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CORONA UPDATE
Noodpakket 2.0
Het kabinet heeft ter bestrijding van de
coronacrisis een tweede noodpakket
geïntroduceerd. Dit noodpakket 2.0
verlengt diverse maatregelen uit het
eerste noodpakket, met aanpassing van
verschillende voorwaarden. Wie zijn of
haar baan verliest, moet kunnen
rekenen op steun voor omscholing naar
een sector met betere baankansen.
Daarom wordt geld vrijgemaakt voor
scholing.
Noodmaatregel Overbrugging voor
Werkbehoud (NOW)
De NOW-regeling wordt met vier
maanden verlengd. Vanaf 6 juli tot en
met 30 september kan een
tegemoetkoming voor de loonkosten
over de maanden juni tot en met
september worden aangevraagd. Het
vereiste van een omzetverlies van ten
minste 20% geldt ook voor de tweede
tranche. De gekozen periode van
omzetdaling moet aansluiten op de
periode van de aanvraag voor het eerste
tijdvak. De referentiemaand voor de
loonsom voor de tweede periode is
maart. Indien voor beide tranches een
NOW-aanvraag is ingediend, kan
vaststelling pas na afloop van het
tweede tijdvak aangevraagd worden.
Opslag
De subsidie van de NOW bevat een
opslag over werkgeverslasten. Het
kabinet heeft deze forfaitaire opslag voor
de tweede tranche van de NOW-regeling
verhoogd van 30 naar 40%.
Korting bij aanvragen van
bedrijfseconomisch ontslag
In de eerste tranche van de NOW zat
een boete verwerkt voor werkgevers die
in de periode van 18 maart tot en met
31 mei 2020 bij het UWV een verzoek
indienden om een arbeidsovereenkomst
wegens bedrijfseconomische redenen
op te mogen zeggen. De boete houdt in
dat het loon van de betrokken
werknemer, verhoogd met 50%, in
mindering komt op de subsidie. De
tweede tranche kent alleen een boete bij
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ontslag van 20 of meer werknemers. De
boete bedraagt 5% van de ontvangen
subsidie. De boete vervalt als er een
akkoord over de ontslagaanvraag is
tussen werkgever en vakbonden of een
vertegenwoordiging van werknemers.
Bonussen
Een bedrijf mag bij een beroep op de
NOW geen dividend of bonussen
uitkeren of eigen aandelen inkopen over
2020. Dit moet bij aanvang verklaard
worden. De voorwaarde ziet niet op
dividend, bonussen en aandelen over
2019. Het bonusverbod is beperkt tot
bonussen voor bestuur en directie. Aan
werkgevers wordt een
inspanningsverplichting opgelegd om
hun werknemers te stimuleren om aan
bij- of omscholing te doen. De scholing
zelf is geen onderdeel van de NOW.
Seizoenswerk
Om seizoensbedrijven tegemoet te
komen is het eerste subsidietijdvak van
de NOW aangepast. De aanpassing
wordt automatisch toegepast als dit
voordelig uitpakt. Als de loonsom van
maart tot en met mei hoger is dan
driemaal de loonsom van januari wordt
de loonsom van maart tot en met mei als
uitgangspunt genomen voor de
berekening van de subsidiehoogte bij
vaststelling. De loonsommen van april
en mei worden vervolgens gemaximeerd
op de loonsom van maart (peildatum
15 mei). De aanvullende
tegemoetkoming zal na afloop van de
subsidieperiode, maar niet eerder dan
september, tot een uitbetaling leiden.
Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB
De TOGS-regeling bevatte een
eenmalige tegemoetkoming in de vaste
lasten voor getroffen sectoren van
€ 4.000. Voor deze groep ondernemers
komt een nieuwe regeling, de
Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB.
Afhankelijk van de omvang van het
bedrijf, de hoogte van de vaste kosten
en de mate van omzetderving krijgen
bedrijven een tegemoetkoming voor hun
vaste lasten tot een maximum van
€ 50.000 voor vier maanden.
Voorwaarde voor deze regeling is een
omzetverlies van minstens 30%. De
tegemoetkoming is, net zoals de TOGS,

