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Ondernemen is vooruitzien. De huidige positie van uw bedrijf 
bepalen, nieuwe kansen opzoeken en onderzoeken, plannen 
maken en uitvoeren. Om succesvol te kunnen ondernemen is 
het belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft van de actuele 
ontwikkelingen die op uw bedrijf van invloed zijn.

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2020 
bekendgemaakt. Voor u als ondernemer verandert er weer het 
nodige. In deze uitgave van Alan MKB Actueel zal hier aandacht 
aan worden besteed. 

Wilt u meer weten over de in deze uitgave opgenomen artikelen 
of mocht u andere fiscale, bedrijfskundige of administratieve 
vragen hebben? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn 
u graag van dienst.

Namens de directie en medewerkers wens ik u veel leesplezier 
bij deze uitgave van Alan MKB Actueel.

Roelof Tolner en Marcel van Alphen
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Tarieven
Tweeschijvenstelsel al in 2020
De invoering van een tweeschijvenstelsel zou pas in 2021 
plaatsvinden, maar dat gebeurt al in 2020. Vanaf volgend 
jaar gelden dus nog slechts twee belastingtarieven. 
Het kabinet heeft al in 2018 de lijnen uitgezet van 
deze zogenoemde ‘vlaktax’, die nu dus versneld wordt 
ingevoerd.

Nieuwe tarieven inkomstenbelasting
In onderstaande tabel staan de tarieven in box 1 
van de inkomstenbelasting (belastbaar inkomen uit 
werk en woning). Deze gelden vanaf 2020 voor alle 
belastingplichtigen die zijn geboren op of na 1 januari 
1946 en die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. De 
percentages zijn inclusief premies volksverzekeringen.

Tarief inkomstenbelasting/premies 
volksverzekeringen 2020

 Belastbaar inkomen 
meer dan (€)

maar niet 
meer dan (€)

Tarief 2020 
(%)

1e schijf - 68.507 37,35

2e schijf 68.507 - 49,50

Overzicht gewijzigde heffingskortingen
Iedereen heeft recht op een algemene heffingskorting. Dit 
is een korting op de inkomstenbelasting. Deze korting is 
inkomensafhankelijk; hoe lager het inkomen, hoe hoger 
de korting. Met ingang van 2020 wordt het vertrekpunt 
van de algemene heffingskorting verhoogd. Ook gaat de 
arbeidskorting voor werkenden die tussen de circa 
€ 20.000 en € 60.000 per jaar verdienen omhoog. 

Heffingskortingen 2019 (€) 2020(€)

Algemene heffingskorting maximaal 
(< AOW-leeftijd) 2.477 2.711

Arbeidskorting (maximaal) 3.399 3.819

Jonggehandicaptenkorting 737 749

Maximum inkomensafhankelijke 
combinatiekorting 2.835 2.881

Ouderenkorting (maximaal) 1.596 1.622

Alleenstaandeouderkorting 429 436

Aanpassing tarief aanmerkelijk belang box 2
Het tarief in box 2 is nu 25%. Er was aangekondigd dat dit 
tarief zou worden verhoogd naar 27,3% in 2020 en 28,5% 
in 2021. Deze verhoging is nu gematigd, omdat de tarieven 
voor de vennootschapsbelasting minder worden verlaagd. 
Het tarief wordt nu verhoogd naar 26,25% in 2020 en 
26,9% in 2021.

Dit tarief geldt voor voordelen uit aanmerkelijk belang, 
zoals het uitkeren van dividend van de bv (besloten 
vennootschap) aan de aandeelhouder (dga) in privé. 

Tip!  Door de verhoging van het tarief kan 
het voordeliger zijn om in 2019 nog een 

dividenduitkering te doen, bijvoorbeeld ter 
verlaging van de schulden aan de bv.

Geen aanpassing forfaitair rendement box 3
De belastingheffing in box 3 wijzigt in 2020 nagenoeg 
niet. Het tarief blijft 30%, alleen het heffingsvrij vermogen 
wordt in 2020 € 30.846 in plaats van € 30.360 (in 2019). 
Ook de systematiek voor het vaststellen van het forfaitaire 
rendement is ongewijzigd. Wel zal het percentage in 2020 
lager zijn dan in 2019, want voor 2020 is het gemiddelde 
spaarrendement over de periode juli 2018 tot en met juni 
2019 bepalend. In die periode was de rente lager dan in de 
periode daarvoor.  

