Prinsjesdag 2020:
waar moet HR mee
aan de slag?
HR krijgt het druk, zo luidde de voorspelling van onze
Xperts eerder. Maar wat heeft het kabinet precies in
petto voor 2021 op het gebied van werk? Wij hebben de
miljoenennota, het belastingplan en de begroting voor
je doorgespit en de belangrijkste kabinetsplannen voor
HR gebundeld in deze whitepaper. Zo weet je direct
waar jij straks mee aan de slag moet.

WHITEPAPER

Steun- en herstelpakket
(verlenging NOW, TVL en Tozo)

Bij- en omscholing stimuleren

Sinds maart heeft de overheid de economie met omvangrijke noodpakketten

Omscholing is voor het kabinet een belangrijk wapen in de strijd tegen

ondersteund, om een zwaardere economische teruggang te voorkomen.

werkloosheid als gevolg van de coronacrisis. Werkgevers die de NOW

Door deze maatregelen worden burgers ondersteund in hun inkomen en

aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan

draagt de overheid bij aan het behoud van banen.

bij- en omscholing te gaan doen. Daarom investeert het kabinet in (om)
scholing en in andere maatregelen om de overstap naar ander werk te

In het nieuwe pakket worden de NOW, TVL en Tozo voor negen maanden

ondersteunen. Via ‘NL leert door’ krijgen mensen de mogelijkheid om

voortgezet. Daarbij worden wijzigingen voorgenomen om de maatregelen

kosteloos (online) om- en bijscholing en ontwikkeladviezen te ontvangen.

te blijven richten op de burgers en bedrijven waar steun de beste oplossing

In zowel 2021 en 2022 heeft het kabinet extra middelen voor ‘NL leert

is. In uitzonderlijke gevallen kunnen essentiële bedrijven die hard zijn ge-

door’ gereserveerd.

raakt door de coronacrisis individuele steun aanvragen. Deze steun is aan
strenge voorwaarden verbonden en wordt getoetst aan het Afwegings-

De regering blijft kwetsbare groepen ondersteunen (bijvoorbeeld de doel-

kader bij steunverzoeken individuele bedrijven.

groep banenafspraak). Dit wordt onder andere ingevuld met regionale
mobiliteitsteams. In het meest ideale geval beginnen zij al met dienst-

XpertHR houdt de corona- en NOW-updates voortdurend bij. Jij ook?

verlening voordat iemand werkloos wordt. Daarbij kunnen (om)scholingtrajecten een rol spelen. Ook is als gevolg van de coronacrisis er in
2021 circa € 50 miljoen beschikbaar vanuit de SLIM-regeling. Met deze

Tip:
Deel deze whitepaper met je (HR)collega’s zodat iedereen volledig
up-to-date is.
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regeling stimuleren werkgevers in het mkb, maar ook grotere werkgevers
in de sectoren horeca, de landbouw en de recreatie, hun medewerkers om
te investeren in ontwikkeling. Dit zijn slechts enkele voorbeelden die in de
begroting SWZ worden genoemd voor 2021. Maar er zijn meer manieren

waarop je de financiering van de opleiding van werknemers kunt regelen.
Denk ook eens aan de O&O-fondsen, speciale fondsen voor opleiding en
ontwikkeling van werknemers waardoor opleidingskosten soms lager uitvallen. Omdat het best lastig is om te ontdekken wat er allemaal mogelijk
is qua subsidies en financiële regelingen, heeft XpertHR dat voor je op een
rij gezet. Als klant van XpertHR blijf je voortdurend op de hoogte van de
relevantie subsidies en financiële regelingen.

Investeringen in ontwikkeling
en innovatie
Het kabinet doet meer investeringen rondom ontwikkeling en innovatie. We
pikken er een aantal uit die voor jou mogelijk relevant zijn. Zoals bijvoorbeeld het investeren in weerbaarheid en het duurzame verdienvermogen
van Nederland waarmee het kabinet meer wil inzetten op het stimuleren
van meer investeringen in Research & Development (R&D), innovatie en

€ 130 miljoen om werken in de zorg
aantrekkelijker te maken

kennisontwikkeling. Ook komt er een Nationaal Groeifonds voor publieke

Het kabinet trekt € 130 miljoen structureel uit om werken in de zorg aan-

investeringen in het verdienvermogen. Hiervoor stelt het kabinet voor de

trekkelijker te maken. Dit gebeurt door de werkdruk te verlagen met meer

komende vijf jaar een bedrag van € 20 miljard beschikbaar. Ook voert het

zij-instromers, administratieve lasten te verminderen, meer loopbaan-

kabinet een Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) in. De BIK laat

perspectief te bieden, contracten te verbeteren en door de zeggenschap

ondernemers tijdelijk een percentage van de gedane investeringen in

van professionals te vergroten. Voor de aanpak van het lerarentekort

mindering brengen op de loonheffing. Het kabinet wil deze korting voor

wordt structureel € 32 miljoen beschikbaar gesteld. Maak hier ook kennis

twee jaar invoeren per 2021.