vrijgesteld van belastingheffing. Wel telt
deze subsidie als omzet voor de
toepassing van de NOW.
Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers (Tozo)
De Tozo-regeling loopt tot en met
31 mei 2020. Het kabinet heeft besloten
gebruik te maken van de in het Besluit
Tozo van 17 april 2020 opgenomen
mogelijkheid tot verlenging met vier
maanden en de voorwaarden aan te
passen. De uitkeringstermijn loopt tot en
met 30 september. Anders dan de
eerste versie bevat de nieuwe
Tozo-regeling een
partnerinkomenstoets. Huishoudens met
een inkomen boven het sociaal minimum
komen niet meer in aanmerking voor
een tegemoetkoming in het
levensonderhoud. De mogelijkheid om
een lening voor bedrijfskapitaal aan te
vragen blijft bestaan. Ondernemers die
al eerder een lagere lening hebben
aangevraagd, krijgen de mogelijkheid
om een tweede lening af te sluiten tot
het maximumbedrag. De ondernemer
moet bij de aanvraag van een lening
verklaren dat er geen sprake is van
surseance van betaling of van het in
staat van faillissement verkeren.
Financieringsinstrumenten
De verruimde garantie-instrumenten
Borgstellingsregeling MKB-Corona en
Garantie Ondernemingsfinanciering
Corona vanuit het noodpakket 1.0
worden voortgezet. Het garantiebudget
is verhoogd. De op 7 mei 2020
aangekondigde regeling Klein Krediet
Corona (KKC-regeling) wordt momenteel
ten uitvoer gebracht.
Startups
De Corona-Overbruggingslening (COL)
is bedoeld voor de verbetering van de

liquiditeitspositie van innovatieve
bedrijven. Het kabinet heeft besloten om
voor de komende vier maanden een
tweede tranche van € 200 miljoen aan
leningen voor de COL beschikbaar te
stellen.
Uitstel van betaling van
belastingschulden
De regeling voor bijzonder uitstel van
belastingschulden is tijdelijk versoepeld
in verband met de coronacrisis. Vanaf
het moment dat de ondernemer zich
meldt voor deze regeling wordt de
invordering van zijn belastingschulden
voor een groot aantal belastingen
gedurende drie maanden stopgezet. Het
kabinet heeft de periode waarin
ondernemers zich voor de uitstelregeling
kunnen aanmelden verlengd van 19 juni
naar 1 oktober 2020. Langer uitstel dan
drie maanden is onder voorwaarden
mogelijk. Daar wordt nu als aanvullende
eis aan toegevoegd dat de ondernemer
dient te verklaren geen dividenden en
bonussen te zullen uitkeren en geen
eigen aandelen te zullen inkopen. De
vormgeving van deze verklaring wordt
nader uitgewerkt. Het toegekende uitstel
van langer dan drie maanden wordt niet
eerder ingetrokken dan per 1 oktober
2020.
Uitstel van het betalen van BPM wordt in
juni mogelijk gemaakt voor
vergunninghouders vanaf het tijdvak mei
2020. Een verzoek om uitstel van
betaling van BPM is pas mogelijk als
een naheffingsaanslag is opgelegd voor
het tijdvak mei 2020; dat zal ongeveer
half juli 2020 zijn.
Belasting- en invorderingsrente
Het kabinet heeft de belasting- en
invorderingsrente tijdelijk van 4 naar
0,01% verlaagd. De verlaging van de
invorderingsrente is per 23 maart 2020
ingegaan en gold oorspronkelijk voor
drie maanden. Nu het uitstelbeleid wordt
verlengd, is besloten de verlaging van
de invorderingsrente te verlengen tot
1 oktober 2020.
Ook de verlaging van de belastingrente
voor andere belastingen dan de
inkomstenbelasting wordt verlengd tot
1 oktober 2020. De verlaging van de