Aanpassing tarieven vennootschapsbelasting
Om de lasten van de burgers te kunnen verlagen, gaat het 
tarief in de vennootschapsbelasting voor winsten vanaf 
€ 200.000 het komende jaar niet omlaag. Dit in tegen-
stelling tot eerdere plannen. Met ingang van 1 januari 
2020 is het tarief van de vennootschapsbelasting:

Vennootschapsbelasting 2019 2020 2021

Winst tot en met € 200.000 19,0% 16,5% 15,0%

Winst boven € 200.000 25,0% 25,0% 21,7%

Tariefsverhoging Innovatiebox
De voordelen uit innovatieactiviteiten worden 
momenteel, onder voorwaarden, belast tegen 7% in de 
vennootschapsbelasting. Dit tarief stijgt naar 9% in 2021.

De innovatiebox is ingevoerd om innovatief onderzoek 
door ondernemers fiscaal te stimuleren. Van innovatief 
onderzoek is onder andere sprake als een bv speur- en 
ontwikkelingswerk (S&O) heeft verricht waarvoor een 
S&O-verklaring is afgegeven. 

Onroerend goed

Aftrekbeperking hypotheekrenteaftrek eigen 
woning – versnelde afbouw
Sinds 2014 wordt het fiscale voordeel van de 
hypotheekrenteaftrek geleidelijk verlaagd met 0,5% per 
jaar, voor zover de rente wordt afgetrokken tegen het 
hoogste inkomstenbelastingtarief in box 1. In 2019 was 
het hoogste tarief 51,75%. 

In 2018 heeft het kabinet aangekondigd dat de afbouw van 
de hypotheekrente vanaf 2020 wordt versneld met 3% per 
jaar in plaats van 0,5% per jaar. 

In 2020 kan daarom de hypotheekrente nog tegen 46% 
worden afgetrokken in plaats van tegen 48,5%. In 2021 
is het maximale aftrektarief 43% en in 2022 40%. In 
2023 zal nog een keer een verlaging van 2,9% worden 
doorgevoerd waardoor de hypotheekrente definitief 
aftrekbaar is tegen maximaal 37,10%. Dit percentage komt 
overeen met het tarief van de eerste schijf.

Let op!  Voor de bijtelling van het 
eigenwoningforfait geldt deze tariefverlaging 

niet. Voor deze bijtelling geldt dus een 
maximaal tarief van 49,5%, wanneer het 

inkomen hoger is dan € 68.507. 
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Eigenwoningforfait omlaag
Nu het fiscale voordeel van de hypotheekrenteaftrek 
vanaf 2020 versneld wordt verlaagd, wordt het 
bijtellingspercentage van het eigenwoningforfait eveneens 
verlaagd. Voor woningen met een WOZ-waarde tussen de 
€ 75.000 en € 1.060.000 gaat het percentage van nu 0,65% 
naar 0,60% in 2020, naar 0,50% in 2021 en 2022 en naar 
0,45% in 2023. Voor woningen met een waarde hoger dan 
€ 1.060.000 blijft het percentage 2,35%. 

Verhoging overdrachtsbelasting voor niet-
woningen
Momenteel bedraagt de overdrachtsbelasting voor 
woningen 2% en de overdrachtsbelasting voor niet-
woningen 6%. De overdrachtsbelasting op niet-woningen, 
zoals bedrijfsgebouwen, bedrijfsruimten, grond die 
bestemd is voor woningbouw en hotels en pensions, gaat 
per 1 januari 2021 omhoog naar 7%.

Werkkostenregeling

Verruiming vrije ruimte werkkostenregeling 
(WKR)
Per 1 januari 2020 krijgt de vrije ruimte van de WKR een 
tweeschijvenstelsel. Tot een loonsom van € 400.000 is de 
vrije ruimte 1,7% en vanaf € 400.001 is deze 1,2% van de 
loonsom.

Dit betekent dat er meer vergoedingen en verstrekkingen 
kunnen worden ondergebracht in de vrije ruimte, zonder 
dat de eindheffing van 80% is verschuldigd. 

