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INLEIDING

Beste lezer van onze nieuwsbrief,

Het is hartje zomer en zelf ben ik op 
vakantie in Frankrijk. Vorig jaar mochten 
we met zijn allen niet zoveel en voor 
velen gelukkig dit jaar wel. We zien en 
horen dat veel mensen uitgewaaid zijn 
over Europa, maar ook in Nederland 
gebleven zijn.

Grote vraag voor laatste deel van 2021 
is waar de Covid crisis ons gaat 
brengen. En ook nog steeds de vraag: 
wat wordt onze nieuwe regering? 
Of moeten we misschien nog een keer 
naar de stembussen. Ach, het zijn zaken 
waar we individueel niet zo heel veel 
invloed op hebben. Waar we invloed op 
kunnen uitoefenen is onze eigen 
onderneming.

Heeft u al keuzes gemaakt voor het 
2e halfjaar? Het kan een goed moment 
zijn om nog eens te kijken of u optimaal 
gebruik maakt van investeringsaftrek. 
Of dat u niet te veel WW premie betaald, 
omdat tijdelijke arbeidscontracten 
wellicht toch al omgezet kunnen worden 
voor onbepaalde tijd. Of misschien 
breekt voor u de tijd aan om na te 
denken over bedrijfsoverdracht. 

Wilt u over een van deze zaken of 
andere aspecten met ons sparren? 
Neem gerust contact op met een van 
onze adviseurs. Een positief en mooi 
2e helft van 2021 gewenst!

Zonnige groet,

Peter Deege

CORONA UPDATE

Steunmaatregelen derde
kwartaal 2021

Steunmaatregelen derde kwartaal 2021
Het kabinet heeft besloten om de 
steunmaatregelen te verlengen tot 
1 oktober 2021. De NOW is voor het 
derde kwartaal aangepast. Dat gebeurt 
door de invoering van een 

omzetverliesplafond. De overige 
steunmaatregelen blijven in het derde 
kwartaal ongewijzigd.

Vierde kwartaal
Het kabinet verwacht dat in het vierde 
kwartaal van dit jaar alle restricties en 
contactbeperkende maatregelen zullen 
zijn opgeheven. Daarom wordt alle steun 
met ingang van het vierde kwartaal 
beëindigd.

Regeling NOW-4 gepubliceerd

De minister van SZW heeft de op 
27 mei 2021 aangekondigde verlenging 
van de NOW-regeling gepubliceerd in de 
Staatscourant. Hoewel het de zesde 
tranche van de NOW betreft, heeft de 
regeling de naam NOW-4 gekregen. Ten 
opzichte van de NOW-3 geldt in het 
derde kwartaal van 2021 een 
omzetverliesplafond. Het op te geven 
omzetverlies voor de berekening van de 
hoogte van de NOW wordt begrensd op 
80%. Een hoger verwacht of 
gerealiseerd omzetverlies dan 80% leidt 
niet tot een hoger subsidiebedrag. Het 
subsidiepercentage blijft 85. Dit betekent 
dat een bedrijf met een omzetverlies van 
80% of meer subsidie krijgt voor 68% 
(80 x 85%) van de loonkosten. Voor 
bedrijven met een omzetverlies van 20 
tot 80% verandert er niets ten opzichte 
van de eerdere regeling. Het kabinet 
verwacht dat in het vierde kwartaal van 
dit jaar alle restricties en 
contactbeperkende maatregelen zullen 
zijn opgeheven. Daarom wordt alle 
steun, waaronder de NOW, met ingang 
van het vierde kwartaal beëindigd.

Evenals in de NOW-1, -2 en -3 geldt een 
omzetverliesdrempel van 20%. De 
forfaitaire opslag voor werkgeverslasten 
van 40% blijft in stand. Ook de 

maximering van het in aanmerking te 
nemen loon blijft hetzelfde, namelijk 
tweemaal het maximum dagloon 
(€ 9.812,30 per maand).

Ook onder de NOW-4 mag de loonsom 
met 10% dalen zonder gevolgen voor 
het subsidiebedrag.

Een derdenverklaring is nodig vanaf 
€ 40.000 aan voorschot of definitief 
subsidiebedrag. Een 
accountantsverklaring is vereist wanneer 
het voorschot of de definitieve subsidie 
€ 125.000 of meer bedraagt.

Een aanvraag voor de NOW-4 kan tot en 
met 30 september 2021 worden 
ingediend bij het UWV.

Aanpassing Besluit
noodmaatregelen coronacrisis

De staatssecretaris van Financiën heeft 
het besluit met fiscale 
tegemoetkomingen naar aanleiding van 
de coronacrisis aangepast. Ten opzichte 
van de vorige versie van het Besluit 
noodmaatregelen coronacrisis zijn 
enkele nieuwe onderwerpen opgenomen.

Betalingsregeling belastingschulden
Een van de nieuwe onderwerpen is een 
aanpassing van de betalingsregeling 
voor ondernemers. Deze regeling geldt 
voor belastingschulden, die betaald 
hadden moeten zijn tussen 12 maart 
2020 en 1 oktober 2021 en waarvoor op 
grond van een goedkeuring in het 
Besluit noodmaatregelen coronacrisis 
geen invorderingsmaatregelen zijn 
genomen of waarvoor verlengd uitstel 
van betaling is verleend. De 
belastingschulden moet voor 1 oktober 
2027 met een betalingsregeling worden 
afgelost. Uitgangspunten van de 
betalingsregeling zijn aflossing in 60 
gelijke maandelijkse termijnen, ingaande 
in oktober 2022.

Vrijstelling TVL startende 
mkb-ondernemingen
Aan de eerdere vrijstelling van 
inkomsten- en vennootschapsbelasting 
van subsidies op grond van de TOGS en 
de TVL is toegevoegd een vrijstelling 
voor subsidies op grond van de TVL 

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.

kantonrechter kwam tot dit oordeel in 
een procedure van een werknemer die 
zijn werkgever pas tien dagen nadat hij 
was opgepakt liet weten dat hij in 
voorlopige hechtenis was genomen. 
Ondanks de eerdere waarschuwing 
vormt dit geen zodanige bijzondere 
omstandigheid dat van de hoofdregel dat 
werkverzuim wegens detentie c.q. 
voorlopige hechtenis geen dringende 
reden oplevert afgeweken dient te 
worden.

De kantonrechter ontbond de 
arbeidsovereenkomst wegens de 
opgetreden verstoring van de 
arbeidsrelatie. Voor de werknemer had 
dit als gevolg dat de 
arbeidsovereenkomst later eindigde en 
dat hij recht had op een 
transitievergoeding.

Loon tijdens vakantie

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald, dat 
een werknemer gedurende zijn vakantie 
recht op loon behoudt. Van deze 
bepaling kan niet ten nadele van de 
werknemer worden afgeweken. De 
bepaling in het Burgerlijk Wetboek is 
bedoeld ter uitvoering van de Europese 
Arbeidstijdenrichtlijn. De Hoge Raad legt 
het begrip loon ruim uit. De 
Arbeidstijdenrichtlijn omvat geen 
expliciete regels over de hoogte van het 
loon waarop de werknemer tijdens 
vakantie recht heeft.

Het Hof van Justitie EU heeft drie 
belangrijke arresten gewezen over het 
loon tijdens vakantie. De strekking van 
het oudste arrest is dat de werknemer 
tijdens zijn vakantie zijn normale loon 
dient te ontvangen.

In het tweede arrest was aan de orde 
hoe moet worden bepaald wat het 
normale loon van een werknemer is als 
dat loon uit verschillende componenten 
bestaat. Volgens het Hof van Justitie EU 
moet in een dergelijk geval een 
specifieke analyse worden uitgevoerd. 
Alle vergoedingen die de werknemer 

ontvangt voor de uitvoering van de 
taken, die hem in de 
arbeidsovereenkomst zijn opgedragen, 
worden gerekend tot zijn globale 
beloning. De vergoeding van 
occasionele of bijkomende kosten, die 
worden gemaakt bij uitvoering van de 
taken, hoeven niet in aanmerking te 
worden genomen voor de berekening 
van het vakantieloon.

In het derde arrest heeft het Hof van 
Justitie EU erop gewezen dat 
vergoedingen voor gemaakte overuren 
in beginsel geen deel uitmaken van het 
gewone loon waarop de werknemer 
tijdens zijn vakantie recht heeft. Dat is 
anders wanneer uit de 
arbeidsovereenkomst de verplichting 
voortvloeit om regelmatig overuren te 
maken en de vergoeding daarvoor een 
belangrijk onderdeel vormt van de totale 
beloning van de werknemer.

De rechtbank onderzocht in een 
procedure van een werknemer, die 
nabetaling van achterstallig salaris 
vorderde van zijn werkgever, of de 
werknemer op grond van de 
arbeidsovereenkomst of de cao verplicht 
was overuren te maken, die 
voorzienbaar en gebruikelijk waren. Dat 
was niet het geval. Uit het gegeven dat 
de werknemer overwerk uitvoerde en 
uitvoert, kan volgens de rechtbank het 
bestaan van een verplichting daartoe 
niet worden afgeleid. De rechtbank 
stelde verder vast dat de omvang van 
het overwerk in een reeks van jaren zo 
sterk fluctueerde, dat het niet 
voorzienbaar en gebruikelijk was dat de 
werknemer overwerk verrichtte. De 
vordering tot nabetaling is afgewezen.