belastingrente voor de
inkomstenbelasting gold al tot 1 oktober
2020. De verlaging van de
belastingrente is gunstig voor
particulieren en ondernemers die
gebruikmaken van de mogelijkheid van
uitstel voor het doen van aangifte. Het
wetsvoorstel Verzamelspoedwet
COVID-19 waarmee de verlaging van de
belasting- en invorderingsrente wettelijk
wordt geregeld, is inmiddels
aangenomen door de Tweede Kamer.
Overige fiscale maatregelen
De btw-vrijstellingen voor medische
hulpgoederen en voor het uitlenen van
zorgpersoneel, de versoepeling van het
urencriterium voor IB-ondernemers en
de periode waarin een tijdelijk uitstel van
hypotheekbetalingen met behoud van
recht op hypotheekrenteaftrek kan
worden aangevraagd en verleend,
worden verlengd tot 1 oktober 2020.
Steunmaatregelen internationaal
De staatssecretaris van Financiën
informeert de Tweede Kamer nog voor
het zomerreces over de reeds genomen
maatregelen op de
exportkredietverzekering. Verder zijn
binnen het Dutch Trade and Investment
Fund en het Dutch Good Growth Fund
extra mogelijkheden gecreëerd om
werkkapitaal te verstrekken en betalingsen aflossingstermijnen te versoepelen.
Het kabinet zal aanvullende maatregelen
treffen om internationale ondernemers
ook door de komende fase van de crisis
te helpen.

Fiscale maatregelen
coronacrisis
De staatssecretaris van Financiën heeft
zes nieuwe belastingmaatregelen
aangekondigd ter bestrijding van de
gevolgen van de coronacrisis. De
maatregelen zijn met name gericht op
het geven van financiële ruimte aan
bedrijven en ondernemers. Daarnaast is
een maatregel voor particulieren met
een eigen woning aangekondigd. Het
gaat om de volgende maatregelen:
1. Verlaging van het gebruikelijk loon bij
omzetdaling.
2. Versoepeling van het urencriterium
voor zelfstandigen.

3. Verruiming van de werkkostenregeling.
4. De invoering van een coronareserve in
de vennootschapsbelasting.
5. Uitstel van de inwerkingtreding van het
wetsvoorstel excessief lenen.
6. Een betaalpauze voor
hypotheekverplichtingen.
1. Gebruikelijk loon
Dga's, van wie de bv door de
coronacrisis met een omzetdaling wordt
geconfronteerd, mogen uitgaan van een
lager gebruikelijk loon dan volgens de
wettelijke regeling. De toegestane
verlaging staat in verhouding tot de
omzetdaling. Als gevolg van de
verlaging hoeft de bv minder loonheffing
in te houden en af te dragen.
2. Versoepeling urencriterium
Ondernemers die voldoen aan het
urencriterium hebben recht op de
ondernemersaftrek, waaronder de
zelfstandigenaftrek. Het urencriterium
houdt in dat een ondernemer ten minste
1.225 uur per jaar aan zijn onderneming
besteedt. Om te voorkomen dat
ondernemers het recht op
ondernemersaftrek verliezen geldt als
fictie dat een ondernemer in de periode
van 1 maart 2020 tot en met 31 mei
2020 ten minste 24 uur per week aan de
onderneming heeft besteed. Voor
seizoensafhankelijke ondernemers zal
worden geregeld dat zij ook onder de
versoepeling vallen.
3. Verruiming werkkostenregeling
De vrije ruimte van de
werkkostenregeling voor onbelaste
vergoedingen aan werknemers wordt
eenmalig verhoogd van 1,7 naar 3%
voor de eerste € 400.000 van de
loonsom.
4. Coronareserve
De coronareserve is een fiscale reserve
die het mogelijk maakt om bij de
bepaling van de winst over 2019
rekening te houden met verliezen die
bedrijven in 2020 verwachten te lijden.
De coronareserve geldt alleen voor
bedrijven die vallen onder de
vennootschapsbelasting. De
coronareserve mag niet hoger zijn dan
de winst van 2019.