Tip!  Komt u met uw vergoedingen en 
verstrekkingen dit jaar boven de vrije ruimte uit 

en kunt u vergoedingen en verstrekkingen aan 
uw personeel doorschuiven naar 2020? Dan 

hoeft u door de verruiming van de vrije ruimte 
wellicht zowel nu als in 2020 geen eindheffing 

te betalen over uw vergoedingen 
en verstrekkingen.

Verlenging termijn aangifte en afdracht 
eindheffing
Is er sprake van een overschrijding van de vrije ruimte in 
een kalenderjaar, dan is de uiterste termijn waarop u dat 
nu kunt aangeven het moment waarop u aangifte doet 
over het eerste aangiftetijdvak van het volgende jaar. Vanaf 
2020 geldt het tweede aangiftetijdvak van het volgende 
kalenderjaar als uiterste termijn. Werkgevers krijgen 
hierdoor meer tijd om de verschuldigde eindheffing vast te 
stellen, die is ontstaan door het overschrijden van de vrije 
ruimte.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)
De VOG wordt nu als een vergoeding beschouwd die in de 
vrije ruimte valt. Dit wordt door werkgevers als hinderlijk 
ervaren, want een dergelijke verklaring is vaak wettelijk 
verplicht en heeft geen voordeel voor de werknemer. Daarom 
wordt de VOG per 1 januari 2020 gericht vrijgesteld. 

Waardering producten uit eigen bedrijf
Werkgevers moeten vanaf 2020 op een andere wijze 
berekenen hoeveel korting zij geven aan werknemers. Nu 
is het bedrag dat derden moeten betalen doorslaggevend. 
Vanaf 2020 geldt de waarde in het economisch verkeer.

Winst uit onderneming

Geleidelijke verlaging zelfstandigenaftrek
Vooruitlopend op voorstellen voor een toekomst-
bestendige arbeidsmarkt, wordt de arbeidskorting sneller 
verhoogd en de zelfstandigenaftrek sneller verlaagd. 

Vanaf 2020 gaat de zelfstandigenaftrek in acht stappen 
van € 250 en één stap van € 280 omlaag naar € 5.000 in 
2028. De maximale zelfstandigenaftrek bedraagt in 2020 
€ 7.030 (2019 € 7.280).

De zelfstandigenaftrek is een bedrag dat ondernemers 
in de inkomstenbelasting mogen aftrekken van hun 
winst, mits ze 1.225 uur hebben gewerkt als ondernemer. 
Met de zelfstandigenaftrek wordt het bedrag waarover 
inkomstenbelasting is verschuldigd verlaagd. Hierdoor 
wordt per saldo minder inkomstenbelasting afgedragen 
aan de Belastingdienst.

Vennootschapsbelasting

Betalingskorting vennootschapsbelasting vervalt
Ondernemers die de vennootschapsbelasting in één keer 
vooruitbetalen, krijgen nu 4% korting op de helft van de te 
betalen aanslag, rekening houdend met de periode waarin 
betaald moet worden. Deze betalingskorting vervalt met 
ingang van 2021.

Belastingrente
Vanaf 2020 brengt de Belastingdienst bij een aangifte 
vennootschapsbelasting geen belastingrente in rekening 
als de aangifte (juist en volledig) is ingediend voor de 
eerste dag van de zesde maand na het tijdvak waarover 
belasting wordt geheven (doorgaans 1 juni) en de aanslag 
zonder correcties op de aangifte is opgelegd.

Tip!   Moet u vennootschapsbelasting betalen 
en lukt het niet om voor 1 juni (boekjaar is 

kalenderjaar) van het daaropvolgende jaar de 
aangifte vennootschapsbelasting in te dienen? 
Vraag dan zo spoedig mogelijk na afloop van 

het desbetreffende boekjaar een voorlopige 
aanslag aan. Zo voorkomt u (zo veel mogelijk) 

belastingrente.

De belastingrente voor de vennootschapsbelasting 
bedraagt momenteel 8%. 
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Wijzigingen in vrijstellingen in de 
assurantiebelasting
Voorgesteld wordt om in de Wet op de belastingen van 
rechtsverkeer (WBR) een vrijstelling op te nemen.  Dit 
betref de vrijstelling van assurantiebelasting voor 
verzekeringen die geheel of gedeeltelijk mogelijke 
financiële verplichtingen afdekken die een werkgever 
heeft bij de verplichting om het loon van een werknemer 
door te betalen in geval van ziekte of doordat hij – als 
eigenrisicodrager – zelf het risico draagt van de betaling 
van ziekengeld, WGA- en overlijdensuitkeringen.