TOESLAGEN

Bedragen kinderbijslag per 1 juli

De minister van SZW heeft de bedragen 
van de Algemene Kinderbijslagwet, 
zoals deze met ingang van 1 juli 2021 
gelden, gepubliceerd. De bedragen 

luiden als volgt:
• voor een kind, dat jonger is dan 6 jaar 

€ 224,87; 
• voor een kind, dat 6 jaar of ouder is 

maar jonger dan 12 jaar € 273,05; en 
• voor een kind, dat 12 jaar of ouder is 

maar jonger dan 18 jaar € 321,24. 
De bedragen gelden per kwartaal.

VARIA

Termijn aanvraag vaststelling
TVL 4e kwartaal 2020

De aanvraag tot vaststelling van de 
TVL-subsidie voor het vierde kwartaal 
van 2020 moet uiterlijk op 1 september 
2021 zijn ingediend. Aanvankelijk gold 
1 juli 2021 als uiterste datum. De 
uiterste datum voor de aanvraag is 
gewijzigd om te voorkomen dat de 
subsidie ambtshalve moet worden 
vastgesteld.
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omstandigheid dat van de hoofdregel dat 
werkverzuim wegens detentie c.q. 
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arbeidsovereenkomst later eindigde en 
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belangrijke arresten gewezen over het 
loon tijdens vakantie. De strekking van 
het oudste arrest is dat de werknemer 
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arbeidsovereenkomst de verplichting 
voortvloeit om regelmatig overuren te 
maken en de vergoeding daarvoor een 
belangrijk onderdeel vormt van de totale 
beloning van de werknemer.

De rechtbank onderzocht in een 
procedure van een werknemer, die 
nabetaling van achterstallig salaris 
vorderde van zijn werkgever, of de 
werknemer op grond van de 
arbeidsovereenkomst of de cao verplicht 
was overuren te maken, die 
voorzienbaar en gebruikelijk waren. Dat 
was niet het geval. Uit het gegeven dat 
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sterk fluctueerde, dat het niet 
voorzienbaar en gebruikelijk was dat de 
werknemer overwerk verrichtte. De 
vordering tot nabetaling is afgewezen.
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• voor een kind, dat jonger is dan 6 jaar 

€ 224,87; 
• voor een kind, dat 6 jaar of ouder is 

maar jonger dan 12 jaar € 273,05; en 
• voor een kind, dat 12 jaar of ouder is 

maar jonger dan 18 jaar € 321,24. 
De bedragen gelden per kwartaal.

VARIA

Termijn aanvraag vaststelling
TVL 4e kwartaal 2020

De aanvraag tot vaststelling van de 
TVL-subsidie voor het vierde kwartaal 
van 2020 moet uiterlijk op 1 september 
2021 zijn ingediend. Aanvankelijk gold 
1 juli 2021 als uiterste datum. De 
uiterste datum voor de aanvraag is 
gewijzigd om te voorkomen dat de 
subsidie ambtshalve moet worden 
vastgesteld.
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voor startende mkb-ondernemingen. De 
vrijstellingen gelden bij wijze van 
goedkeuring, vooruitlopend op 
wetgeving. De subsidie kan in de 
aangifte worden opgenomen in de 
rubriek "overige buitengewone baten" en 
in de rubriek "overige vrijgestelde 
winstbestanddelen".

Zorgvrijstelling
Werkzaamheden die betrekking hebben 
op COVID-19 tests of het COVID-19 
Rijksvaccinatieprogramma vallen onder 
de zorgvrijstelling.

Belastingrente en hulp bij aangifte
Eveneens nieuw is een goedkeuring met 
betrekking tot de belastingrente die in 
rekening is gebracht bij mensen die 
gebruik hebben gemaakt van de "hulp bij 
aangifte" voor hun aangiften 
inkomstenbelasting 2019 en 2020. De 
inlevertermijn voor deze aangiften is op 
initiatief van de Belastingdienst verlengd. 
Dat kan tot gevolg hebben dat 
belastingrente in rekening wordt 
gebracht. De staatssecretaris heeft 
onder voorwaarden goedgekeurd dat de 
belastingrente voor deze groep 
belastingplichtigen verminderd wordt.

Verlenging bestaande maatregelen
Diverse bestaande maatregelen zijn 
verlengd. Het gaat om:
• het tijdelijk uitstelbeleid voor de betaling 

van belastingen door ondernemers; 
• de versoepeling van enkele 

administratieve handelingen in de 
loonbelasting; 

• de vrijstelling  van omzetbelasting voor 
de terbeschikkingstelling van 
zorgpersoneel; 

• de toepassing van het nultarief in de 
omzetbelasting voor de levering van 
mondkapjes, COVID-19-vaccins en 
COVID-19-testkits; en 

• de vrijstelling van belastingheffing over 
enkele Duitse netto-uitkeringen. 

Publicatie Garantieregeling
Evenementen

De staatssecretaris van EZK heeft de 
Tweede Kamer meegedeeld dat de 
Europese Commissie de tijdelijke 
regeling subsidie evenementen 
COVID-19 (Garantieregeling 

Evenementen) heeft goedgekeurd. De 
regeling is op 17 juni 2021 in de 
Staatscourant gepubliceerd en staat 
vanaf 18 juni open. 

De evenementenregeling houdt in dat 
het Rijk garant staat voor de gemaakte 
kosten wanneer een evenement door 
coronabeperkingen van de rijksoverheid 
niet door kan gaan. De steun is bedoeld 
voor professionele organisatoren van 
evenementen die in Nederland gepland 
staan tussen 1 juli en 31 december 
2021. Het gaat om festivals, concerten, 
sportevenementen en zakelijke 
evenementen. Om in aanmerking te 
komen voor de garantieregeling moeten 
organisatoren een 
evenementenvergunning hebben van de 
gemeente. Een verklaring van lokaal 
bevoegd gezag dat deze voornemens 
was een vergunning te verstrekken als 
het evenementenverbod er niet was 
geweest is ook mogelijk. Organisaties 
die in aanmerking komen voor de 
regeling ontvangen 80% van de kosten 
terug als gift. Voor de overige 20% kan 
een lening afgesloten worden. Het 
kabinet heeft € 385 miljoen voor deze 
regeling gereserveerd.

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Aanpassing verliesverrekening
vennootschapsbelasting

Het Belastingplan 2021 omvat onder 
andere een aanpassing van de 
verliesverrekening in de 
vennootschapsbelasting. Verliezen 
kunnen worden verrekend met de 
belastbare winst van het voorgaande 
jaar, de zogenaamde achterwaartse 
verliesverrekening, en met belastbare 
winsten van volgende jaren: de 
voorwaartse verliesverrekening. De 
aanpassing houdt in dat de voorwaartse 
verliesverrekening in de tijd onbeperkt is. 
Voor zover de verrekenbare verliezen 
meer bedragen dan € 1 miljoen worden 
deze verrekend tot een bedrag van 50% 
van de belastbare winst nadat die winst 
is verminderd met een bedrag van € 1 
miljoen. Verliezen tot € 1 miljoen zijn 
volledig verrekenbaar. De achterwaartse 
verliesverrekening is beperkt tot het 

voorgaande jaar. Ook voor de 
achterwaartse verliesverrekening geldt 
de beperking voor verliezen boven een 
bedrag van € 1 miljoen. De aanpassing 
van de verliesverrekening gaat in per 
1 januari 2022. De wijzigingen gelden 
voor verliezen uit boekjaren, die zijn 
aangevangen op of na 1 januari 2013 
voor zover deze verliezen worden 
verrekend met belastbare winsten van 
boekjaren, die aanvangen op of na 
1 januari 2022.

Het besluit tot inwerkingtreding van dit 
onderdeel van het Belastingplan is op 
4 juni jl. in het Staatsblad gepubliceerd.

INKOMSTENBELASTING

Nota van wijziging wetsvoorstel
excessief lenen bij eigen bv

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel 
Wet excessief lenen bij de eigen bv in 
behandeling. De staatssecretaris van 
Financiën heeft een nota van wijziging 
ingediend. Daarin wordt geregeld dat bij 
de bepaling van het bedrag aan 
schulden aan de vennootschap van een 
met de aanmerkelijkbelanghouder 
verbonden persoon ook rekening wordt 
gehouden met de schulden van diens 
partner. De mogelijkheden om de 

Verlaging premies AWf

In verband met de afschaffing van de 
baangerelateerde investeringskorting 
(BIK) zijn de premiepercentages voor 
het Algemeen Werkloosheidsfonds 
(AWf) met ingang van 1 augustus 2021 
verlaagd. Voor werkgevers die per vier 
weken loonaangifte doen gaat de 
verlaging in op 16 augustus 2021. De 
lage premie voor het loon van 
werknemers met een vast contract 
bedraagt dan 0,34%. De hoge premie 
voor het loon van andere werknemers 
bedraagt dan 5,34%. Voor beide 
premies bedraagt de verlaging 2,36 
procentpunt.

ARBEIDSRECHT

Transitievergoeding en einde
slapend dienstverband

Na de invoering van de Wet werk en 
zekerheid per 1 juli 2015 zijn 
werkgevers in beginsel verplicht om een 
transitievergoeding te betalen aan een 
werknemer bij beëindiging van het 
dienstverband op initiatief van de 
werkgever.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de 
werkgever moet meewerken aan de 
beëindiging van een slapend 
dienstverband onder toekenning van een 
vergoeding aan de werknemer ter 
hoogte van de wettelijke 
transitievergoeding. Volgens dat arrest 
hoeft die vergoeding niet hoger te zijn 
dan het bedrag van de 
transitievergoeding dat verschuldigd zou 
zijn als de werkgever de 
arbeidsovereenkomst had beëindigd 
zodra dat wegens langdurige 
arbeidsongeschiktheid mogelijk was. In 

beginsel is dat aan het einde van de 
wachttijd, wanneer de werkgever geen 
loon meer verschuldigd is. Opzegging is 
niet mogelijk wanneer binnen 26 weken 
na het einde van de wachttijd herstel van 
de werknemer valt te verwachten of er 
mogelijkheden bestaan om binnen die 
periode de arbeid in aangepaste vorm te 
verrichten.