3

5. Wetsvoorstel excessief lenen
Het wetsvoorstel excessief lenen bij de
eigen vennootschap moet voorkomen
dat een dga door geld te lenen van zijn
bv belastingbetaling uitstelt. De
invoering van dat wetsvoorstel wordt een
jaar uitgesteld tot 1 januari 2023.
6. Betaalpauze hypotheek
Voor de aftrekbaarheid van
hypotheekrente voor de eigen woning
geldt sinds 2013 een aflosverplichting op
de schuld. Kredietverstrekkers willen
klanten de mogelijkheid bieden van een
betaalpauze voor rente en aflossing van
maximaal zes maanden. Anders dan
volgens de wettelijke regeling hoeft de
door de betaalpauze opgelopen
aflossingsachterstand niet uiterlijk
31 december 2021 te zijn ingelopen om
verlies van renteaftrek te voorkomen. De
achterstand kan worden ingelopen in de
resterende looptijd van de lening. In
plaats daarvan kan de klant ervoor
kiezen om de resterende lening te
splitsen. Dat maakt het mogelijk om de
achterstand in een afwijkende periode
dan de resterende looptijd in te lopen.
Voor zover de aangekondigde
maatregelen wettelijk geregeld moeten
worden zullen zij worden opgenomen in
het Belastingplan 2021. Daarop
vooruitlopend wordt de uitwerking
opgenomen in een goedkeurend
beleidsbesluit. De maatregelen, die geen
wettelijke regeling vereisen, worden zo
spoedig mogelijk uitgewerkt in een
beleidsbesluit.

Garantieregeling kleine
ondernemers
De minister van Economische Zaken en
Klimaat heeft specifiek voor kleine
ondernemers een nieuwe
garantieregeling opgezet. Deze Klein
Krediet Corona garantieregeling (KKC)
geldt voor kredietaanvragen van
€ 10.000 tot € 50.000. De lening staat
open voor ondernemers met een omzet
vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis
voldoende winstgevend waren en die
zijn ingeschreven in de KvK voor
1 januari 2020. De staat biedt een
garantie van 95% van de leningen. De
garantieregeling wordt aangeboden via
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de banken en via andere financiers, die
geaccrediteerd zijn voor de BMKB-C. De
staat heeft de rente, die financiers in
rekening mogen brengen, gemaximeerd
op 4% van het kredietbedrag. Daarnaast
betalen ondernemers aan de staat een
eenmalige premie van 2%.
De regeling wordt ter goedkeuring
aangemeld bij de Europese Commissie
onder het Tijdelijke Europees
steunkader COVID-19. De
inwerkingtreding en de uiteindelijke
vormgeving van de regeling zijn
afhankelijk van de goedkeuring van de
Europese Commissie.

Nultarief btw op mondkapjes
De staatssecretaris van Financiën heeft
in een brief aan de Tweede Kamer
gezegd dat met ingang van 25 mei het
nultarief voor de omzetbelasting kan
worden toegepast op de binnenlandse
verkoop van mondkapjes. Deze
maatregel geldt tot 1 september 2020.
De maatregel houdt verband met de
invoering van de verplichting om vanaf
1 juni een mondkapje te dragen in het
openbaar vervoer. Toepassing van het
nultarief betekent dat de verkoper het
recht op aftrek van voorbelasting
behoudt. Het nultarief geldt zowel voor
medische als voor niet-medische
mondkapjes. De nadere invulling van het
nultarief op mondkapjes wordt op dit
moment verder uitgewerkt.

Loket lening grensondernemers
De Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandige ondernemers (Tozo) is ook
toegankelijk voor zelfstandigen in
grenssituaties. Het kan gaan om in
Nederland wonende zelfstandige

ondernemers met een bedrijf in het
buitenland of in het buitenland wonende
ondernemers met een bedrijf in
Nederland. De eerste groep komt in
aanmerking voor ondersteuning in het
levensonderhoud. De tweede groep
komt in aanmerking voor een lening voor
bedrijfskapitaal. De lening is
rentedragend en bedraagt maximaal
€ 10.157. De rente op deze lening
bedraagt 2% per jaar. De lening moet
binnen drie jaar terugbetaald worden.
Tot 1 januari 2021 hoeft niet afgelost te
worden op de lening.
De staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid maakte bij de
uitbreiding van de Tozo met
ondernemers in grenssituaties bekend
dat hij één gemeente wilde aanwijzen
waar deze groep de aanvraag kan
indienen voor bedrijfskapitaal. Met
ingang van 18 mei kunnen
ondernemers, die elders in de EU, de
EER of in Zwitserland wonen en in
Nederland hun bedrijf hebben, zich
melden bij de gemeente Maastricht. Op
de website van de gemeente Maastricht
is een aanvraagformulier te vinden.