Belastingheffing in privé

Afschaffing scholingsaftrek
Particulieren die een opleiding of studie voor 
een (toekomstig) beroep volgen en geen recht op 
studiefinanciering hebben, kunnen momenteel de kosten 
hiervan in hun aangifte inkomstenbelasting aftrekken als 
scholingsuitgaven. Het gaat daarbij om college-, cursus- en 
examengelden en verplichte leermiddelen. 

Het voorstel is om deze aftrek van scholingskosten in de 
inkomstenbelasting af te schaffen. De scholingsaftrek 
wordt dan vervangen door de subsidieregeling STAP-
budget (leer- en ontwikkelbudget voor de stimulans van 
de arbeidsmarktpositie) voor personen met een band met 
de Nederlandse arbeidsmarkt. De nadere invulling van de 
subsidieregeling STAP-budget is nog niet bekend. Daarom 
wordt de scholingsaftrek in 2020 nog niet afgeschaft.

Indexatie vrijwilligersvergoeding vanaf 1 januari 
2020
Vrijwilligers die vergoedingen en verstrekkingen 
ontvangen van in totaal maximaal € 170 per maand en 
€ 1.700 per kalenderjaar hoeven hierover geen belasting 
en premie volksverzekeringen te betalen. Per 1 januari 
2020 worden deze maxima jaarlijks geïndexeerd. Het 
maximumbedrag wordt per kalenderjaar steeds afgerond 
op een veelvoud van € 100. 

Aanpassing inkeerregeling
Met de inkeerregeling kunnen belastingbetalers die 
inkomen hebben verzwegen, dit inkomen momenteel 
alsnog melden bij de Belastingdienst. Zij krijgen dan geen 
of een lagere boete. Ook in 2020 kan nog steeds gebruik 
worden gemaakt van de inkeerregeling, maar wordt over het 
verzwegen inkomen uit aandelen (box 2) of vermogen (box 
3) wel een boete opgelegd. Ook maakt het vanaf 2020 niet 
meer uit of dit inkomen wel of niet uit het buitenland komt.

Aanpassing belastingrente erfbelasting
Op dit moment geldt dat er geen belastingrente is 
verschuldigd voor erfbelasting indien binnen acht 
maanden na het overlijden wordt verzocht om een 
voorlopige aanslag óf aangifte wordt gedaan en de aanslag 
conform dat verzoek of die aangifte wordt opgelegd. 
De voorgaande regeling wordt ook voorgesteld als de 
termijn voor het indienen van de aangifte op een ander 
moment aanvangt dan op de dag van het overlijden of 
wordt opgeschort. In die situatie wordt dan evenmin 

belastingrente in rekening gebracht als het verzoek 
om een voorlopige aanslag of de aangifte is ontvangen 
binnen de aangiftetermijn die dan geldt. De (voorlopige of 
definitieve) aanslag erfbelasting moet dan wel conform dat 
verzoek of die aangifte worden vastgesteld.

Vervoer en verduurzaming

Bijtelling elektrische auto omhoog
Per 1 januari 2020 stijgt de bijtelling voor het privégebruik 
van elektrische auto’s naar 8% (2019: 4%) over maximaal 
€ 45.000. Is de cataloguswaarde hoger dan € 45.000? Dan 
is over het bedrag daarboven de normale bijtelling van 
22% van toepassing. 

De bijtelling wordt vervolgens verhoogd naar 12% in 2021, 
16% in 2022 en 17% in 2025. Het bedrag waarvoor de 
lagere bijtellingspercentages gelden, wordt met ingang van 
2021 verder verlaagd tot een bedrag van € 40.000. En vanaf 
2026 geldt een bijtelling van 22%. Er bestaat dan geen 
verschil meer tussen de bijtelling van een elektrische en 
een conventionele auto.

Voorbeeld
Wanneer de eerste tenaamstelling van een elektrische auto 
met bijvoorbeeld een cataloguswaarde van € 135.000 in 
2019 plaatsvindt, bedraagt de maandelijkse bruto bijtelling 
€ 1.725. Wanneer deze auto pas in 2020 te naam wordt 
gesteld, is de maandelijkse bruto bijtelling over dezelfde 
auto € 1.950.