Hof Amsterdam heeft geoordeeld dat uit 
het arrest van de Hoge Raad blijkt dat 
een werkgever alleen verplicht is om een 
slapend dienstverband op te zeggen als 
hij aanspraak kan maken op 
compensatie van (een deel van) de 
transitievergoeding.

In een procedure was in geschil of de 
werkgever had moeten instemmen met 
het voorstel van een arbeidsongeschikte 
werkneemster tot beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst onder toekenning 
van een transitievergoeding. Partijen 
verschilden van mening over de vraag 
op welk moment de werkgever het 
dienstverband wegens 
arbeidsongeschiktheid van de 
werkneemster had kunnen beëindigen. 
Volgens de werkneemster was dat nadat 
zij in november 2017 door het UWV voor 
80-100% arbeidsongeschikt was 
verklaard. De rechtbank concludeerde 
aan de hand van de stukken dat de 
werkneemster, haar behandelend arts 
en de bedrijfsarts haar vanaf 13 oktober 
2014 volledig arbeidsongeschikt achtten. 
Vanaf dat moment hebben partijen het 
dienstverband als slapend beschouwd 
en was geen opzegverbod meer van 
kracht.

De werkgever had het dienstverband 
dus kunnen opzeggen voor de 
inwerkingtreding van de Wet werk en 
zekerheid. Dat brengt mee dat de 
compensatieregeling niet van toepassing 
is op een eventueel aan de 
werkneemster uit te keren 
transitievergoeding. Onder die 
omstandigheden is de werkgever niet 
gehouden om op grond van goed 
werkgeverschap in te stemmen met een 
beëindigingsvoorstel van een 
werkneemster.

Voorlopige hechtenis geen
reden ontslag op staande voet

Werkgever en werknemer hebben de 
bevoegdheid om de 
arbeidsovereenkomst per direct op te 
zeggen om een dringende reden, het 
ontslag op staande voet. De partij die 
van deze bevoegdheid gebruik maakt, 
dient de reden voor de opzegging 
onverwijld mede te delen aan de 
wederpartij.

Wanneer de werkgever een werknemer 
op staande voet ontslaat, is het 
opzegverbod wegens ziekte niet van 
toepassing.

Ontslag op staande voet is een uiterste 
maatregel. Vanwege de verstrekkende 
gevolgen mag de werkgever daar pas 
een beroep op doen als van hem niet 
verlangd kan worden dat de 
arbeidsovereenkomst met de 
betreffende werknemer nog langer 
voortduurt. Bij de beoordeling van de 
vraag of sprake is van een dringende 
reden die ontslag op staande voet 
rechtvaardigt, moeten alle 
omstandigheden in aanmerking worden 
genomen. De aard en de ernst van de 
aangevoerde dringende reden moeten 
worden afgewogen tegen de door de 
werknemer aangevoerde persoonlijke 
omstandigheden.

Volgens de kantonrechter levert 
werkverzuim door een onherroepelijke 
strafrechtelijke veroordeling in beginsel 
geen dringende reden op voor ontslag 
op staande voet. Dat geldt ook in geval 
van voorlopige hechtenis, zelfs wanneer 
het niet voor het eerst is dat de 
werknemer vastzit en hij eerder 
schriftelijk is gewaarschuwd vanwege 
ongeoorloofde afwezigheid. De 



Accountancy en Belastingadvies Personeelsadvies en Loonadministratie4 5

grondslag van de maatregel uit te hollen 
worden hierdoor beperkt.

In het wetsvoorstel is geregeld dat het 
fictieve vervreemdingsvoordeel dat in 
aanmerking wordt genomen bij emigratie 
van de aanmerkelijkbelanghouder wordt 
verlaagd met het bedrag dat als negatief 
fictief regulier voordeel in aanmerking 
zou zijn genomen als de 
aanmerkelijkbelanghouder in Nederland 
was gebleven en zijn schulden had 
afgelost. Op deze wijze wordt 
economische dubbele heffing bij 
emigratie voorkomen. De nota van 
wijziging bevat een aanpassing voor de 
situatie waarin een buitenlandse 
belastingplichtige de werkelijke leiding 
van een vennootschap, waarin hij een 
aanmerkelijk belang heeft, verplaatst uit 
Nederland en hij als gevolg daarvan 
geen aanmerkelijk belang meer heeft in 
een in Nederland gevestigde 
vennootschap.

Wanneer de werkelijke leiding van de 
vennootschap naar het buitenland wordt 
verplaatst, wordt dit aangemerkt als een 
vervreemding van het aanmerkelijk 
belang. Voor de belasting over het 
fictieve vervreemdingsvoordeel wordt 
een conserverende aanslag opgelegd. 
De grondslag van die conserverende 
aanslag wordt verlaagd met het bedrag 
dat als negatief fictief regulier voordeel 
in aanmerking zou zijn genomen als de 
aanmerkelijkbelanghouder de werkelijke 
leiding niet zou hebben verplaatst en hij 
zijn schulden zou hebben afgelost. 
Hierdoor wordt niet alleen bij emigratie 
van de aanmerkelijkbelanghouder maar 
ook bij verplaatsing van de werkelijke 
leiding van de vennootschap uit 
Nederland economische dubbele heffing 
voorkomen.

Bij een buitenlandse belastingplichtige, 
die een aanmerkelijk belang heeft in 
meerdere vennootschappen in 
Nederland, wordt een eventuele 
verlaging van de grondslag voor de 
conserverende aanslag pas toegepast 
bij het vaststellen van de conserverende 
aanslag die wordt opgelegd bij 
verplaatsing van de werkelijke leiding 
van de laatste vennootschap uit 
Nederland. Als na de verplaatsing van 

de werkelijke leiding alleen nog een 
aanmerkelijk belang resteert in een of 
meer fictief in Nederland gevestigde 
vennootschappen wordt de grondslag 
voor de conserverende aanslag wel 
verlaagd.

In het wetsvoorstel is geregeld dat het 
uitstel van betaling voor een 
conserverende aanslag  
inkomstenbelasting wordt beëindigd als 
een positief fictief regulier voordeel 
wordt genoten. Op grond van 
overgangsrecht geldt dit niet voor 
conserverende aanslagen, die zijn 
opgelegd naar aanleiding van belastbare 
feiten, die zich hebben voorgedaan voor 
15 september 2015 om 15:15 uur. Met 
de nota van wijziging wordt geregeld dat 
de maatregelen van het wetsvoorstel 
niet gaan gelden voor deze 
conserverende aanslagen.

Belasting in box 3 hoger dan
behaald rendement

Belastingheffing is te beschouwen als 
regulering van eigendom in de zin van 
artikel 1 van het Eerste Protocol bij het 
EVRM. Een inbreuk op het recht op 
ongestoord genot van eigendom is 
slechts toegestaan als er een redelijke 
mate van evenredigheid bestaat tussen 
de gebruikte middelen en het doel dat 
ermee wordt nagestreefd. Dit vereist het 
bestaan van een redelijke verhouding 
tussen het algemene belang en de 
bescherming van individuele rechten. 
Van een dergelijke redelijke verhouding 

is geen sprake als de betrokken persoon 
wordt getroffen door een individuele en 
buitensporige last. Waar het gaat om de 
beoordeling van wat in het algemeen 
belang is en de keus van de middelen 
om dit belang te dienen, heeft de 
wetgever een ruime beoordelingsvrijheid.

Bij de beoordeling of een 
belastingplichtige door de box 3-heffing 
wordt geconfronteerd met een 
individuele en buitensporige last, moet 
de rechter die heffing bezien in 
samenhang met de gehele financiële 
situatie van de betrokkene. De rechter 
moet bij zijn onderzoek of de heffing een 
individuele en buitensporige last vormt 
alle relevante feiten en omstandigheden 
betrekken.

Als de vraag voorligt of de 
belastingheffing in box 3 leidt tot een 
individuele en buitensporige last als 
deze hoger is dan het werkelijke 
rendement, moet in aanmerking worden 
genomen of en in hoeverre een 
belastingplichtige een zodanig laag 
inkomen heeft dat hij op zijn vermogen 
moet interen om de belasting te voldoen. 
In het algemeen kan worden 
aangenomen dat de wetgever met een 
belasting naar inkomen geen heffing 
beoogt waardoor de belastingplichtige 
op zijn vermogen moet interen om de 
verschuldigde belasting te kunnen 
voldoen. De omstandigheid dat een 
belastingplichtige door de 
belastingheffing inteert op zijn vermogen 
kan een aanwijzing zijn dat sprake is van 
een buitensporige last.

De Hoge Raad heeft een uitspraak van 
Hof Den Bosch vernietigd omdat uit de 
uitspraak niet blijkt dat het hof heeft 
onderzocht of de belanghebbende door 
de belastingheffing inteert op zijn 
vermogen. Hof Arnhem-Leeuwarden 
moet nu onderzoeken of er sprake is van 
een individuele en buitensporige last 
voor de belanghebbende.