ALGEMEEN
Bouwstenen toekomstig
belastingstelsel
De vorige staatssecretaris van Financiën
heeft toegezegd om begin 2020 met
concrete bouwstenen en voorstellen te
komen voor verbeteringen en
vereenvoudigingen van het
belastingstelsel. Het doel van het
bouwstenentraject is om uitgewerkte
beleidsopties op te leveren voor het
volgende kabinet. Er zijn verschillende
onderzoeken uitgevoerd over de volle
breedte van het belastingstelsel. Er is
gekeken naar de loon- en
inkomstenbelasting, de
vennootschapsbelasting, de
milieubelastingen, belastingen gericht op
gezondheidsaspecten, de schenk- en
erfbelasting en lokale belastingen.
Verder is gekeken naar thema's als de
Nederlandse belastingmix,
vereenvoudiging en de rol van Europa in
het belastingstelsel.

De onderzoeken zijn gedaan naar
aanleiding van de volgende
geconstateerde knelpunten in het
belastingstelsel:
1. De lastendruk op arbeid voor
werkenden wordt steeds hoger.
2. Het huidige stelsel raakt uitgewerkt.
3. De opkomst van flex- en
platformeconomie vraagt om
aanpassing van wet en uitvoering.
4. Ongelijke belasting van vermogen leidt
tot arbitrage en uitstel.
5. Het belasten van winst wordt
(nationaal) steeds lastiger.
6. Schade aan klimaat en gezondheid
wordt onvoldoende beprijsd.
7. De effectiviteit van nationale
belastingheffing neemt af.
Waar de lasten op arbeid vooral voor
middeninkomens zijn gestegen, heft
Nederland ten opzichte van andere
landen relatief weinig belasting op
vermogen. Sommige vormen van
vermogen, zoals de eigen woning en het
vermogen in box 2, worden minder
belast dan andere. Er zijn beleidsopties
uitgewerkt om het verschil in
belastingdruk tussen werknemers,
zelfstandigen en gepensioneerden te
verkleinen, belastingontwijking aan te
pakken en het stelsel eenvoudiger te
maken. Ook worden beleidsopties
voorgesteld om belastingen op arbeid te
verlagen en belasting op (inkomen uit)
vermogen te verhogen. Het
bouwstenentraject heeft 169 uitgewerkte
beleidsopties opgeleverd.

ONDERNEMINGSWINST
KIA in samenwerkingsverband
Ondernemers die investeren in
bedrijfsmiddelen hebben recht op

kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
(KIA). De hoogte van de KIA is
afhankelijk van het investeringsbedrag.
Het investeringsbedrag moet ten minste
€ 2.400 bedragen om recht op KIA te
hebben. Boven deze drempel bedraagt
de KIA 28% van het investeringsbedrag.
Vanaf een investeringsbedrag van
€ 58.238 is de KIA een vast bedrag van
€ 16.307. Is het investeringsbedrag
hoger dan € 107.848, dan daalt de KIA
met 7,56% van het meerdere. Vanaf een
investeringsbedrag van € 323.544
bedraagt de KIA € 0.
De Hoge Raad heeft een aantal arresten
gewezen over de hoogte van de KIA
voor ondernemers in
samenwerkingsverbanden. De Hoge
Raad merkt op dat iedere vennoot in een
samenwerkingsverband fiscaal wordt
geacht een eigen onderneming te
drijven. De winst uit onderneming wordt
per vennoot berekend. Dat geldt ook
voor de KIA. Daarbij moet rekening
gehouden worden met het voorschrift
dat voor de berekening van de KIA van
een vennoot de investeringen van het
samenwerkingsverband worden
samengeteld. Dit voorschrift is bedoeld
om te voorkomen dat de KIA van de
gezamenlijke ondernemers van het
samenwerkingsverband hoger is dan de
KIA voor een eenmanszaak of een bv bij
eenzelfde investeringsbedrag. Volgens
dit voorschrift wordt het voor de leden
van het samenwerkingsverband
geldende percentage van de KIA
bepaald alsof de onderneming voor
rekening van een belastingplichtige
wordt gedreven.
Sinds het Belastingplan 2010 wordt de
KIA echter niet meer altijd uitgedrukt in
een percentage van het
investeringsbedrag. In een eerder arrest
over de KIA voor een ondernemer in een
samenwerkingsverband, die naast de
investeringen door het
samenwerkingsverband nog andere
investeringen had gedaan, moet volgens
de Hoge Raad een tussenstap worden
gemaakt als het eigen
investeringsbedrag van de ondernemer
niet valt binnen de bandbreedte waarin
het bedrag valt van de eigen
investeringen vermeerderd met de