Het bijtellingspercentage staat voor vijf jaar (60 maanden) 
vast, gerekend vanaf de eerste dag van de maand volgend 
op de datum van eerste toelating.

Tip!  Heeft u het voornemen om een 
elektrische auto aan te schaffen? Zorg er dan 
voor dat de eerste tenaamstelling van de auto 
nog in 2019 plaatsvindt. Daarmee stelt u de 
lagere bijtelling voor het privégebruik van de 

auto voor vijf jaar veilig. 

Omzetbelasting

Verlaging tarief voor de omzetbelasting voor 
elektronische uitgaven
Per 1 januari 2020 wordt het tarief voor de omzetbelasting 
voor elektronische uitgaven van boeken, educatieve 
informatie, dagbladen, weekbladen, tijdschriften 
en andere uitgaven die ten minste driemaal per jaar 
verschijnen, verlaagd van 21 naar 9%.

Daarnaast wordt ook de toegang tot nieuwswebsites, zoals 
die van dagbladen, weekbladen en tijdschriften onder het 
lage tarief gebracht. Voorwaarde is wel dat de inhoud niet 
uitsluitend of hoofdzakelijk bestaat uit reclamemateriaal, 
video-inhoud of beluisterbare muziek.
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Overige maatregelen
Keuze post Belastingdienst: digitaal of op papier
De Belastingdienst verstuurt jaarlijks zo’n 175 miljoen 
brieven. Veel van deze brieven worden nu dubbel 
verstuurd: digitaal via de Berichtenbox op MijnOverheid 
én op papier. Dat is kostbaar en veel mensen vinden 
dit onnodig. Daarom wordt de wet aangepast, zodat 
belastingplichtigen kunnen kiezen of ze hun post digitaal 
of op papier willen ontvangen. Die keuze is te herzien. De 
Belastingdienst treft de komende tijd voorbereidingen. 
Daarna kunnen belastingplichtigen aangeven of ze hun 
post digitaal of op papier willen ontvangen.

Openbaarmaking vergrijpboeten beroeps- of 
bedrijfsmatige medeplegers
Onherroepelijk geworden vergrijpboeten die aan 
beroepsbeoefenaars worden opgelegd voor het medeplegen 
van belastingontduiking en toeslagfraude, kunnen 
vanaf 1 januari 2020 openbaar worden gemaakt. Het 
doel van deze maatregel is om het publiek voor te lichten 
over beroepsbeoefenaars die belastingontduiking of 
toeslagfraude faciliteren, zodat een beter geïnformeerde 
keuze voor een adviseur gemaakt kan worden.

De openbaarmaking van een boete mag niet zomaar 
plaatsvinden. Allereerst moet de openbaarmaking 
proportioneel zijn, zodat niet elke vergrijpboete aan een 
medepleger openbaar wordt gemaakt. Daarnaast kan de 
medepleger bezwaar aantekenen tegen het besluit tot 
openbaarmaking.

De nieuwe maatregel geldt niet voor alle vergrijpboeten, 
maar alleen voor vergrijpboeten die worden opgelegd 
aan beroeps- of bedrijfsmatige medeplegers. De 
openbaarmakingen worden gepubliceerd op de website 
van de Belastingdienst.

Aftrekuitsluiting voor dwangsommen en boeten 
bij strafbeschikking
Tot op heden bestaat er een verschil in de fiscale 
behandeling van boeten en dwangsommen. Kosten en 
lasten in verband met boeten zijn niet aftrekbaar, kosten 
en lasten in verband met dwangsommen zijn dat in 
beginsel wel. 
Dwangsommen kunnen bestuursrechtelijk of 
privaatrechtelijk van aard zijn. Het kabinet acht het 
wenselijk dat in de toekomst kosten en lasten die verband 
houden met bestuursrechtelijke dwangsommen van 
aftrek worden uitgesloten. Zo wordt een signaal afgegeven 
om maatschappelijk ongewenst gedrag tegen te gaan en 
het voorkomt dat een belastingplichtige de dwangsom 
voor lief neemt als gevolg van een kosten-batenafweging. 
Daarom worden de kosten en lasten die verband houden 
met bestuursrechtelijke dwangsommen per 1 januari 
2020 van aftrek uitgesloten bij de bepaling van winst uit 
onderneming, resultaat uit overige werkzaamheden en de 
winst bij lichamen. 

