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Miljoenennota: 
de highlights
2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar 
waarin de wereld kennismaakte met corona. Dit 
heeft niet alleen grote gevolgen gehad voor de 
gezondheid, maar ook voor de economie.

Het kabinetsbeleid was en is zoveel 
mogelijk gericht op behoud van banen en 
werkgelegenheid. Daarnaast is er meer aandacht 
voor het verlagen van de werkgeverslasten om 
faillissementen te voorkomen. Daar waar dit 
niet lukt,  ligt de nadruk op het zo snel mogelijk 
vinden van nieuw werk. 
  
Deze doelstelling heeft zijn beslag gekregen in 
diverse noodmaatregelen en steunpakketten 
in 2020 en ook in 2021. Salure zette de 
belangrijkste onderwerpen uit de Miljoenennota 
voor je op een rijtje:
 
  
1. Wat verandert er in de NOW-regeling? 
 
2. Baangerelateerde investeringskorting (BIK) 
 
3. Wijziging WKR en verruiming gerichte 
vrijstelling scholingskosten 
 
4. Bijtelling emissievrije auto’s 
 
5. Nieuwe cijfers en percentages 
 
6. Tijdelijke vrijstelling regeling vervroegd 
uittreden (RVU)
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NOW-regeling
De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor 
Werkgelegenheid (NOW) is inmiddels een bekend 
begrip geworden. De NOW-regeling voorziet 
in een tegemoetkoming in de loonkosten en 
is van toepassing op zowel vaste als flexibele 
arbeidskrachten. 
 
Na twee eerdere NOW-pakketten start vanaf 1 
oktober de NOW 3.0. In dit derde pakket zien we 
een aantal duidelijke wijzigingen ten opzichte van 
de twee eerdere steunpakketten. De belangrijkste 
is dat NOW 3.0, naast het behoud van banen en 
werkgelegenheid, ook nadrukkelijker is gericht 
op het verlagen van de werkgeverslasten. De 
belangrijkste wijzigingen van de NOW 3.0 op een 
rijtje:  
 
3 tijdvakken 
NOW 3.0 omvat 3 tijdvakken van 3 maanden. 
Het eerste tijdvak start op 1 oktober 2020 en het 
derde eindigt op 30 juni 2021.  
 
Minimaal omzetverlies 
Om in aanmerking te komen voor NOW 3.0, moet 
de werkgever in het eerste tijdvak een minimaal 
(verwacht) omzetverlies lijden van 20%. In het 
tweede en derde tijdvak van NOW 3.0 is dat 30%.

Afbouw maximale vergoeding én loonsom
NOW 1.0 en NOW 2.0 voorzagen in een 
maximale vergoeding van 90% van de 
loonsom. Bij NOW 3.0 gaat het maximale 
vergoedingspercentage stapsgewijs van 80% in 
het eerste tijdvak, naar 70% in het tweede tijdvak 
en 60% in het derde tijdvak.  
  
Hier staat tegenover dat de overheid werkgevers 
de mogelijkheid biedt om de loonsom af te 
bouwen met 10% tot 15% over de verschillende 
tijdvakken. Met deze afbouw wil het kabinet 
bedrijven tegemoetkomen die langdurig 
omzetverlies lijden.  
 
Werkgevers kunnen deze afbouw faciliteren 
door natuurlijk verloop, een vrijwillig loonoffer of 
eventueel het afscheid nemen van werknemers. 
In het licht van dit laatste, vormt het ontslaan 
van werknemers vanwege bedrijfseconomische 
redenen niet langer een reden voor een korting 
op de tegemoetkoming. Dit was bij de eerdere 
NOW-pakketten wel het geval.

Aanvragen NOW 3.0

De NOW 3.0 kan vanaf 16 november worden 
aangevraagd. Dit kan met terugwerkende kracht 
tot 1 oktober. Meer weten over de NOW 3.0? 
Houd dan salure.nl/nieuws in de gaten. Daar 
vind je alles wat je moet weten over de regeling, 
inclusief handige rekenvoorbeelden. 
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Baangerelateerde 

investeringskorting

De Britse econoom Keynes riep het al in 1936: juist 
in economisch moeilijke tijden is het belangrijk om te 
investeren. Dit is dan ook precies waarom het kabinet 
de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) in het 
leven heeft geroepen. 
 
De bedoeling van deze korting is om de 
werkgeverslasten te verlichten zodat werkgevers ook 
in economisch zwaar weer blijven investeren in de 
onderneming. 

 
 
Investering leidt tot belastingvoordeel 
Dat werkt als volgt. Stel, een werkgever schaft 
een machine aan voor zijn onderneming. Hij mag 
een bepaald percentage van deze investering 
verrekenen in de aangifte loonheffingen/ premie 
volksverzekeringen. Tegenover de kosten van de 
investering staat dus een belastingvoordeel voor 
de werkgever. 
  
De BIK-regeling start vanaf 1 januari 2021 
en geldt voor de komende twee jaar. Op dit 
moment wordt de BIK nog verder uitgewerkt. 
Uiteraard houdt Salure je op de hoogte van de 
ontwikkelingen.

worden aangevraagd. Meer weten over de NOW 
3.0? Op salure.nl vind je Lees hier het uitgebreide 
artikel van Salure over dit onderwerp of bekijk 
het handige rekenvoorbeeld.
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 Extra: Subsidie voor omscholing in MKB
 Voor het MKB is er naast de WKR een aparte subsidieregeling in het leven geroepen. Deze is bedoeld 
 voor de zogenoemde tekortberoepen. 

 In het Belastingplan voor 2021 zijn 10.000 omscholingstrajecten opgenomen. Per traject geldt een 
 maximale subsidie van € 3.750. Dat is ongeveer de helft van de gewoonlijke kosten van een dergelijk   
 omscholingstraject. De andere helft komt voor rekening van de werkgever. 