Registratiekosten hypotheek
aftrekbaar

De rente en de kosten van geldleningen, 
die zijn aangegaan voor de financiering 
van de eigen woning, zijn aftrekbaar 

voor de inkomstenbelasting. Kosten van 
geldleningen zijn de kosten die 
samenhangen met de financiering van 
de eigen woning, zoals taxatiekosten, 
afsluitprovisie, hypotheekaktekosten, 
etc. De eigen woning kan in het 
buitenland zijn gelegen.

Volgens de rechtbank 
Zeeland-West-Brabant behoort de 
Belgische registratiebelasting tot de 
kosten van geldleningen, die behoren tot 
de eigenwoningschuld. De 
registratiebelasting is verschuldigd bij de 
verplichte inschrijving van een 
hypotheekakte. In België is de 
inschrijving van de hypotheekakte 
vereist om het recht van hypotheek te 
kunnen vestigen. Zonder de vestiging 
van het recht van hypotheek kan geen 
hypotheeklening worden verkregen. De 
procedure had betrekking op een in 
België gelegen eigen woning.

OMZETBELASTING

Invoering registratiedrempel
voor kleine ondernemers

Ondernemers met een jaaromzet van 
maximaal € 20.000 exclusief 
omzetbelasting kunnen voor de 
omzetbelasting kiezen voor toepassing 
van de vrijstelling voor kleine 
ondernemers, de zogenaamde KOR. 
Ondernemers die gebruik maken van de 
KOR zijn geen omzetbelasting 
verschuldigd over hun leveringen en 
diensten en zijn ontheven van 
administratieve verplichtingen. Daar 
staat tegenover dat zij geen recht 
hebben op aftrek van voorbelasting. Een 
ondernemer die kiest voor toepassing 
van de KOR moet zich daarvoor 
aanmelden bij de Belastingdienst. De 

KOR-vrijstelling geldt voor ten minste 
drie jaar. 

Voor ondernemers met een zeer geringe 
jaaromzet, die geen omzetbelasting 
willen terugvragen, heeft de 
staatssecretaris van Financiën 
goedgekeurd dat zij zich niet voor de 
vrijstelling van de KOR hoeven te 
melden. De goedkeuring geldt voor 
ondernemers met een jaaromzet van 
maximaal € 1.800. Bij gebruikmaking 
van de goedkeuring zijn ondernemers 
niet gebonden aan de minimale 
toepassingsduur van de KOR.

De goedkeuring werkt terug tot 1 januari 
2020. Dat is de datum waarop de 
huidige KOR van kracht is geworden.

Voorbelasting op woonhuis
zonnepanelenexploitant

Voor het bestaan van een recht op aftrek 
van voorbelasting moet worden bezien 
of iemand een zaak in de hoedanigheid 
van ondernemer voor de omzetbelasting 
verworven heeft. Als dit het geval is, 
moet worden beoordeeld in welke mate 
deze zaak wordt gebruikt voor belaste 
handelingen. Volgens vaste rechtspraak 
moet de beoordeling of iemand bij de 
verwerving van een zaak handelt als 
ondernemer plaatsvinden in het licht van 
alle omstandigheden van het geval, 
waaronder de aard van de zaak.

Wie met zonnepanelen opgewekte 
energie tegen vergoeding levert aan het 
elektriciteitsbedrijf is ondernemer voor 
de omzetbelasting. Dat betekent dat de 
exploitant recht heeft op aftrek van de 
omzetbelasting, die bij de levering van 
de zonnepanelen in rekening is 
gebracht. De omstandigheid dat iemand 
uit hoofde van de exploitatie van 
zonnepanelen ondernemer is, betekent 
niet zonder meer dat hij een door hem 
aangeschafte nieuwbouwwoning heeft 
verworven in de hoedanigheid van 
ondernemer. Een woning is naar haar 
aard bestemd om te worden gebruikt 
voor privédoeleinden. Dat bij de 
aanschaf en de bouw van een woning 
rekening is gehouden met de 
mogelijkheid om zonnepanelen te 
plaatsen, is niet voldoende om te 

concluderen dat de woning in de 
hoedanigheid van ondernemer is 
verworven.

In een procedure heeft de rechtbank het 
verzoek van een exploitant van 
zonnepanelen om teruggaaf van een 
deel van de omzetbelasting die in 
rekening is gebracht bij de oplevering 
van de woning afgewezen. De 
ondernemer heeft niet aangetoond dat 
het dak voor belaste handelingen wordt 
gebruikt. De kosten voor de aanschaf 
van de woning zouden ook zijn gemaakt 
als de exploitant geen zonnepanelen 
had geplaatst. Een rechtstreeks en 
onmiddellijk verband tussen de levering 
van energie via de zonnepanelen en de 
bouw van de woning ontbrak.

SOCIALE VERZEKERINGEN

Verplicht eigen risico Zvw 2022 

Het verplicht eigen risico voor de 
Zorgverzekeringswet (Zvw) is al enkele 
jaren bevroren op € 385. De Tweede 
Kamer heeft onlangs met algemene 
stemmen een motie aangenomen waarin 
gevraagd wordt om het eigen risico voor 
2022 niet te verhogen. Het kabinet geeft 
gehoor aan dit verzoek en heeft een 
wetsvoorstel in voorbereiding waarmee 
het verplicht eigen risico van de 
basisverzekering in 2022 wordt 
gefixeerd op het bedrag van € 385 per 
jaar per verzekerde van 18 jaar of ouder. 
Een volgend kabinet kan dan een besluit 
nemen over het eigen risico in 2023 en 
latere jaren.
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grondslag van de maatregel uit te hollen 
worden hierdoor beperkt.

In het wetsvoorstel is geregeld dat het 
fictieve vervreemdingsvoordeel dat in 
aanmerking wordt genomen bij emigratie 
van de aanmerkelijkbelanghouder wordt 
verlaagd met het bedrag dat als negatief 
fictief regulier voordeel in aanmerking 
zou zijn genomen als de 
aanmerkelijkbelanghouder in Nederland 
was gebleven en zijn schulden had 
afgelost. Op deze wijze wordt 
economische dubbele heffing bij 
emigratie voorkomen. De nota van 
wijziging bevat een aanpassing voor de 
situatie waarin een buitenlandse 
belastingplichtige de werkelijke leiding 
van een vennootschap, waarin hij een 
aanmerkelijk belang heeft, verplaatst uit 
Nederland en hij als gevolg daarvan 
geen aanmerkelijk belang meer heeft in 
een in Nederland gevestigde 
vennootschap.

Wanneer de werkelijke leiding van de 
vennootschap naar het buitenland wordt 
verplaatst, wordt dit aangemerkt als een 
vervreemding van het aanmerkelijk 
belang. Voor de belasting over het 
fictieve vervreemdingsvoordeel wordt 
een conserverende aanslag opgelegd. 
De grondslag van die conserverende 
aanslag wordt verlaagd met het bedrag 
dat als negatief fictief regulier voordeel 
in aanmerking zou zijn genomen als de 
aanmerkelijkbelanghouder de werkelijke 
leiding niet zou hebben verplaatst en hij 
zijn schulden zou hebben afgelost. 
Hierdoor wordt niet alleen bij emigratie 
van de aanmerkelijkbelanghouder maar 
ook bij verplaatsing van de werkelijke 
leiding van de vennootschap uit 
Nederland economische dubbele heffing 
voorkomen.

Bij een buitenlandse belastingplichtige, 
die een aanmerkelijk belang heeft in 
meerdere vennootschappen in 
Nederland, wordt een eventuele 
verlaging van de grondslag voor de 
conserverende aanslag pas toegepast 
bij het vaststellen van de conserverende 
aanslag die wordt opgelegd bij 
verplaatsing van de werkelijke leiding 
van de laatste vennootschap uit 
Nederland. Als na de verplaatsing van 

de werkelijke leiding alleen nog een 
aanmerkelijk belang resteert in een of 
meer fictief in Nederland gevestigde 
vennootschappen wordt de grondslag 
voor de conserverende aanslag wel 
verlaagd.

In het wetsvoorstel is geregeld dat het 
uitstel van betaling voor een 
conserverende aanslag  
inkomstenbelasting wordt beëindigd als 
een positief fictief regulier voordeel 
wordt genoten. Op grond van 
overgangsrecht geldt dit niet voor 
conserverende aanslagen, die zijn 
opgelegd naar aanleiding van belastbare 
feiten, die zich hebben voorgedaan voor 
15 september 2015 om 15:15 uur. Met 
de nota van wijziging wordt geregeld dat 
de maatregelen van het wetsvoorstel 
niet gaan gelden voor deze 
conserverende aanslagen.

Belasting in box 3 hoger dan
behaald rendement

Belastingheffing is te beschouwen als 
regulering van eigendom in de zin van 
artikel 1 van het Eerste Protocol bij het 
EVRM. Een inbreuk op het recht op 
ongestoord genot van eigendom is 
slechts toegestaan als er een redelijke 
mate van evenredigheid bestaat tussen 
de gebruikte middelen en het doel dat 
ermee wordt nagestreefd. Dit vereist het 
bestaan van een redelijke verhouding 
tussen het algemene belang en de 
bescherming van individuele rechten. 
Van een dergelijke redelijke verhouding 

is geen sprake als de betrokken persoon 
wordt getroffen door een individuele en 
buitensporige last. Waar het gaat om de 
beoordeling van wat in het algemeen 
belang is en de keus van de middelen 
om dit belang te dienen, heeft de 
wetgever een ruime beoordelingsvrijheid.

Bij de beoordeling of een 
belastingplichtige door de box 3-heffing 
wordt geconfronteerd met een 
individuele en buitensporige last, moet 
de rechter die heffing bezien in 
samenhang met de gehele financiële 
situatie van de betrokkene. De rechter 
moet bij zijn onderzoek of de heffing een 
individuele en buitensporige last vormt 
alle relevante feiten en omstandigheden 
betrekken.