met XpertHR Zorg, speciaal voor HR-professionals in de zorgsector.
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9 weken betaald
ouderschapsverlof

Investeren in talent, tegengaan
discriminatie arbeidsmarkt

Verschillende onderzoeken (o.a. IBO Deeltijdwerk) laten zien dat de situatie

Menselijk kapitaal, oftewel de kennis, competenties en vaardigheden van

tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt ongelijk is. Veel vrouwen

werknemers, zijn in belangrijke mate bepalend voor de toekomstige wel-

gaan na de komst van een kind in deeltijd werken. Deze situatie is on-

vaart in Nederland. Door in te zetten op het vergroten van de vaardigheden

gewenst, doordat zij economisch vaak afhankelijk worden van de partner

en dynamiek van de beroepsbevolking, bijvoorbeeld door het bevorderen

wat hen kwetsbaar maakt. Ook is de arbeid van de vrouwen nodig voor

van een ‘Leven lang leren’, kan Nederland zich blijven aanpassen aan de

economische groei. Het kabinet heeft besloten verschillende scenario’s te

economie van morgen, stelt de regering. Het aanpakken van arbeids-

verkennen voor de toekomstige vormgeving van het stelsel van kindvoor-

marktdiscriminatie is daarbij volgens het kabinet belangrijk. In de zomer

zieningen.

is het wetsvoorstel ‘Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie’ ter
advisering aangeboden aan de Raad van State. Hiermee krijgt de Inspectie

Daarnaast kiest het kabinet voor de invoering van negen weken betaald

SZW toezichthoudende bevoegdheden in het werving- en selectieproces.

ouderschapsverlof. Werknemers krijgen bij opname van ouderschaps-

Dit wetsvoorstel zal naar verwachting in het najaar bij de Tweede Kamer

verlof een vergoeding van 50 procent van het laatstverdiende loon

worden ingediend.

(gemaximeerd op 50 procent van het maximum dagloon). De invoering
van deze regeling staat gepland voor per 2 augustus 2022 betaald ouder-

Binnen het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA)

schapsverlof in. Met de wetgevingskalender in XpertHR houden we je

werken gemeenten, scholen en werkgevers aan effectieve interventies om

op de hoogte van de voortgang van wetsvoorstellen, zo weet je direct

de achterstand van Nederlanders met een migratieachtergrond tegen te

wanneer jij jouw medewerkers over nieuwe regels moet informeren.

gaan. De resultaten van de pilots komen begin 2021 beschikbaar. Tussen-
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resultaten van de pilots worden al wel ingezet bij bijvoorbeeld de aanpak
van stagediscriminatie. Dit is in samenwerking met het ministerie van OCW

WW-premie

en ondersteunt werkgevers bij het inrichten van discriminatievrije werving-

De lage WW-premie die voor werkgevers geldt voor werknemers met een

en selectieprocedures. Ook er onderzoek gedaan naar de effectiviteit van

schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproep-

anoniem solliciteren. Dit onderzoek start waarschijnlijk eind 2020 of begin

contract is, bedraagt vanaf 2021 2,7 procent. De hoge premie wordt vanaf

2021 opnieuw en wordt eind 2021 afgerond.

1 januari 2021 7,7 procent. Definitieve vaststelling van de premie vindt
plaats in oktober. Sinds dit jaar bepaalt het type contract de WW-premie.
Werkgevers betalen vanaf dan een lagere WW-premie voor werknemers

Herziening pensioenstelsel

met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel contract. Met
XpertHR weet je altijd welke WW-premie geldt bij welk type contract.

In juni maakte het kabinet afspraken met sociale partners over de technische uitwerking van het Pensioenakkoord van 2020. Dit Pensioenakkoord
zorgt voor een bestendig stelsel dat transparanter en persoonlijker is.
Ook sluit het beter aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij en op de

Vrije ruimte werkkostenregeling

arbeidsmarkt. De overgang naar een nieuw pensioenstelsel zal plaats-

Sinds 1 januari 2020 bedraagt de vrije ruimte per werkgever 1,7 procent

vinden in de periode tot 1 januari 2026. Binnen deze periode moeten

van de fiscale loonsom tot en met € 400.000. Boven dit bedrag (het restant

sociale partners afspraken maken over de nieuwe pensioenregeling, over

van de loonsom) is de vrije ruime 1,2 procent. De vrije ruimte van 1,2

de adequate compensatie en over al dan niet invaren. Gezien de uit-

procent wordt met ingang van 2021 verlaagd naar 1,18 procent.

zonderlijke economische situatie waarin Nederland zich nu bevindt, hoeven
pensioenfondsen met een dekkingsgraad boven 90 procent de pensioenen

In het Besluit noodmaatregelen coronacrisis is neergelegd dat voor het jaar

niet te verlagen in 2021.

