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Checklist 
HR & Salaris veranderingen 2020

Jaarlijks worden er door de overheid veranderingen in de HR & Salaris wet- en 
regelgeving gemaakt, waar we allemaal mee te maken krijgen. Als mkb onder-
nemer en/of als verantwoordelijke voor HR en/of de salarisadministratie is het elk 
jaar weer van belang om hier goed van op de hoogte te zijn.

Voor 2020 zijn er een behoorlijk aantal veranderingen doorgevoerd. Om te voor-
komen dat je verschillende informatiebronnen moet raadplegen, hebben wij deze 
heldere checklist voor je gemaakt. Hierin staan de belangrijkste veranderingen 
voor het mkb.

Heb je nog vragen? Humanwave staat voor je klaar!
 085 401 51 50 of support@humanwave.nl
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1. De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) wordt groter

De werkkostenregeling (WKR) geeft de mogelijkheid om een aantal zaken belas-
tingvrij aan de werknemer te kunnen verstrekken en of onbelast te vergoeden. 
Denk aan kerstpakketten en personeelsfeesten buiten de deur. 
 
Het kabinet wil in 2020 de lasten voor het bedrijfsleven verlagen. Een van de 
maatregelen is dat de vrije ruimte van de WKR vergroot zal worden. Over de eerste 
€ 400.000 van de loonsom gaat een vrije ruimte van 1,7% gelden. Boven de 
€ 400.000 blijft de vrije ruimte 1,2%. Voor werkgevers levert de verruiming van 1,2% 
naar 1,7% maximaal € 2.000 extra vrije ruimte op. 
 
Onze tip: maak de vrije ruimte ieder jaar helemaal op. 
 
Humanwave zal de vrije ruimte in 2020 automatisch berekenen op basis van de 
aangepaste wetgeving.
 
2. Bijtelling fiets van de zaak
 
Er zijn nieuwe regels opgesteld voor het beschikbaar stellen van een (elektrische) 
fiets door werkgevers aan de werknemers. Vanaf 2020 gaat er een bijtelling van 7% 
gelden voor het privégebruik van de bedrijfsfiets. Deze werkwijze is vergelijkbaar 
met de regeling voor een auto van de zaak. 

De regeling betekent dat de werknemer jaarlijks 7% van de waarde van de fiets 
moet optellen bij het inkomen. Voorbeeld: Een fiets van € 1200 euro heeft een 
bijtelling van 1200/100*7% = € 7,- per maand. 

Een werknemer met een fiets van de zaak komt niet meer in aanmerking voor de 
belastingvrije reiskostenvergoeding.

Het is in Humanwave mogelijk om bij de bedrijfsmiddelen te kiezen voor een fiets 
van de zaak. De bijtelling voor de fiets van de zaak wordt in de salarisadministratie 
berekend conform de wetgeving.
 
Let op: 
1. de bijtellingsregeling is ook van toepassing wanneer de werknemer de fiets 
alleen gebruikt voor woon-werkverkeer.
2. Dit is wat anders dan een fietsplan, bij de fiets van de zaak bent u als werkgever 
eigenaar van de fiets. Bij een fietsplan schaft de werknemer via u een fiets aan en 
betaald deze terug. Het fietsplan mag nog steeds in 2020

3. Bijtelling elektrische auto's verhoogd naar 8%.

Als een werknemer meer dan 500 kilometer privé rijdt in een auto van de zaak, dan 
geldt er een bijtelling. Het algemene bijtellingspercentage is 22%. Voor elektrische 
auto’s is dit minder. Op deze manier wil de overheid elektrisch rijden stimuleren. 
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In 2020 wordt de bijtelling voor een elektrische auto verhoogd van 4% in 2019 
naar 8%. De bijtelling van 8% geldt alleen voor de eerste € 45.000 euro van de 
catalogusprijs van de auto. Boven deze grens geldt het algemene bijtellingsper-
centage van 22%. 

Om het percentage te bepalen moet er ook gekeken worden naar de datum 
waarop de auto voor het eerst een kenteken heeft gekregen. De verlaagde 
bijtelling van 4% in 2019 en van 8% in 2020 is 60 maanden geldig. Daarna gaat het 
omhoog naar de dan geldende bijtelling.

Let op, het bijtellingspercentage gaat de komende jaren stapsgewijs nog verder 
omhoog, naar 22% in 2026.

Zorg ervoor dat als je een auto van de zaak aanschaft dat je in Humanwave het 
juiste bijtellingspercentage ingeeft. 