Als de vraag voorligt of de 
belastingheffing in box 3 leidt tot een 
individuele en buitensporige last als 
deze hoger is dan het werkelijke 
rendement, moet in aanmerking worden 
genomen of en in hoeverre een 
belastingplichtige een zodanig laag 
inkomen heeft dat hij op zijn vermogen 
moet interen om de belasting te voldoen. 
In het algemeen kan worden 
aangenomen dat de wetgever met een 
belasting naar inkomen geen heffing 
beoogt waardoor de belastingplichtige 
op zijn vermogen moet interen om de 
verschuldigde belasting te kunnen 
voldoen. De omstandigheid dat een 
belastingplichtige door de 
belastingheffing inteert op zijn vermogen 
kan een aanwijzing zijn dat sprake is van 
een buitensporige last.

De Hoge Raad heeft een uitspraak van 
Hof Den Bosch vernietigd omdat uit de 
uitspraak niet blijkt dat het hof heeft 
onderzocht of de belanghebbende door 
de belastingheffing inteert op zijn 
vermogen. Hof Arnhem-Leeuwarden 
moet nu onderzoeken of er sprake is van 
een individuele en buitensporige last 
voor de belanghebbende.

Registratiekosten hypotheek
aftrekbaar

De rente en de kosten van geldleningen, 
die zijn aangegaan voor de financiering 
van de eigen woning, zijn aftrekbaar 

voor de inkomstenbelasting. Kosten van 
geldleningen zijn de kosten die 
samenhangen met de financiering van 
de eigen woning, zoals taxatiekosten, 
afsluitprovisie, hypotheekaktekosten, 
etc. De eigen woning kan in het 
buitenland zijn gelegen.

Volgens de rechtbank 
Zeeland-West-Brabant behoort de 
Belgische registratiebelasting tot de 
kosten van geldleningen, die behoren tot 
de eigenwoningschuld. De 
registratiebelasting is verschuldigd bij de 
verplichte inschrijving van een 
hypotheekakte. In België is de 
inschrijving van de hypotheekakte 
vereist om het recht van hypotheek te 
kunnen vestigen. Zonder de vestiging 
van het recht van hypotheek kan geen 
hypotheeklening worden verkregen. De 
procedure had betrekking op een in 
België gelegen eigen woning.

OMZETBELASTING

Invoering registratiedrempel
voor kleine ondernemers

Ondernemers met een jaaromzet van 
maximaal € 20.000 exclusief 
omzetbelasting kunnen voor de 
omzetbelasting kiezen voor toepassing 
van de vrijstelling voor kleine 
ondernemers, de zogenaamde KOR. 
Ondernemers die gebruik maken van de 
KOR zijn geen omzetbelasting 
verschuldigd over hun leveringen en 
diensten en zijn ontheven van 
administratieve verplichtingen. Daar 
staat tegenover dat zij geen recht 
hebben op aftrek van voorbelasting. Een 
ondernemer die kiest voor toepassing 
van de KOR moet zich daarvoor 
aanmelden bij de Belastingdienst. De 

KOR-vrijstelling geldt voor ten minste 
drie jaar. 

Voor ondernemers met een zeer geringe 
jaaromzet, die geen omzetbelasting 
willen terugvragen, heeft de 
staatssecretaris van Financiën 
goedgekeurd dat zij zich niet voor de 
vrijstelling van de KOR hoeven te 
melden. De goedkeuring geldt voor 
ondernemers met een jaaromzet van 
maximaal € 1.800. Bij gebruikmaking 
van de goedkeuring zijn ondernemers 
niet gebonden aan de minimale 
toepassingsduur van de KOR.

De goedkeuring werkt terug tot 1 januari 
2020. Dat is de datum waarop de 
huidige KOR van kracht is geworden.

Voorbelasting op woonhuis
zonnepanelenexploitant

Voor het bestaan van een recht op aftrek 
van voorbelasting moet worden bezien 
of iemand een zaak in de hoedanigheid 
van ondernemer voor de omzetbelasting 
verworven heeft. Als dit het geval is, 
moet worden beoordeeld in welke mate 
deze zaak wordt gebruikt voor belaste 
handelingen. Volgens vaste rechtspraak 
moet de beoordeling of iemand bij de 
verwerving van een zaak handelt als 
ondernemer plaatsvinden in het licht van 
alle omstandigheden van het geval, 
waaronder de aard van de zaak.

Wie met zonnepanelen opgewekte 
energie tegen vergoeding levert aan het 
elektriciteitsbedrijf is ondernemer voor 
de omzetbelasting. Dat betekent dat de 
exploitant recht heeft op aftrek van de 
omzetbelasting, die bij de levering van 
de zonnepanelen in rekening is 
gebracht. De omstandigheid dat iemand 
uit hoofde van de exploitatie van 
zonnepanelen ondernemer is, betekent 
niet zonder meer dat hij een door hem 
aangeschafte nieuwbouwwoning heeft 
verworven in de hoedanigheid van 
ondernemer. Een woning is naar haar 
aard bestemd om te worden gebruikt 
voor privédoeleinden. Dat bij de 
aanschaf en de bouw van een woning 
rekening is gehouden met de 
mogelijkheid om zonnepanelen te 
plaatsen, is niet voldoende om te 

concluderen dat de woning in de 
hoedanigheid van ondernemer is 
verworven.

In een procedure heeft de rechtbank het 
verzoek van een exploitant van 
zonnepanelen om teruggaaf van een 
deel van de omzetbelasting die in 
rekening is gebracht bij de oplevering 
van de woning afgewezen. De 
ondernemer heeft niet aangetoond dat 
het dak voor belaste handelingen wordt 
gebruikt. De kosten voor de aanschaf 
van de woning zouden ook zijn gemaakt 
als de exploitant geen zonnepanelen 
had geplaatst. Een rechtstreeks en 
onmiddellijk verband tussen de levering 
van energie via de zonnepanelen en de 
bouw van de woning ontbrak.

SOCIALE VERZEKERINGEN

Verplicht eigen risico Zvw 2022 

Het verplicht eigen risico voor de 
Zorgverzekeringswet (Zvw) is al enkele 
jaren bevroren op € 385. De Tweede 
Kamer heeft onlangs met algemene 
stemmen een motie aangenomen waarin 
gevraagd wordt om het eigen risico voor 
2022 niet te verhogen. Het kabinet geeft 
gehoor aan dit verzoek en heeft een 
wetsvoorstel in voorbereiding waarmee 
het verplicht eigen risico van de 
basisverzekering in 2022 wordt 
gefixeerd op het bedrag van € 385 per 
jaar per verzekerde van 18 jaar of ouder. 
Een volgend kabinet kan dan een besluit 
nemen over het eigen risico in 2023 en 
latere jaren.
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voor startende mkb-ondernemingen. De 
vrijstellingen gelden bij wijze van 
goedkeuring, vooruitlopend op 
wetgeving. De subsidie kan in de 
aangifte worden opgenomen in de 
rubriek "overige buitengewone baten" en 
in de rubriek "overige vrijgestelde 
winstbestanddelen".

Zorgvrijstelling
Werkzaamheden die betrekking hebben 
op COVID-19 tests of het COVID-19 
Rijksvaccinatieprogramma vallen onder 
de zorgvrijstelling.

Belastingrente en hulp bij aangifte
Eveneens nieuw is een goedkeuring met 
betrekking tot de belastingrente die in 
rekening is gebracht bij mensen die 
gebruik hebben gemaakt van de "hulp bij 
aangifte" voor hun aangiften 
inkomstenbelasting 2019 en 2020. De 
inlevertermijn voor deze aangiften is op 
initiatief van de Belastingdienst verlengd. 
Dat kan tot gevolg hebben dat 
belastingrente in rekening wordt 
gebracht. De staatssecretaris heeft 
onder voorwaarden goedgekeurd dat de 
belastingrente voor deze groep 
belastingplichtigen verminderd wordt.

Verlenging bestaande maatregelen
Diverse bestaande maatregelen zijn 
verlengd. Het gaat om:
• het tijdelijk uitstelbeleid voor de betaling 

van belastingen door ondernemers; 
• de versoepeling van enkele 

administratieve handelingen in de 
loonbelasting; 

• de vrijstelling  van omzetbelasting voor 
de terbeschikkingstelling van 
zorgpersoneel; 

• de toepassing van het nultarief in de 
omzetbelasting voor de levering van 
mondkapjes, COVID-19-vaccins en 
COVID-19-testkits; en 

• de vrijstelling van belastingheffing over 
enkele Duitse netto-uitkeringen. 

Publicatie Garantieregeling
Evenementen

De staatssecretaris van EZK heeft de 
Tweede Kamer meegedeeld dat de 
Europese Commissie de tijdelijke 
regeling subsidie evenementen 
COVID-19 (Garantieregeling 

Evenementen) heeft goedgekeurd. De 
regeling is op 17 juni 2021 in de 
Staatscourant gepubliceerd en staat 
vanaf 18 juni open. 