investeringen van de overige leden voor
het samenwerkingsverband. In de wet is
deze tussenstap niet geregeld. De Hoge
Raad hanteert de berekeningswijze voor
de desinvesteringsbijtelling door het
bedrag aan KIA dat hoort bij het totale
investeringsvolume uit te drukken in een
percentage daarvan.
Deze methodiek heeft de Hoge Raad
ook toegepast bij een vennoot in een
vof. De vof kende twee vennoten. Het
totale investeringsbedrag van de vof
bedroeg € 119.385 in 2016. Bij dat
investeringsbedrag behoorde een
bedrag aan KIA van € 15.687
verminderd met 7,56% van (€ 119.385
-/- € 103.748) = € 14.504. De vennoot
heeft in 2016 geen investeringen in
buitenvennootschappelijk
ondernemingsvermogen gedaan. Zijn
KIA bedroeg 14.504/119.385 maal
€ 59.692,50 is € 7.252.

INKOMSTENBELASTING
Massaal bezwaar box 3 2019
De Belastingdienst verwacht dat veel
mensen bezwaar zullen maken tegen de
vermogensrendementsheffing over het
jaar 2019. De staatssecretaris van
Financiën heeft daarom besloten om
bezwaarschriften tegen de
belastingheffing in box 3 over 2019 aan
te wijzen als massaal bezwaar. Eerder
gebeurde dat al met bezwaarschriften
over de jaren 2017 en 2018. De
aanwijzing als massaal bezwaar geldt
alleen als de rechtsvraag de strijdigheid
op regelniveau met artikel 1 van het
Eerste Protocol (EP) bij het Europees
Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele
vrijheden (EVRM) of met het
discriminatieverbod van artikel 14 EVRM
betreft. Artikel 1 EP regelt het recht op
het ongestoorde genot van eigendom.
Belastingplichtigen die willen deelnemen
aan de massaalbezwaarprocedure
moeten individueel en tijdig bezwaar
maken tegen de aanslag IB 2019. Alle
bezwaarschriften die vallen onder de
regeling massaal bezwaar kunnen in
één keer worden afgedaan.

5

belanghebbende had de woning met
eenzelfde korting gekocht.

In overleg met een vertegenwoordiging
van fiscaal intermediairs zal een aantal
bezwaarschriften worden geselecteerd
om voor te leggen aan de rechter ter
beantwoording van de rechtsvraag.
Als een bezwaarschrift ook betrekking
heeft op andere geschilpunten dan de
vermogensrendementsheffing doet de
inspecteur het bezwaar op die punten
individueel af.
Als in een bezwaarschrift ook het
standpunt wordt ingenomen dat de
vermogensrendementsheffing op
individueel niveau in strijd is met het
EVRM, dan loopt het bezwaarschrift voor
dat standpunt niet mee in de
massaalbezwaarprocedure. Het
bezwaarschrift wordt dan gesplitst.

Aanbiedingsplicht bij verkoop
Een eigen woning is de onroerende zaak
die de eigenaar anders dan tijdelijk ter
beschikking staat als hoofdverblijf. De
belastbare inkomsten uit eigen woning
zijn de voordelen uit eigen woning
verminderd met de aftrekbare kosten. De
voordelen uit eigen woning bestaan uit
het zogenaamde eigenwoningforfait. Dat
is een percentage van de WOZ-waarde
van de woning.
In een procedure voor Hof Den Bosch
was de vraag aan de orde of de
belanghebbende recht had op
vermindering van het eigenwoningforfait.
De belanghebbende baseerde zijn
aanspraak op vermindering op de
aanbiedingsplicht die hij bij de aankoop
van de woning had geaccepteerd. Op
grond van deze aanbiedingsplicht had
de oorspronkelijke verkoper het recht de
woning te kopen voor 50% van de
waarde in het economisch verkeer. De
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De eigenwoningregeling is gebaseerd op
het uitgangspunt dat een
belastingplichtige op zijn eigen woning
een rendement in natura ontvangt in de
vorm van woongenot. De omvang van
het woongenot wordt niet verminderd
door een beperking van de
vervreemdingsbevoegdheid, zoals de
aanbiedingsplicht. Het hof zag geen
aanleiding om het eigenwoningforfait
voor de belanghebbende te matigen.