Voor privaatrechtelijke dwangsommen blijven de kosten 
en lasten wel aftrekbaar.

Ook kosten en lasten die verband houden met 
geldsommen in het kader van strafbeschikkingen 
worden van aftrek uitgesloten. Als de werkgever dwang- 
of geldsommen voor de werknemer vergoedt, is het niet 
toegestaan deze als eindheffingsbestanddeel aan te wijzen. 
Een dergelijke vergoeding vormt altijd loon waarover 
loonbelasting ingehouden moet worden. 

Kosten en lasten, die betrekking hebben op het 
bovenstaande, zijn alleen van aftrek uitgesloten als de 
strafbeschikking is uitgevaardigd of de dwangsom is 
verbeurd na 31 december 2019. Indien de betaling ziet op 
een rechtshandeling in 2019, maar plaatsvindt in 2020, 
is overgangsrecht van toepassing. In die situatie zijn de 
kosten en lasten nog aftrekbaar bij de werknemer.

Forfaitaire bijtelling ter beschikking gestelde 
fiets van de zaak
Het kabinet wil het fietsgebruik stimuleren. Duidelijke 
en eenvoudige fiscale regels om de waarde van het 
privévoordeel te bepalen, kunnen bijdragen aan het 
aantrekkelijk maken van een fiets van de zaak. In het 
Belastingplan 2019 was daarom al aangekondigd dat 
met ingang van 1 januari 2020 een forfaitaire bijtelling 
voor het privégebruik van de fiets wordt ingevoerd. 
De waarde van het privévoordeel van de fiets van de 
zaak wordt hierbij vastgesteld met behulp van een 
forfait. Er wordt een bijtelling voorgesteld van 7% 
van de consumentenadviesprijs (de oorspronkelijke 
nieuwwaarde) van de fiets. Dit geldt zowel voor nieuwe 
als voor tweedehandsfietsen. Medewerkers die de fiets 
van de zaak gebruiken, ontvangen dan geen onbelaste 
kilometervergoeding meer voor de gemaakte kilometers.

Kleineondernemingsregeling (KOR) per 1 januari 
2020
De KOR wordt per 1 januari 2020 aangepast. Dit was al 
onderdeel van het belastingplan 2019. De nieuwe KOR 
kan worden toegepast op zowel natuurlijke personen als 
rechtspersonen. De omzetgrens is € 20.000. Ondernemers 
die onder die grens blijven, zijn geen omzetbelasting 
verschuldigd en hoeven geen aangifte omzetbelasting te 
doen. Dit vermindert de administratieve verplichtingen. 
Of de nieuwe KOR voor u aantrekkelijk is, zal van geval 
tot geval dienen te worden beoordeeld. Neem hiervoor 
contact op met uw adviseur.

Wat miste er in de belastingplannen?
Voor een aantal onderwerpen ontbraken er ook 
diverse wetsvoorstellen. Bijvoorbeeld voor een 
toekomstbestendige arbeidsmarkt om de huidige Wet 
DBA te vervangen en een voorstel voor de aangekondigde 
aanpassing van de belastingheffing in box 3 (zomer 2020 
verwacht).

Het wetsvoorstel met betrekking tot excessieve leningen 
van de aandeelhouder bij de vennootschap volgt in het 
vierde kwartaal 2019. Met deze wet zullen leningen die 
dga’s van hun eigen bv verkrijgen onder omstandigheden 
(sneller) in de belastingheffing worden betrokken. 
Hierdoor wordt de kans vergroot dat de dga dubbel 
belast wordt. De regering streeft ernaar dat deze nieuwe 
regelgeving per 1 januari 2022 definitief in werking treedt. 
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Het is voor de dga van belang om de ontwikkelingen op dit 
vlak goed te blijven volgen. Verder is het voornemen om de 
overdrachtsbelasting voor starters af te schaffen. 

Wet arbeidsmarkt in Balans 
(WAB)
De overheid wil met de Wet Arbeidsmarkt in Balans het 
aantrekkelijker maken voor werkgevers om mensen in 
vaste dienst te nemen, terwijl flexwerk mogelijk blijft waar 
het nodig is. Hierbij informeren wij u over de zaken die 
onder ander door de WAB per 1 januari 2020 aangepast 
worden.