4. Extra loonbelastingtabellen, afhankelijk van woonland

Om te voorkomen dat werknemers bij grensoverschrijdend werken twee keer 
belasting betalen over het loon zijn er belastingverdragen opgesteld. Hiermee is 
geregeld welk land wanneer belasting heft. 

Voor 2020 heeft De Belastingdienst aparte loonbelastingtabellen gemaakt voor 
inwoners van België, Aruba en Suriname die loon ontvangen vanuit werk in Neder-
land. Zo kunnen zij het belastingdeel van de algemene heffingskorting in de loon-
heffing ook laten toepassen via de werkgever of uitkeringsinstantie. In 2019 
bestonden deze tabellen nog niet en kon dit alleen via de aangifte inkomstenbe-
lasting.
Heb je werknemers in 2020 die inwoner zijn van België, Aruba en Suriname dan 
zal Humanwave automatisch de juiste loonbelastingtabel hanteren. Je hoeft dus 
verder geen extra actie te ondernemen.

5. Nieuw Werkhervattingskas percentage (Whk)

De premie Werkhervattingskas wijzigt elk jaar. Werkgevers ontvangen aan het 
einde van het jaar een brief van De Belastingdienst over het gewijzigde premieper-
centage. In tegenstelling tot de overige sociale premies is het percentage voor 
deze premie verschillend per bedrijf. Het percentage wordt bepaald door het type 
organisatie op basis van de loonsom en de sector waarin het zit. 

Tabel 1. Bijtelling elektrische auto's
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Controleer de hoogte en de toepassing van het premiepercentage goed. Is er een 
afwijking ten opzichte van vorig jaar? Is het veel hoger dan voorheen? Check dan of 
er mensen ziek uit dienst zijn gegaan.

Zorg voordat je januari 2020 gaat verlonen dat het juiste Whk percentage in 
Humanwave is ingevoerd. Maak je gebruik van de Full Service, geef dan het 
percentage door aan onze salarisafdeling. 

6. AOW leeftijd wordt bevroren in 2020 en 2021 
(Algemene Oudersdomswet)

In 2020 en 2021 wordt de AOW leeftijd bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Van 
2022 tot 2024 gaat dit stapsgewijs omhoog tot de leeftijd van 67 jaar. Dit betekent 
dat de AOW leeftijd minder snel omhoog gaat dan eerder was gepland. De AOW 
leeftijd blijft wel gekoppeld aan de levensverwachting.

7. LIV wordt afgebouwd (Lage-inkomensvoordeel)

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een tegemoetkoming aan werkgevers met 
mensen in dienst die een loon verdienen rond het minimumloon. Werkgevers 
ontvangen hier in maart 2020 een brief over van De Belastingdienst.  

De werkgever maakte voor werknemers met een uurloon van € 10,05 tot € 11,07 
aanspraak op een LIV van € 1,01 per verloond uur met een maximum van € 2000,- 
per werknemer per kalenderjaar. En voor werknemers met een uurloon tussen 
€ 11.07 en € 12,58 gold voor de werkgever een LIV van € 0.51 met een maximum 
van € 1000,-. 

Vanaf 2020 is er geen onderscheid meer tussen de twee groepen werknemers. Er 
geldt dan voor een werknemer met een gemiddeld uurloon tussen € 10,05 en 
€ 12,58 een LIV voor de werkgever van € 0.51 per verloond uur met een maximum 
van € 1000,- per kalenderjaar. 

Indien je medewerkers hebt die voor het lage inkomensvoordeel in aanmerking 
komen dan zul je hier vanzelf door De Belastingdienst over geïnformeerd worden. 
Je hoeft geen actie te ondernemen.

8. Minimumloon gaat omhoog

Het bruto minimumloon stijgt per 1 januari 2020 voor werknemers van 21 jaar en 
ouder bij een volledig dienstverband.
Het wordt:
€ 1653,60 per maand (let op: het was € 1635,60 per maand) | € 381,60 per week  
en
€ 76,32 per dag 

Heb je mensen met het minimumloon in dienst? Let dan op goed op dat het juiste 
minimumloon in Humanwave staat per 1 januari 2020.
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9. 2020 is een schrikkeljaar en heeft een 53e week

Het jaar 2020 is een schrikkeljaar. Dit betekent dat het jaar 366 dagen telt in plaats 
van 365. De maand februari telt in 2020 29 dagen in plaats van 28. 29 februari is 
een extra werkdag voor werknemers zonder dat daar extra voor betaald wordt 
(Zolang de werknemers niet per gewerkt uur afgerekend worden). 