2020 wordt uitgegaan van een vrije ruimte, die voor de eerste € 400.000
van de fiscale loonsom 3 procent van dat deel van die fiscale loonsom
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bedraagt. Deze tijdelijke maatregel geeft werkgevers de mogelijkheid om
hun werknemers in de coronacrisis extra tegemoet te komen. Denk daarbij

Bijtelling elektrisch rijden

aan het verstrekken van een cadeaubon. Het Belastingplan 2021 voorziet

De korting op de bijtelling voor nieuwe emissievrije auto’s van de zaak

erin dat deze tijdelijke verruiming van de werkkostenregeling in de wet

wordt na 2020 voortgezet. In de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord

wordt opgenomen. Welke mogelijke werkkosten zijn er? In XpertHR hebben

is al vastgelegd dat de genoemde korting op de bijtelling in stappen wordt

we een handig Werkkosten ABC waarin alles staat vermeld, van aandelen

afgebouwd, van 14 procent voor 2020 naar 10 procent voor 2021, 6 procent

tot zonnebril.

voor 2022, 2023 en 2024, 5 procent voor 2025 tot uiteindelijk nul vanaf
1 januari 2026.

Verruimen gerichte vrijstelling
scholingskosten
De gerichte vrijstelling voor scholing in de loonbelasting wordt uitgebreid.

Vrijstelling TOGS en Subsidie
vaste lasten

Ex-werknemers die bijvoorbeeld werkloos zijn geraakt kunnen zo nog op

De vergoedingen die ondernemingen ontvangen op basis van de TOGS

kosten van hun ex-werkgever een opleiding of studie volgen, zonder dat

en de Subsidie vaste lasten behoren in beginsel tot de winst. Eerdere

daar loonheffingen over zijn verschuldigd. De voorgestelde maatregel valt

brieven aan de Eerste en Tweede Kamer kondigden aan dat het wenselijk

onder een omvangrijker voorstel van het verruimen van fiscale mogelijk-

is dat beide vergoedingen worden vrijgesteld van belastingheffing.

heden voor private individuele leerrekeningen uit het rapport ‘Ongekend
talent’ van de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen. In de toekomst

Vooruitlopend op wetgeving is in een beleidsbesluit geregeld dat deze

kan worden besloten om de rest van dit voorstel uit de Brede Maatschap-

vergoedingen niet tot de winst behoren. Zo worden heffing van inkomsten-

pelijke Heroverwegingen uit te voeren en voor de gerichte vrijstelling van

of vennootschapsbelasting hierover voorkomen.

scholingskosten aan te sluiten bij het scholingsregister STAP-budget.
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Fiscale regels bij bonus
zorgprofessionals
Zorgmedewerkers die in hun werk direct of indirect de gevolgen van de
uitbraak van het coronavirus hebben ondervonden krijgen een bonus. Bij
werknemers is het verstrekken van een nettobedrag van € 1.000 – zonder
gevolgen voor het inkomen dat relevant is voor inkomensafhankelijke
regelingen én de heffing van inkomstenbelasting en premievolksverzekeringen – al mogelijk via de werkgever. De werkgever wijst de bonussen aan
als zogenoemd eindheffingsbestanddeel en brengt deze bonussen onder in
de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR).
Bij de subsidie die deze werkgevers ontvangen vanuit het Rijk wordt
rekening gehouden met een eventueel bedrag aan afgedragen of af te
dragen eindheffing. Een voorwaarde voor het ontvangen van deze subsidie
voor werknemers is dat de bonus wordt aangewezen als eindheffingsbestanddeel. Voor niet-werknemers, waaronder zelfstandigen en extern
ingehuurd schoonmaakpersoneel, is gekozen voor een vergelijkbare fiscale
behandeling. Hierbij is het voorstel om de bonussen van niet-werknemers
eveneens als eindheffingsbestanddeel te beschouwen.
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Aanpassing overgangsrecht
levensloopregeling

XpertHR: jouw kennispartner
in HR-vraagstukken

De levensloopregeling is per 1 januari 2012 komen te vervallen. Er is sprake

Altijd snel en betrouwbaar antwoord op al je HR-vragen? Met

van overgangsrecht, maar dit leidt volgens de huidige inzichten tot

XpertHR optimaliseer je jouw werkproces met kennisdocumenten,

praktische bezwaren, die onder meer door VNO-NCW, MKB-Nederland en

praktische tools, praktijkcases, checklists, voorbeelddocumenten

de Nederlandse Vereniging van Banken kenbaar zijn gemaakt. De regering

en meer. Met alle informatie op één plek ben je altijd up-to-date.

zal daarom het overgangsrecht aanpassen. Met de wetgevingskalender in
XpertHR houden we je op de hoogte van de voortgang van dit soort maat-

Wij zijn XpertHR! Bekijk wie wij zijn en wat we voor jou en de

regelen.

organisatie kunnen betekenen.
Wil jij net als 5.000 andere organisaties wereldwijd efficiënter
werken met XpertHR? Vraag gratis en vrijblijvend een demo aan

Vraag demo aan

De gegevens in dit document blijven eigendom van XpertHR. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking van dit document is slechts toegestaan
na voorafaangaande schriftelijke toestemming. Deze kun je hier aanvragen.
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