SOCIALE VERZEKERINGEN
Minimumlonen per 1 juli 2020
Ieder half jaar per 1 januari en per 1 juli
worden de bedragen van het wettelijk
minimumloon aangepast aan de
ontwikkeling van de contractlonen. Per
1 juli 2020 stijgt het minimumloon voor
werknemers van 21 jaar en ouder van
€ 1.653,60 naar € 1.680 per maand.
Voor werknemers jonger dan 21 jaar
gelden hiervan afgeleide bedragen. De
tabel bevat de per 1 juli geldende
bedragen per leeftijdscategorie.
Leeftijd
Bedrag per maand
21 jaar en ouder
€ 1.680,00
20 jaar
€ 1.344,00
19 jaar
€ 1.008,00
18 jaar
€ 840,00
17 jaar
€ 663,60
16 jaar
€ 579,60
15 jaar
€ 504,00
Voor werknemers die de
beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
volgen gelden afwijkende bedragen.
Leeftijd
20 jaar
19 jaar
18 jaar

Bedrag per maand
€ 1.033,20
€ 882,00
€ 764,40

De wet kent geen uniform wettelijk
minimum uurloon. Het uurloon kan
verschillen, afhankelijk van het aantal
uren dat als normale arbeidsduur geldt.
In de meeste cao's is deze arbeidsduur
voor een fulltime dienstverband gesteld
op 36, 38 of 40 uur per week. Voor een

werknemer van 21 jaar of ouder zijn de
uurbedragen dan respectievelijk
€ 10,77, € 10,21 en € 9,70.

Verlenging termijn aanvraag
doelgroepverklaring LKV
Het loonkostenvoordeel (LKV) is een
tegemoetkoming voor werkgevers die
één of meer werknemers in dienst
nemen uit doelgroepen die lastig aan
werk komen. De doelgroepen van het
LKV zijn:
• oudere werknemers met een uitkering;
• werknemers met een
arbeidsongeschiktheidsuitkering;
• werknemers met een arbeidsbeperking;
• arbeidsongeschikte werknemers, die
herplaatst worden.
Doelgroepverklaring nodig
Om het LKV te ontvangen heeft de
werkgever een kopie van de
doelgroepverklaring van de werknemer
nodig. De werknemer kan deze
aanvragen bij het UWV, maar is niet
verplicht om een doelgroepverklaring
aan te vragen. De reguliere termijn voor
het aanvragen van een
doelgroepverklaring is drie maanden, te
rekenen vanaf het moment waarop de
werknemer in dienst is getreden bij de
werkgever.
Termijnverlenging
Als gevolg van de coronacrisis is de
termijn voor het aanvragen van een
doelgroepverklaring voor het LKV tijdelijk
met drie maanden verlengd. Deze
termijnverlening geldt voor alle
doelgroepverklaringen die worden
aangevraagd voor dienstverbanden die
zijn gestart tussen 1 januari 2020 en
1 juni 2020. De reden voor de
termijnverlenging is dat het ten gevolge

van de coronacrisis niet altijd lukt om de
aanvraag op tijd te doen.

vaststelling van de tegemoetkoming zal
dan op een later moment plaatsvinden
dan in de maand juni of juli van dit jaar.
De tegemoetkoming ziet alleen op de
eigen bijdrage in de kosten van de
kinderopvang in de bedoelde periode
waarover de ouder kinderopvangtoeslag
heeft ontvangen en tot de maximum
uurprijs.