De evenementenregeling houdt in dat 
het Rijk garant staat voor de gemaakte 
kosten wanneer een evenement door 
coronabeperkingen van de rijksoverheid 
niet door kan gaan. De steun is bedoeld 
voor professionele organisatoren van 
evenementen die in Nederland gepland 
staan tussen 1 juli en 31 december 
2021. Het gaat om festivals, concerten, 
sportevenementen en zakelijke 
evenementen. Om in aanmerking te 
komen voor de garantieregeling moeten 
organisatoren een 
evenementenvergunning hebben van de 
gemeente. Een verklaring van lokaal 
bevoegd gezag dat deze voornemens 
was een vergunning te verstrekken als 
het evenementenverbod er niet was 
geweest is ook mogelijk. Organisaties 
die in aanmerking komen voor de 
regeling ontvangen 80% van de kosten 
terug als gift. Voor de overige 20% kan 
een lening afgesloten worden. Het 
kabinet heeft € 385 miljoen voor deze 
regeling gereserveerd.

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Aanpassing verliesverrekening
vennootschapsbelasting

Het Belastingplan 2021 omvat onder 
andere een aanpassing van de 
verliesverrekening in de 
vennootschapsbelasting. Verliezen 
kunnen worden verrekend met de 
belastbare winst van het voorgaande 
jaar, de zogenaamde achterwaartse 
verliesverrekening, en met belastbare 
winsten van volgende jaren: de 
voorwaartse verliesverrekening. De 
aanpassing houdt in dat de voorwaartse 
verliesverrekening in de tijd onbeperkt is. 
Voor zover de verrekenbare verliezen 
meer bedragen dan € 1 miljoen worden 
deze verrekend tot een bedrag van 50% 
van de belastbare winst nadat die winst 
is verminderd met een bedrag van € 1 
miljoen. Verliezen tot € 1 miljoen zijn 
volledig verrekenbaar. De achterwaartse 
verliesverrekening is beperkt tot het 

voorgaande jaar. Ook voor de 
achterwaartse verliesverrekening geldt 
de beperking voor verliezen boven een 
bedrag van € 1 miljoen. De aanpassing 
van de verliesverrekening gaat in per 
1 januari 2022. De wijzigingen gelden 
voor verliezen uit boekjaren, die zijn 
aangevangen op of na 1 januari 2013 
voor zover deze verliezen worden 
verrekend met belastbare winsten van 
boekjaren, die aanvangen op of na 
1 januari 2022.

Het besluit tot inwerkingtreding van dit 
onderdeel van het Belastingplan is op 
4 juni jl. in het Staatsblad gepubliceerd.

INKOMSTENBELASTING

Nota van wijziging wetsvoorstel
excessief lenen bij eigen bv

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel 
Wet excessief lenen bij de eigen bv in 
behandeling. De staatssecretaris van 
Financiën heeft een nota van wijziging 
ingediend. Daarin wordt geregeld dat bij 
de bepaling van het bedrag aan 
schulden aan de vennootschap van een 
met de aanmerkelijkbelanghouder 
verbonden persoon ook rekening wordt 
gehouden met de schulden van diens 
partner. De mogelijkheden om de 

Verlaging premies AWf

In verband met de afschaffing van de 
baangerelateerde investeringskorting 
(BIK) zijn de premiepercentages voor 
het Algemeen Werkloosheidsfonds 
(AWf) met ingang van 1 augustus 2021 
verlaagd. Voor werkgevers die per vier 
weken loonaangifte doen gaat de 
verlaging in op 16 augustus 2021. De 
lage premie voor het loon van 
werknemers met een vast contract 
bedraagt dan 0,34%. De hoge premie 
voor het loon van andere werknemers 
bedraagt dan 5,34%. Voor beide 
premies bedraagt de verlaging 2,36 
procentpunt.

ARBEIDSRECHT

Transitievergoeding en einde
slapend dienstverband

Na de invoering van de Wet werk en 
zekerheid per 1 juli 2015 zijn 
werkgevers in beginsel verplicht om een 
transitievergoeding te betalen aan een 
werknemer bij beëindiging van het 
dienstverband op initiatief van de 
werkgever.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de 
werkgever moet meewerken aan de 
beëindiging van een slapend 
dienstverband onder toekenning van een 
vergoeding aan de werknemer ter 
hoogte van de wettelijke 
transitievergoeding. Volgens dat arrest 
hoeft die vergoeding niet hoger te zijn 
dan het bedrag van de 
transitievergoeding dat verschuldigd zou 
zijn als de werkgever de 
arbeidsovereenkomst had beëindigd 
zodra dat wegens langdurige 
arbeidsongeschiktheid mogelijk was. In 

beginsel is dat aan het einde van de 
wachttijd, wanneer de werkgever geen 
loon meer verschuldigd is. Opzegging is 
niet mogelijk wanneer binnen 26 weken 
na het einde van de wachttijd herstel van 
de werknemer valt te verwachten of er 
mogelijkheden bestaan om binnen die 
periode de arbeid in aangepaste vorm te 
verrichten.

Hof Amsterdam heeft geoordeeld dat uit 
het arrest van de Hoge Raad blijkt dat 
een werkgever alleen verplicht is om een 
slapend dienstverband op te zeggen als 
hij aanspraak kan maken op 
compensatie van (een deel van) de 
transitievergoeding.

In een procedure was in geschil of de 
werkgever had moeten instemmen met 
het voorstel van een arbeidsongeschikte 
werkneemster tot beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst onder toekenning 
van een transitievergoeding. Partijen 
verschilden van mening over de vraag 
op welk moment de werkgever het 
dienstverband wegens 
arbeidsongeschiktheid van de 
werkneemster had kunnen beëindigen. 
Volgens de werkneemster was dat nadat 
zij in november 2017 door het UWV voor 
80-100% arbeidsongeschikt was 
verklaard. De rechtbank concludeerde 
aan de hand van de stukken dat de 
werkneemster, haar behandelend arts 
en de bedrijfsarts haar vanaf 13 oktober 
2014 volledig arbeidsongeschikt achtten. 
Vanaf dat moment hebben partijen het 
dienstverband als slapend beschouwd 
en was geen opzegverbod meer van 
kracht.

De werkgever had het dienstverband 
dus kunnen opzeggen voor de 
inwerkingtreding van de Wet werk en 
zekerheid. Dat brengt mee dat de 
compensatieregeling niet van toepassing 
is op een eventueel aan de 
werkneemster uit te keren 
transitievergoeding. Onder die 
omstandigheden is de werkgever niet 
gehouden om op grond van goed 
werkgeverschap in te stemmen met een 
beëindigingsvoorstel van een 
werkneemster.

Voorlopige hechtenis geen
reden ontslag op staande voet

Werkgever en werknemer hebben de 
bevoegdheid om de 
arbeidsovereenkomst per direct op te 
zeggen om een dringende reden, het 
ontslag op staande voet. De partij die 
van deze bevoegdheid gebruik maakt, 
dient de reden voor de opzegging 
onverwijld mede te delen aan de 
wederpartij.

Wanneer de werkgever een werknemer 
op staande voet ontslaat, is het 
opzegverbod wegens ziekte niet van 
toepassing.

Ontslag op staande voet is een uiterste 
maatregel. Vanwege de verstrekkende 
gevolgen mag de werkgever daar pas 
een beroep op doen als van hem niet 
verlangd kan worden dat de 
arbeidsovereenkomst met de 
betreffende werknemer nog langer 
voortduurt. Bij de beoordeling van de 
vraag of sprake is van een dringende 
reden die ontslag op staande voet 
rechtvaardigt, moeten alle 
omstandigheden in aanmerking worden 
genomen. De aard en de ernst van de 
aangevoerde dringende reden moeten 
worden afgewogen tegen de door de 
werknemer aangevoerde persoonlijke 
omstandigheden.

Volgens de kantonrechter levert 
werkverzuim door een onherroepelijke 
strafrechtelijke veroordeling in beginsel 
geen dringende reden op voor ontslag 
op staande voet. Dat geldt ook in geval 
van voorlopige hechtenis, zelfs wanneer 
het niet voor het eerst is dat de 
werknemer vastzit en hij eerder 
schriftelijk is gewaarschuwd vanwege 
ongeoorloofde afwezigheid. De 
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INLEIDING

Beste lezer van onze nieuwsbrief,

Het is hartje zomer en zelf ben ik op 
vakantie in Frankrijk. Vorig jaar mochten 
we met zijn allen niet zoveel en voor 
velen gelukkig dit jaar wel. We zien en 
horen dat veel mensen uitgewaaid zijn 
over Europa, maar ook in Nederland 
gebleven zijn.

Grote vraag voor laatste deel van 2021 
is waar de Covid crisis ons gaat 
brengen. En ook nog steeds de vraag: 
wat wordt onze nieuwe regering? 
Of moeten we misschien nog een keer 
naar de stembussen. Ach, het zijn zaken 
waar we individueel niet zo heel veel 
invloed op hebben. Waar we invloed op 
kunnen uitoefenen is onze eigen 
onderneming.

Heeft u al keuzes gemaakt voor het 
2e halfjaar? Het kan een goed moment 
zijn om nog eens te kijken of u optimaal 
gebruik maakt van investeringsaftrek. 
Of dat u niet te veel WW premie betaald, 
omdat tijdelijke arbeidscontracten 
wellicht toch al omgezet kunnen worden 
voor onbepaalde tijd. Of misschien 
breekt voor u de tijd aan om na te 
denken over bedrijfsoverdracht. 

Wilt u over een van deze zaken of 
andere aspecten met ons sparren? 
Neem gerust contact op met een van 
onze adviseurs. Een positief en mooi 
2e helft van 2021 gewenst!

Zonnige groet,

Peter Deege

CORONA UPDATE

Steunmaatregelen derde
kwartaal 2021

Steunmaatregelen derde kwartaal 2021
Het kabinet heeft besloten om de 
steunmaatregelen te verlengen tot 
1 oktober 2021. De NOW is voor het 
derde kwartaal aangepast. Dat gebeurt 
door de invoering van een 

omzetverliesplafond. De overige 
steunmaatregelen blijven in het derde 
kwartaal ongewijzigd.

