis van verwacht of werkelijk reispatroon.



Overige onkostenvergoedingen
▪ Beleidsbesluit fiscale maatregelen van overeenkomstige toepassing.

Goedkeuring 2:
Ik keur voor zoveel nodig goed dat een werkgever gedurende het jaar 2020 ook andere
vaste vergoedingen ongewijzigd voortzet en daarvoor blijft uitgaan van de aangenomen
feiten waar de vergoeding op gebaseerd is.

▪ Wat waren de aangenomen feiten waar uw onkostenvergoeding is gebaseerd?
▪ Welke fiscale duiding kon u daaraan geven?
▪ Het onbelast doorbetalen van onkostenvergoedingen mag in 

2020 worden gecontinueerd.



Thuiswerken

▪ Thuiswerken kost de werknemer € 2 per dag (Nibud).
▪ Werkgevers willen tegemoetkoming geven.
▪ Cao-partners vragen er om (Cao Rijksambtenaren, € 363 netto per jaar).

▪ Fiscaal werkt het anders bij de werknemer thuis:
▪ Nihil waardering niet van toepassing.
▪ Arboverstrekkingen.
▪ Noodzakelijke voorzieningen.
▪ Vaste vergoeding gelden dezelfde fiscale spelregels als voor overige 

onkostenvergoedingen.

▪ Werkkostenregeling als Haarlemmerolie.



Actualiteiten ZZP'ers

▪ 5e Voortgangsbrief “werken als zelfstandige” d.d. 17 
augustus 2020.

▪ Geen minimumtarief en zelfstandigenverklaring.
▪ In najaar 2020 pilot met webmodule.
▪ Handhavingsmoratorium loopt af op 1 januari 2021.
▪ In najaar besluit over verlenging 

handhavingsmoratorium.

▪ Conclusie: we weten het nog steeds niet!



Werkkostenregeling

▪ Vanwege corona extra ruimte. 3% over € 400.000, 1,2% 
over het meerdere.

▪ Door corona wellicht minder gebruik gemaakt van vrije 
ruimte, immers vrijwel geen personeelsfeestjes mogelijk.

▪ In 2021 gaat ruimte omlaag. 1,7% over € 400.000, 1,18% 
over het meerdere.

▪ In 2020 WKR benutten voor thuiswerkvergoeding?





Mogelijkheden en ontwikkelingen Loket

▪ Post: de salarisverwerking per post versturen.

▪ Digitaal: de salarisverwerking wordt in Loket ter beschikking gesteld in een 
beveiligde omgeving.

▪ Mutaties/wijzigingen: zelf invoeren in Loket, importeren van gegevens, realiseren 
van koppelingen met tijdregistratiesysteem.

Van post naar digitaal



Mogelijkheden en ontwikkelingen Loket

▪ ESS/MSS

▪ Verlof

▪ Declaraties

▪ Signaalfunctie

HRM Totaal (1)



Mogelijkheden en ontwikkelingen Loket

▪ Beoordelingen

▪ Opleidingen

▪ Documentengenerator

▪ Digitaal ondertekenen

HRM Totaal (2)



Mogelijkheden en ontwikkelingen Loket

▪ Nieuwe look & feel

▪ Deels operationeel

▪ Loonheffingen betalen via iDEAL

▪ Workflow werknemers zelf adresgegevens wijzigen

Loket 3.0





Pensioenakkoord

▪ Uitgangspunt is de beschikbare pensioenpremie.

▪ Vlakke beschikbare premie voor alle leeftijden gelijk.

▪ Verwachte fiscale maximum tussen 30% en 33%.

▪ Het fiscale maximum wordt iedere 5 jaar heroverwogen.

▪ Tijdelijke compensatieregeling van 3%-punt voor situaties 

die nadelig uitvallen.

Het nieuwe pensioenstelsel op hoofdlijnen



Pensioenakkoord

▪ Voor de huidige werknemers mag de leeftijdsafhankelijke 
premiestaffel worden voortgezet.

▪ Voor nieuwe werknemers geldt de vlakke beschikbare 
premie.

▪ Opgebouwde pensioen wordt “ingevaren” in het nieuwe 
pensioenstelsel tenzij dit leidt tot onevenredig effecten 
(alleen pensioenfondsen).

▪ AOW-leeftijd stijgt minder snel.
▪ Opname 10% van de waarde van het pensioen ineens op 

pensioendatum.

Vervolg nieuwe pensioenstelsel



Pensioenakkoord

▪ Het partnerpensioen wordt uniform.

▪ De hoogte van het partnerpensioen is gebaseerd op het 
salaris in plaats van de pensioengrondslag.

▪ Het partnerpensioen bedraagt maximaal 50% van het 
salaris.

▪ Hoogte van het partnerpensioen is niet meer afhankelijk 
van de diensttijd.

Partnerpensioen



Pensioenakkoord

▪ 1 januari 2022: het pensioenakkoord is vertaald in 
wetgeving; start overstapperiode naar het nieuwe 
pensioenstelsel.

▪ 1 januari 2026: uiterste overstapdatum naar het nieuwe 
pensioenstelsel.

▪ 1 januari 2036: einde compensatieperiode.

Ingangsdatum



WHK-beschikking

▪ De Belastingdienst deelt een onderneming in als kleine werkgever, middelgrote 
werkgever of grote werkgever.

▪ De indeling is afhankelijk van de omvang van het premieplichtige loon.

▪ De kleine werkgever betaalt een sectorale premie voor de WGA-lasten en de ZW-lasten.

▪ De middelgrote werkgever betaalt een premie voor de WGA-lasten en de ZW-lasten die 
deels bestaat uit een sectorale premie en deels uit een individuele premie.

▪ Voor de grote werkgever wordt de premie voor de WGA-lasten en de ZW-lasten volledig 
individueel vastgesteld.



WHK-beschikking: premieberekening

▪ De middelgrote werkgever krijgt de instroom van de eigen 
werknemer(s) in de WGA gedeeltelijk toegerekend.

▪ De grote werkgever krijgt de instroom van de eigen 
werknemer(s) in de WGA volledig toegerekend.

▪ De toerekening voor deze werkgevers is in de beschikking 
terug te zien als een verhoging van de gedifferentieerde 
(individuele) premie.

▪ Deze verhoogde premie wordt gedurende 10 jaar berekend.



WHK-scan: wat kan dit opleveren?

▪ In sommige gevallen worden de uitkeringen onterecht aan een werkgever 
toegerekend (bijvoorbeeld indien sprake is van een no-risk polis).

▪ De toerekening kan mogelijk worden beperkt (en de individuele premie 
verlaagd) door:

1. De verbetering van de gezondheidstoestand van een werknemer met een WGA-
uitkering.

2. Een verslechtering van de gezondheidstoestand van een werknemer met een 
WGA-uitkering.

▪ WGA-scan: onderzoek of een uitkering terecht is toegerekend en toets of een 
beperking in de toerekening kan worden gerealiseerd.



Vragen?