ARBEIDSRECHT
Vakantiedagen en coronacrisis
Door de coronacrisis leven er veel
vragen over vakantiedagen. Kan de
werkgever een werknemer verplichten
om vakantie op te nemen of mag de
werkgever een werknemer vragen
vakantie op te nemen?
Recht op verlof
In het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat
een werknemer recht heeft op vier keer
het aantal uren dat hij per week werkt
aan verlof. Gaan we uit van voltijds
werken gedurende vijf dagen per week
dan heeft de werknemer na een jaar
werk dus recht op vijf maal vier is twintig
dagen verlof. Dat zijn de wettelijke
verlofdagen. Veel werkgevers bieden
hun werknemers meer vakantiedagen
dan het wettelijke minimumaantal. Deze
extra dagen zijn de bovenwettelijke
verlofdagen. Afspraken over
bovenwettelijke verlofdagen staan in de
arbeidsovereenkomst of zijn geregeld in
de voor het bedrijf van de werkgever
geldende cao.
Vakantiedagen tijdens coronacrisis
De werkgever kan een werknemer niet
verplichten om vakantiedagen op te
nemen, tenzij in het arbeidscontract of in
de cao is opgenomen dat de werkgever
daartoe bevoegd is. Controleer dus eerst
de arbeidsovereenkomst of de cao
voordat u een werknemer met verlof
stuurt.
Wel kan de werkgever de werknemer
vragen om verlof op te nemen. De
werknemer zal daar uitdrukkelijk mee
moeten instemmen.
Wat te doen met aangevraagd verlof?
Een andere vraag is wat de werkgever
moet doen met aangevraagd en
verleend verlof van een werknemer.
Door de coronacrisis is reizen naar een

aantal bestemmingen niet mogelijk. Het
kan zijn dat een geboekte reis van een
werknemer niet doorgaat. De werknemer
heeft in die situatie wellicht geen belang
bij het opnemen van verlofdagen en
vraagt de werkgever of hij kan komen
werken. Voor deze situatie is in de wet
niets geregeld. Het is aan de werkgever
om te bepalen hoe hij met een dergelijk
verzoek omgaat.

TOESLAGEN
Tegemoetkoming kinderopvang
Op last van het kabinet zijn de kinder- en
gastouderopvang op 16 maart 2020
gesloten. Het kabinet heeft
aangekondigd ouders tegemoet te
komen in de eigen bijdrage voor de
kosten van de opvang. De regeling
waarin de tegemoetkoming is uitgewerkt
is nu gepubliceerd.

CIVIEL RECHT
Uitstel pensioenverdeling bij
scheiding 2021
De minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid heeft onlangs het
wetsvoorstel pensioenverdeling bij
scheiding 2021 ingediend bij de Tweede
Kamer. De Kamer heeft besloten dit
wetsvoorstel pas na het zomerreces te
behandelen. Dit betekent dat de
inwerkingtreding per de beoogde datum
1 januari 2021 niet haalbaar is. De
minister heeft de Tweede Kamer
meegedeeld dat de beoogde
inwerkingtredingsdatum wordt
verschoven naar 1 januari 2022. Het
wetsvoorstel zal door middel van een
nota van wijziging worden aangepast.

De tegemoetkoming geldt voor de
periode van 16 maart tot en met 19 mei
2020. Er wordt gebruik gemaakt van de
bij de Belastingdienst/Toeslagen
bekende gegevens voor de vaststelling
van het bedrag voor de
tegemoetkoming. Ouders hoeven geen
aanvraag in te dienen. De Sociale
Verzekeringsbank keert het bedrag
rechtstreeks uit en stuurt een
beschikking met een uitleg over de wijze
van berekening. Mocht er worden
besloten dat de periode waarin
basisscholen en kinderopvang
gedeeltelijk gesloten blijven wordt
verlengd, dan zal de uitkering betrekking
hebben op deze langere periode. De

Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer
juist is. Dit kan ten gevolge van (aanpassing van de) regelgeving die bekend is geworden na het opmaken van deze uitgave. Voor toepassing in individuele gevallen raden wij u aan
contact op te nemen met uw adviseur.
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Voor het nalezen van deze uitgave en overig nieuws,
kunt u onze website bezoeken: www.acmo.com.

ACMO Accountants + Belastingadviseurs
Europa-allee 10
8265 VB Kampen

Tel:
038-333 333 3
Fax:
038-333 333 1
E-mail: info@acmo.com