Vierde kwartaal
Het kabinet verwacht dat in het vierde 
kwartaal van dit jaar alle restricties en 
contactbeperkende maatregelen zullen 
zijn opgeheven. Daarom wordt alle steun 
met ingang van het vierde kwartaal 
beëindigd.

Regeling NOW-4 gepubliceerd

De minister van SZW heeft de op 
27 mei 2021 aangekondigde verlenging 
van de NOW-regeling gepubliceerd in de 
Staatscourant. Hoewel het de zesde 
tranche van de NOW betreft, heeft de 
regeling de naam NOW-4 gekregen. Ten 
opzichte van de NOW-3 geldt in het 
derde kwartaal van 2021 een 
omzetverliesplafond. Het op te geven 
omzetverlies voor de berekening van de 
hoogte van de NOW wordt begrensd op 
80%. Een hoger verwacht of 
gerealiseerd omzetverlies dan 80% leidt 
niet tot een hoger subsidiebedrag. Het 
subsidiepercentage blijft 85. Dit betekent 
dat een bedrijf met een omzetverlies van 
80% of meer subsidie krijgt voor 68% 
(80 x 85%) van de loonkosten. Voor 
bedrijven met een omzetverlies van 20 
tot 80% verandert er niets ten opzichte 
van de eerdere regeling. Het kabinet 
verwacht dat in het vierde kwartaal van 
dit jaar alle restricties en 
contactbeperkende maatregelen zullen 
zijn opgeheven. Daarom wordt alle 
steun, waaronder de NOW, met ingang 
van het vierde kwartaal beëindigd.

Evenals in de NOW-1, -2 en -3 geldt een 
omzetverliesdrempel van 20%. De 
forfaitaire opslag voor werkgeverslasten 
van 40% blijft in stand. Ook de 

maximering van het in aanmerking te 
nemen loon blijft hetzelfde, namelijk 
tweemaal het maximum dagloon 
(€ 9.812,30 per maand).

Ook onder de NOW-4 mag de loonsom 
met 10% dalen zonder gevolgen voor 
het subsidiebedrag.

Een derdenverklaring is nodig vanaf 
€ 40.000 aan voorschot of definitief 
subsidiebedrag. Een 
accountantsverklaring is vereist wanneer 
het voorschot of de definitieve subsidie 
€ 125.000 of meer bedraagt.

Een aanvraag voor de NOW-4 kan tot en 
met 30 september 2021 worden 
ingediend bij het UWV.

Aanpassing Besluit
noodmaatregelen coronacrisis

De staatssecretaris van Financiën heeft 
het besluit met fiscale 
tegemoetkomingen naar aanleiding van 
de coronacrisis aangepast. Ten opzichte 
van de vorige versie van het Besluit 
noodmaatregelen coronacrisis zijn 
enkele nieuwe onderwerpen opgenomen.

Betalingsregeling belastingschulden
Een van de nieuwe onderwerpen is een 
aanpassing van de betalingsregeling 
voor ondernemers. Deze regeling geldt 
voor belastingschulden, die betaald 
hadden moeten zijn tussen 12 maart 
2020 en 1 oktober 2021 en waarvoor op 
grond van een goedkeuring in het 
Besluit noodmaatregelen coronacrisis 
geen invorderingsmaatregelen zijn 
genomen of waarvoor verlengd uitstel 
van betaling is verleend. De 
belastingschulden moet voor 1 oktober 
2027 met een betalingsregeling worden 
afgelost. Uitgangspunten van de 
betalingsregeling zijn aflossing in 60 
gelijke maandelijkse termijnen, ingaande 
in oktober 2022.

Vrijstelling TVL startende 
mkb-ondernemingen
Aan de eerdere vrijstelling van 
inkomsten- en vennootschapsbelasting 
van subsidies op grond van de TOGS en 
de TVL is toegevoegd een vrijstelling 
voor subsidies op grond van de TVL 

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.

kantonrechter kwam tot dit oordeel in 
een procedure van een werknemer die 
zijn werkgever pas tien dagen nadat hij 
was opgepakt liet weten dat hij in 
voorlopige hechtenis was genomen. 
Ondanks de eerdere waarschuwing 
vormt dit geen zodanige bijzondere 
omstandigheid dat van de hoofdregel dat 
werkverzuim wegens detentie c.q. 
voorlopige hechtenis geen dringende 
reden oplevert afgeweken dient te 
worden.

De kantonrechter ontbond de 
arbeidsovereenkomst wegens de 
opgetreden verstoring van de 
arbeidsrelatie. Voor de werknemer had 
dit als gevolg dat de 
arbeidsovereenkomst later eindigde en 
dat hij recht had op een 
transitievergoeding.

Loon tijdens vakantie

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald, dat 
een werknemer gedurende zijn vakantie 
recht op loon behoudt. Van deze 
bepaling kan niet ten nadele van de 
werknemer worden afgeweken. De 
bepaling in het Burgerlijk Wetboek is 
bedoeld ter uitvoering van de Europese 
Arbeidstijdenrichtlijn. De Hoge Raad legt 
het begrip loon ruim uit. De 
Arbeidstijdenrichtlijn omvat geen 
expliciete regels over de hoogte van het 
loon waarop de werknemer tijdens 
vakantie recht heeft.

Het Hof van Justitie EU heeft drie 
belangrijke arresten gewezen over het 
loon tijdens vakantie. De strekking van 
het oudste arrest is dat de werknemer 
tijdens zijn vakantie zijn normale loon 
dient te ontvangen.

In het tweede arrest was aan de orde 
hoe moet worden bepaald wat het 
normale loon van een werknemer is als 
dat loon uit verschillende componenten 
bestaat. Volgens het Hof van Justitie EU 
moet in een dergelijk geval een 
specifieke analyse worden uitgevoerd. 
Alle vergoedingen die de werknemer 

ontvangt voor de uitvoering van de 
taken, die hem in de 
arbeidsovereenkomst zijn opgedragen, 
worden gerekend tot zijn globale 
beloning. De vergoeding van 
occasionele of bijkomende kosten, die 
worden gemaakt bij uitvoering van de 
taken, hoeven niet in aanmerking te 
worden genomen voor de berekening 
van het vakantieloon.

In het derde arrest heeft het Hof van 
Justitie EU erop gewezen dat 
vergoedingen voor gemaakte overuren 
in beginsel geen deel uitmaken van het 
gewone loon waarop de werknemer 
tijdens zijn vakantie recht heeft. Dat is 
anders wanneer uit de 
arbeidsovereenkomst de verplichting 
voortvloeit om regelmatig overuren te 
maken en de vergoeding daarvoor een 
belangrijk onderdeel vormt van de totale 
beloning van de werknemer.

De rechtbank onderzocht in een 
procedure van een werknemer, die 
nabetaling van achterstallig salaris 
vorderde van zijn werkgever, of de 
werknemer op grond van de 
arbeidsovereenkomst of de cao verplicht 
was overuren te maken, die 
voorzienbaar en gebruikelijk waren. Dat 
was niet het geval. Uit het gegeven dat 
de werknemer overwerk uitvoerde en 
uitvoert, kan volgens de rechtbank het 
bestaan van een verplichting daartoe 
niet worden afgeleid. De rechtbank 
stelde verder vast dat de omvang van 
het overwerk in een reeks van jaren zo 
sterk fluctueerde, dat het niet 
voorzienbaar en gebruikelijk was dat de 
werknemer overwerk verrichtte. De 
vordering tot nabetaling is afgewezen.

TOESLAGEN

Bedragen kinderbijslag per 1 juli

De minister van SZW heeft de bedragen 
van de Algemene Kinderbijslagwet, 
zoals deze met ingang van 1 juli 2021 
gelden, gepubliceerd. De bedragen 

luiden als volgt:
• voor een kind, dat jonger is dan 6 jaar 

€ 224,87; 
• voor een kind, dat 6 jaar of ouder is 

maar jonger dan 12 jaar € 273,05; en 
• voor een kind, dat 12 jaar of ouder is 

maar jonger dan 18 jaar € 321,24. 
De bedragen gelden per kwartaal.

VARIA

Termijn aanvraag vaststelling
TVL 4e kwartaal 2020

De aanvraag tot vaststelling van de 
TVL-subsidie voor het vierde kwartaal 
van 2020 moet uiterlijk op 1 september 
2021 zijn ingediend. Aanvankelijk gold 
1 juli 2021 als uiterste datum. De 
uiterste datum voor de aanvraag is 
gewijzigd om te voorkomen dat de 
subsidie ambtshalve moet worden 
vastgesteld.
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INLEIDING

Beste lezer van onze nieuwsbrief,

Het is hartje zomer en zelf ben ik op 
vakantie in Frankrijk. Vorig jaar mochten 
we met zijn allen niet zoveel en voor 
velen gelukkig dit jaar wel. We zien en 
horen dat veel mensen uitgewaaid zijn 
over Europa, maar ook in Nederland 
gebleven zijn.

Grote vraag voor laatste deel van 2021 
is waar de Covid crisis ons gaat 
brengen. En ook nog steeds de vraag: 
wat wordt onze nieuwe regering? 
Of moeten we misschien nog een keer 
naar de stembussen. Ach, het zijn zaken 
waar we individueel niet zo heel veel 
invloed op hebben. Waar we invloed op 
kunnen uitoefenen is onze eigen 
onderneming.