Ook heeft 2020 een 53e week, een schrikkelweek. Dit is iets om administratief 
rekening mee te houden. Voor oproepkrachten of parttimers die extra uren maken 
komt het erop neer dat je een extra week moet gaan afhandelen. 

Humanwave is hier op voorbereid. 

10. Transitievergoeding

10.1 Beëindiging dienstverband op jouw verzoek
Vanaf 1 januari 2020 moet de werkgever bij het ontslaan, of het niet verlengen van 
een tijdelijk contract, een transitievergoeding betalen. Het maakt in 2020 niet meer 
uit hoe lang de arbeidsovereenkomst heeft geduurd.

10.2 Wat moet je betalen aan transitievergoeding?
Vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst heeft een werknemer recht op 
een transitievergoeding geldt. De leeftijd van de medewerker speelt in 2020 geen 
rol meer voor de hoogte van deze vergoeding. De medewerker heeft altijd recht op 
½ maandsalaris, vakantiegeld en mogelijk andere emolumenten (beloningen voor 
werk die buiten het normale salaris vallen) per gewerkt jaar. 

Indien van toepassing mag je opleidingskosten voor inzetbaarheid buiten de 
organisatie en opleidingskosten voor inzetbaarheid binnen de organisatie (vanaf 
1 januari 2020) in mindering brengen op de transitievergoeding. De medewerker 
moet hier op voorhand schriftelijk mee instemmen. 

10.3  Lengte dienstverband speelt geen rol meer 
Werknemers met een dienstverband van langer dan 10 jaar krijgen per 2020 geen 
extra hoge transitievergoeding meer.

11. Transitievergoeding terugvragen (vanaf 2015) voor 
medewerkers ziek uit dienst

Vanaf 1 januari 2020 moet de werkgever bij het ontslaan, of het niet verlengen van 
een tijdelijk contract, een transitievergoeding betalen. Het maakt in 2020 niet meer 
uit hoe lang de arbeidsovereenkomst heeft geduurd. De medewerker heeft altijd 
recht op ½ maandsalaris, vakantiegeld en mogelijk andere emolumenten (belo-
ningen voor werk die buiten het normale salaris vallen) per gewerkt jaar. 

Voor de hoogte van de vergoeding spelen de leeftijd en de lengte van het dienst-
verband geen rol meer.
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Ook bij het ontslaan van een zieke werknemer ben je als werkgever verplicht om 
een transitievergoeding te betalen. Per 1 april 2020 kan je echter de transitievergoed-
ing die je betaald hebt aan zieke medewerkers die uit dienst gaan terugvragen bij het 
UWV. Dit kan met terugwerkende kracht tot 2015. 

Let op: Werkgevers met slapende dienstverbanden moeten de hoge transitiever-
goeding betalen als de 104 weken termijn voor 1 januari 2020 eindigt. Om dit ook 
volledig vergoed te krijgen, moet er in 2019 overeenstemming zijn bereikt met de 
werknemer om het dienstverband te beëindigen (einddatum mag wel in 2020 
gelegen zijn). Anders krijgt een werkgever slechts de lagere transitievergoeding 
gecompenseerd, terwijl hij wel de hoge aan de werknemer moet betalen.

Er zijn helpfiles aanwezig op de website van Humanwave die je exact uitleggen hoe 
je een transitievergoeding moet verlonen. 

12. Sectorfonds komt te vervallen

In 2020 gaat de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht. Vanaf volgend jaar 
betalen werkgevers een lage WW-premie voor werknemers met een vast contract 
en een hoge WW-premie voor werknemers met een flexibel contract. Als gevolg 
hiervan vervalt het sectorfonds. 

Tot nu toe werd de hoogte van de WW-premie bepaald door de sector waarin een 
werkgever zich manifesteert. Vanaf 2020 geldt eenzelfde hoge en lage premie voor 
elke werkgever, ongeacht tot welke sector je behoort. De sectorpremie en het 
sectorfonds komen te vervallen. Let op, de sector zelf blijft wel bestaan. 

13. Pensioenfonds Detailhandel wisselt naar UPA

Het Pensioenfonds Detailhandel besteed hun administratie in 2020 niet meer uit 
aan TKP, een pensioenuitvoeringsorganisatie in Groningen. Zij wisselen naar de 
Uniforme Pensioen Aangifte (UPA). 

De UPA is de nieuwe standaard voor het uitwisselen van salarisgegevens tussen 
werkgevers en pensioenfondsen. Heel langzaam stappen alle pensioenfondsen 
over naar UPS. Voor 2020 is dat de detailhandel. 