Ontslag
Er komt een nieuwe ontslaggrond bij, de cumulatiegrond. 
Nu moet de werkgever aan 1 van de 8 ontslaggronden 
volledig voldoen. Deze nieuwe negende grond geeft de 
rechter de mogelijkheid omstandigheden te combineren. 
De werknemer kan een halve transitievergoeding 
extra krijgen (bovenop de transitievergoeding), als de 
cumulatiegrond gebruikt wordt voor het ontslag.
 
Transitievergoeding
Werknemers hebben vanaf de eerste dag recht op een 
transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens de 
proeftijd. De opbouw van de transitievergoeding wordt 
verlaagd bij lange dienstverbanden. Er komt een regeling 
voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te 
compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens 
pensionering of ziekte.
 
Ketenbepaling
De ketenbepaling word verruimd. Nu is het mogelijk om 
aansluitend 3 contracten in 2 jaar aan te gaan. Dit wordt 3 
contracten in 3 jaar tijd. Als u binnenkort een 3de contract 
gaat aanbieden, adviseren wij u zich te laten informeren 
over wat er mogelijk is. Het zou jammer zijn als u ruimte 
binnen de flexwet laat liggen door het niet optimaal 
gebruiken van de nieuwe ruimte per 1 januari 2020. 
 
Beschikbaarheid oproepkrachten
Er worden maatregelen genomen om verplichte 
permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te 
voorkomen. Zo moet een werknemer minstens 4 dagen 
van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Ook 
houden oproepkrachten recht op loon als het werk wordt 
afgezegd. De termijn van 4 dagen kan bij CAO worden 
verkort tot 1 dag.

Verplichting aanbieding vaste urenomvang
Alle oproepers die 12 maanden bij u in dienst zijn, dient 
u in de 13de maand een schriftelijk voorstel vaste uren 
omvang aan te bieden. Dit beteft het gemiddeld aantal 
gewerkte uren van de afgelopen 12 maanden. Dit voorstel 
dient u iedere 12 maanden te doen. Indien u dit niet doet 
kan de oproeper dit loon alsnog claimen. Een oproeper is 
ook een werknemer met een MUP- of min/max contract. 
 

WW-premie
Per 1 januari 2020 wordt de premiedifferentiatie voor de 
WW-premie naar de aard van de arbeidsovereenkomst 
in plaats van sectorpremies bepaald. Er komen twee 
premiepercentages voor de WW; een lage WW-
premie en een hoge WW-premie.  Bij een schriftelijke 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd welke niet 
een oproepovereenkomst is, geldt de lage WW-premie.  
In alle andere gevalen geldt in pricipe de hoge WW-
premie. Op de loonstrook moet komen te staan welk type 
arbeidsovereenkomst de werknemer heeft.

Subsidie energiebesparing 
eigen huis (SEEH)
Bent u eigenaar én bewoner van uw woning? Dan kunt u 
in aanmerking komen voor de Subsidie energiebesparing 
eigen huis (SEEH). De subsidie voor eigenaar én bewoner 
is open van 2 september 2019 tot en met 31 december 
2020. Voorwaarde is dat u 2 of meer energiebesparende 
isolatiemaatregelen heeft uitgevoerd en betaald.

De energiebesparende isolatiemaatregelen waaruit u kunt 
kiezen, zijn:
• spouwmuurisolatie: het isoleren van bestaande 

spouwmuren in de thermische schil;
• dakisolatie: het isoleren van het bestaande dak in 

de thermische schil, of van de bestaande zolder- of 
vlieringvloer (als de zolder onverwarmd is);

• vloerisolatie en/of bodemisolatie: het isoleren van 
de bestaande vloer en/of de bestaande bodem in de 
thermische schil;

• gevelisolatie: het isoleren van de bestaande binnen- en 
buitengevel met isolatiemateriaal;

• hoogrendementsglas: het vervangen van glas in de 
thermische schil door HR++-glas of door triple glas.

Let op!  Neemt u triple glas? Dan moet dit altijd 
in combinatie met het vervangen van het kozijn 
door een isolerend kozijn. Hoogrendementsglas 

mag in het kozijn gecombineerd worden met 
panelen met dezelfde U-waarde.

Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van 
RVO.
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