Heeft u al keuzes gemaakt voor het 
2e halfjaar? Het kan een goed moment 
zijn om nog eens te kijken of u optimaal 
gebruik maakt van investeringsaftrek. 
Of dat u niet te veel WW premie betaald, 
omdat tijdelijke arbeidscontracten 
wellicht toch al omgezet kunnen worden 
voor onbepaalde tijd. Of misschien 
breekt voor u de tijd aan om na te 
denken over bedrijfsoverdracht. 

Wilt u over een van deze zaken of 
andere aspecten met ons sparren? 
Neem gerust contact op met een van 
onze adviseurs. Een positief en mooi 
2e helft van 2021 gewenst!

Zonnige groet,

Peter Deege

CORONA UPDATE

Steunmaatregelen derde
kwartaal 2021

Steunmaatregelen derde kwartaal 2021
Het kabinet heeft besloten om de 
steunmaatregelen te verlengen tot 
1 oktober 2021. De NOW is voor het 
derde kwartaal aangepast. Dat gebeurt 
door de invoering van een 

omzetverliesplafond. De overige 
steunmaatregelen blijven in het derde 
kwartaal ongewijzigd.

Vierde kwartaal
Het kabinet verwacht dat in het vierde 
kwartaal van dit jaar alle restricties en 
contactbeperkende maatregelen zullen 
zijn opgeheven. Daarom wordt alle steun 
met ingang van het vierde kwartaal 
beëindigd.

Regeling NOW-4 gepubliceerd

De minister van SZW heeft de op 
27 mei 2021 aangekondigde verlenging 
van de NOW-regeling gepubliceerd in de 
Staatscourant. Hoewel het de zesde 
tranche van de NOW betreft, heeft de 
regeling de naam NOW-4 gekregen. Ten 
opzichte van de NOW-3 geldt in het 
derde kwartaal van 2021 een 
omzetverliesplafond. Het op te geven 
omzetverlies voor de berekening van de 
hoogte van de NOW wordt begrensd op 
80%. Een hoger verwacht of 
gerealiseerd omzetverlies dan 80% leidt 
niet tot een hoger subsidiebedrag. Het 
subsidiepercentage blijft 85. Dit betekent 
dat een bedrijf met een omzetverlies van 
80% of meer subsidie krijgt voor 68% 
(80 x 85%) van de loonkosten. Voor 
bedrijven met een omzetverlies van 20 
tot 80% verandert er niets ten opzichte 
van de eerdere regeling. Het kabinet 
verwacht dat in het vierde kwartaal van 
dit jaar alle restricties en 
contactbeperkende maatregelen zullen 
zijn opgeheven. Daarom wordt alle 
steun, waaronder de NOW, met ingang 
van het vierde kwartaal beëindigd.

Evenals in de NOW-1, -2 en -3 geldt een 
omzetverliesdrempel van 20%. De 
forfaitaire opslag voor werkgeverslasten 
van 40% blijft in stand. Ook de 

maximering van het in aanmerking te 
nemen loon blijft hetzelfde, namelijk 
tweemaal het maximum dagloon 
(€ 9.812,30 per maand).

Ook onder de NOW-4 mag de loonsom 
met 10% dalen zonder gevolgen voor 
het subsidiebedrag.

Een derdenverklaring is nodig vanaf 
€ 40.000 aan voorschot of definitief 
subsidiebedrag. Een 
accountantsverklaring is vereist wanneer 
het voorschot of de definitieve subsidie 
€ 125.000 of meer bedraagt.

Een aanvraag voor de NOW-4 kan tot en 
met 30 september 2021 worden 
ingediend bij het UWV.

Aanpassing Besluit
noodmaatregelen coronacrisis

De staatssecretaris van Financiën heeft 
het besluit met fiscale 
tegemoetkomingen naar aanleiding van 
de coronacrisis aangepast. Ten opzichte 
van de vorige versie van het Besluit 
noodmaatregelen coronacrisis zijn 
enkele nieuwe onderwerpen opgenomen.

Betalingsregeling belastingschulden
Een van de nieuwe onderwerpen is een 
aanpassing van de betalingsregeling 
voor ondernemers. Deze regeling geldt 
voor belastingschulden, die betaald 
hadden moeten zijn tussen 12 maart 
2020 en 1 oktober 2021 en waarvoor op 
grond van een goedkeuring in het 
Besluit noodmaatregelen coronacrisis 
geen invorderingsmaatregelen zijn 
genomen of waarvoor verlengd uitstel 
van betaling is verleend. De 
belastingschulden moet voor 1 oktober 
2027 met een betalingsregeling worden 
afgelost. Uitgangspunten van de 
betalingsregeling zijn aflossing in 60 
gelijke maandelijkse termijnen, ingaande 
in oktober 2022.

Vrijstelling TVL startende 
mkb-ondernemingen
Aan de eerdere vrijstelling van 
inkomsten- en vennootschapsbelasting 
van subsidies op grond van de TOGS en 
de TVL is toegevoegd een vrijstelling 
voor subsidies op grond van de TVL 

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.

kantonrechter kwam tot dit oordeel in 
een procedure van een werknemer die 
zijn werkgever pas tien dagen nadat hij 
was opgepakt liet weten dat hij in 
voorlopige hechtenis was genomen. 
Ondanks de eerdere waarschuwing 
vormt dit geen zodanige bijzondere 
omstandigheid dat van de hoofdregel dat 
werkverzuim wegens detentie c.q. 
voorlopige hechtenis geen dringende 
reden oplevert afgeweken dient te 
worden.

De kantonrechter ontbond de 
arbeidsovereenkomst wegens de 
opgetreden verstoring van de 
arbeidsrelatie. Voor de werknemer had 
dit als gevolg dat de 
arbeidsovereenkomst later eindigde en 
dat hij recht had op een 
transitievergoeding.

Loon tijdens vakantie

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald, dat 
een werknemer gedurende zijn vakantie 
recht op loon behoudt. Van deze 
bepaling kan niet ten nadele van de 
werknemer worden afgeweken. De 
bepaling in het Burgerlijk Wetboek is 
bedoeld ter uitvoering van de Europese 
Arbeidstijdenrichtlijn. De Hoge Raad legt 
het begrip loon ruim uit. De 
Arbeidstijdenrichtlijn omvat geen 
expliciete regels over de hoogte van het 
loon waarop de werknemer tijdens 
vakantie recht heeft.

Het Hof van Justitie EU heeft drie 
belangrijke arresten gewezen over het 
loon tijdens vakantie. De strekking van 
het oudste arrest is dat de werknemer 
tijdens zijn vakantie zijn normale loon 
dient te ontvangen.

In het tweede arrest was aan de orde 
hoe moet worden bepaald wat het 
normale loon van een werknemer is als 
dat loon uit verschillende componenten 
bestaat. Volgens het Hof van Justitie EU 
moet in een dergelijk geval een 
specifieke analyse worden uitgevoerd. 
Alle vergoedingen die de werknemer 

ontvangt voor de uitvoering van de 
taken, die hem in de 
arbeidsovereenkomst zijn opgedragen, 
worden gerekend tot zijn globale 
beloning. De vergoeding van 
occasionele of bijkomende kosten, die 
worden gemaakt bij uitvoering van de 
taken, hoeven niet in aanmerking te 
worden genomen voor de berekening 
van het vakantieloon.

In het derde arrest heeft het Hof van 
Justitie EU erop gewezen dat 
vergoedingen voor gemaakte overuren 
in beginsel geen deel uitmaken van het 
gewone loon waarop de werknemer 
tijdens zijn vakantie recht heeft. Dat is 
anders wanneer uit de 
arbeidsovereenkomst de verplichting 
voortvloeit om regelmatig overuren te 
maken en de vergoeding daarvoor een 
belangrijk onderdeel vormt van de totale 
beloning van de werknemer.

De rechtbank onderzocht in een 
procedure van een werknemer, die 
nabetaling van achterstallig salaris 
vorderde van zijn werkgever, of de 
werknemer op grond van de 
arbeidsovereenkomst of de cao verplicht 
was overuren te maken, die 
voorzienbaar en gebruikelijk waren. Dat 
was niet het geval. Uit het gegeven dat 
de werknemer overwerk uitvoerde en 
uitvoert, kan volgens de rechtbank het 
bestaan van een verplichting daartoe 
niet worden afgeleid. De rechtbank 
stelde verder vast dat de omvang van 
het overwerk in een reeks van jaren zo 
sterk fluctueerde, dat het niet 
voorzienbaar en gebruikelijk was dat de 
werknemer overwerk verrichtte. De 
vordering tot nabetaling is afgewezen.

TOESLAGEN

Bedragen kinderbijslag per 1 juli

De minister van SZW heeft de bedragen 
van de Algemene Kinderbijslagwet, 
zoals deze met ingang van 1 juli 2021 
gelden, gepubliceerd. De bedragen 

luiden als volgt:
• voor een kind, dat jonger is dan 6 jaar 

€ 224,87; 
• voor een kind, dat 6 jaar of ouder is 

maar jonger dan 12 jaar € 273,05; en 
• voor een kind, dat 12 jaar of ouder is 

maar jonger dan 18 jaar € 321,24. 
De bedragen gelden per kwartaal.

VARIA

Termijn aanvraag vaststelling
TVL 4e kwartaal 2020

De aanvraag tot vaststelling van de 
TVL-subsidie voor het vierde kwartaal 
van 2020 moet uiterlijk op 1 september 
2021 zijn ingediend. Aanvankelijk gold 
1 juli 2021 als uiterste datum. De 
uiterste datum voor de aanvraag is 
gewijzigd om te voorkomen dat de 
subsidie ambtshalve moet worden 
vastgesteld.
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