Voor werkgevers is het belangrijk om te controleren of de software waarin de 
salarisadministratie wordt afgehandeld geschikt is voor de UPA. Anders kan er 
geen pensioenaangifte gedaan worden. 

Humanwave ondersteunt de UPA voor Detailhandel.

14. Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Op 1/1/2020 zal de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking treden. De WAB 
heeft gevolgen voor de loonkosten van organisaties die veel met flexwerkers en/of 
met tijdelijke contracten werken. Deze wet heeft daarnaast ook gevolgen voor je 
HR en de Salarisadministratie. 

In 2020 wordt de bijtelling voor een elektrische auto verhoogd van 4% in 2019 
naar 8%. De bijtelling van 8% geldt alleen voor de eerste € 45.000 euro van de 
catalogusprijs van de auto. Boven deze grens geldt het algemene bijtellingsper-
centage van 22%. 

Om het percentage te bepalen moet er ook gekeken worden naar de datum 
waarop de auto voor het eerst een kenteken heeft gekregen. De verlaagde 
bijtelling van 4% in 2019 en van 8% in 2020 is 60 maanden geldig. Daarna gaat het 
omhoog naar de dan geldende bijtelling.

Let op, het bijtellingspercentage gaat de komende jaren stapsgewijs nog verder 
omhoog, naar 22% in 2026.

Zorg ervoor dat als je een auto van de zaak aanschaft dat je in Humanwave het 
juiste bijtellingspercentage ingeeft. 
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geregeld welk land wanneer belasting heft. 
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Om het je gemakkelijk te maken hebben wij kort en krachtig alle veranderingen 
voor je op een rij gezet. Loop deze zorgvuldig door en neem - op tijd - actie waar 
dat nodig is. Wij zorgen ervoor dat de veranderingen die de WAB met zich mee-
brengt in Humanwave worden ondersteunt.

15. Geboorteverlof

Het geboorteverlof voor partners die in loondienst werken is sinds 1 januari 2019 
één keer het aantal werkuren per week, op te nemen binnen 4 weken na de ge-
boorte van het kind. Deze week wordt volledig doorbetaald. 

Vanaf 1 juli 2020 wordt dit verlof uitgebreid tot 5 weken aanvullend geboortever-
lof, op te nemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Met als voor-
waarde dat het geboorteverlof van één keer het aantal werkuren al is opgenomen. 
De werkgever betaald voor het aanvullend geboorteverlof maximaal 70% van het 
maximumdagloon uit. Het is ook mogelijk om minder dan 5 weken aanvullend 
geboorteverlof op te nemen.

In Humanwave kan het geboorteverlof door middel van het verloftype  ‘bijzonder 
verlof’ aangevraagd worden.

Heb je nog vragen? Humanwave staat voor je klaar!

Gratis support
Heb je vragen naar aanleiding van dit document? Bijvoorbeeld over de 
invoer van gegevens of waar je een bepaalde functionaliteit terugvindt 
in de software van Humanwave? Dan kun je altijd contact opnemen 
met ons support team via 085 401 51 50 of support@humanwave.nl. 

De gemakkelijkste manier om al je HR & Salaris vragen te stellen 
Vind je het fijn om door het jaar heen vragen te kunnen stellen over 
HR & Salarisadministratie aan vakbekwame experts? Denk dan eens 
aan een abonnement ‘HR & Salaris Vragen’ bij Humanwave. Onze 
experts staan graag voor je klaar en geven je deskundig antwoord, 
kloppend met de huidige wetgeving. Ook met vragen op het gebied 
van arbeidsrecht kun je bij ons terecht. Lees meer over een abonne-
ment op een ‘HR en Salaris Vragen’ pakket.

Salarisadministratie uitbesteden
Loop je niet warm voor de salarisadministratie? Geen probleem! Bij 
Humanwave kun je ook kiezen voor de Full Service. Op die manier is 
jouw salarisadministratie in goede handen en regel je alle HR en 
Salaris zaken op één plek. Je kunt echter altijd meekijken, en de data 
blijft van jou. Kortom, minder zorgen, meer tijdsbesparing en meer 
grip op de belangrijkste kostenpost van jouw organisatie. Lees meer 
over salarisadministratie uitbesteden.

https://humanwave.nl/wp-content/uploads/2019/12/Checklist-Wet-Arbeidsmarkt-in-Balans-2.1-WAB.docx-1.pdf
https://humanwave.nl/hr-salaris-vragen
https://humanwave.nl/salarisadministratie-uitbesteden/