 Ook hier is gezocht naar een combinatie van een snelle transitie op de arbeidsmarkt van de 
 werknemer en het verlichten van de werkgeverslasten.

Werkkosten-
regeling
In de werkkostenregeling mogen werkgevers 
een percentage van het totale fiscale loon 
van de onderneming besteden aan onbelaste 
vergoedingen voor de werknemers. 
 
Dit percentage (de vrije ruimte) werd in 2020 
verhoogd van 1,7% naar 3% over de eerste 
€400.000 van de loonsom. Over de loonsom 
daarboven bedroeg de vrije ruimte 1,2%. Dit 
gebeurde met terugwerkende kracht tot 1 januari 
vanwege de coronacrisis. Dit betekende een 
belastingvoordeel voor werkgevers, zodat zij hun 
werknemers extra tegemoet konden komen in 
crisistijd. 
 
2021: vrije ruimte weer omlaag 
Per 1 januari 2021 gaat de vrije ruimte weer 
omlaag naar 1,7% over de eerste €400.000 van 
het totale fiscale loon. Terug naar ‘het oude 
normaal,’ zogezegd. Over de loonsom boven de 
€400.000 daalt de vrije ruimte naar 1,18%. 
 

Ook 2021: verruiming gerichte vrijstelling 
scholingskosten 
Met een groeiende werkloosheid is het 
belangrijk dat mensen zo snel mogelijk naar een 
andere baan kunnen switchen. Hiervoor is een 
verruiming gekomen van scholingskosten die 
dienen ter verwerving van inkomen.

Dit geldt ook voor scholingskosten voor een 
werknemer die uit dienst treedt en aan de slag 
gaat bij een nieuwe werkgever. Je kunt dan de 
scholingskosten verrekenen in de WKR. 

Deze verruiming van de gerichte vrijstelling 
scholingskosten is nadrukkelijk niet bedoeld 
voor het onderhouden en verbeteren van kennis 
en vaardigheden van de werknemer zelf.
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Emissievrije 
auto's: bijtelling
De Miljoenennota stond niet alleen in het teken 
van corona. Ook onderwerpen zoals het 
klimaatakkoord kwamen voorbij. 

Vanuit het klimaatakkoord is er een wetsvoorstel 
over emissievrije auto’s opgenomen in het 
Belastingplan 2021.

Korting op de bijtelling voor duurzame auto’s  
Voor auto’s die op waterstof of zonne-energie 
rijden, komt er met ingang van 1 januari 2021 
een korting op de bijtelling. Deze korting 
bedraagt 10%. 

Ook voor elektrische auto’s geldt in 2021 een 
korting op de bijtelling van 10%, maar deze wordt 
wel gemaximeerd tot € 4.000. Deze korting op 
de fiscale bijtelling wordt de komende jaren 
geleidelijk afgebouwd. 

Het is nu nog niet bekend of de maximale 
korting van € 4.000 op de bijtelling voor 
elektrische auto’s na 2021 al dan niet wordt 
aangepast.
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Nieuwe cijfers 
en percentages
Met het najaar voor de deur en Prinsjesdag net 
achter de rug, worden de fiscale wijzigingen voor 
2021 langzaam maar zeker duidelijk. Deze cijfers 
en percentages voor 2021 zijn inmiddels bekend 
gemaakt: 
 
Inkomensafhankelijke premie 
zorgverzekeringswet gaat omhoog
In 2021 wordt de inkomensafhankelijke 
premie zorgverzekeringswet verhoogd van 
6,7% naar 7,0%. Dit is een verhoging van de 
werkgeverslasten en dus een fiscaal nadeel voor 
de werkgever. 
 
Vervroegde verhoging arbeidskorting 
De arbeidskorting zou met ingang van 2022 
met € 73 omhoog gaan. Vanwege de huidige 
ontwikkelingen is besloten om deze verhoging al 
met ingang van 1 januari 2021 door te voeren. Dit 
is een belastingvoordeel voor de werknemer.

Daling eerste schijf inkomstenbelasting 
De inkomstenbelasting daalt vanaf 2021 voor 
jaarinkomens die in de eerste schijf vallen. De 
eerste belastingschijf geldt voor een belastbaar 
jaarinkomen tot € 68.507.
 
Het belastingpercentage daalt met ingang van 
2021 van 37,35% (2020) naar 37,10%. 
 
Tussen 2022 en 2024 zal het percentage verder 
dalen tot 37,03%. Dit betekent dus nog meer 
belastingvoordeel voor de werknemer. 

Daling percentages WW-premie 
In 2020 werden in het kader van de Wet 
Arbeidsmarkt in Balans (WAB) een lage WW-
premie (2,7%) en een hoge WW-premie (7,7%) 
ingevoerd.  
 
Dit verschil in de WW-premie maakt het voor 
werkgevers aantrekkelijker om werknemers een 
vast contract aan te bieden, waarbij dan de lage 
WW-premie geldt.  
  
Ook in 2021 blijven de verschillende WW-
premies bestaan. De percentages dalen echter 
licht vanaf 1 januari 2021: 
 
De lage WW-premie daalt van 2,94% naar 2,7%.  
 
De hoge WW-premie daalt van 7,94% naar 7,7%.  
 
Het verschil tussen de premiepercentages blijft 
dus 5%. Zo blijft het voor werkgevers 
aantrekkelijker om vaste contracten aan te 
bieden, maar wordt er wel licht bespaard op de 
WW-premie. Ook dit is dus een verlaging van de 
werkgeverslasten.
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Tijdelijke 
vrijstelling RVU
In het Belastingplan 2021 is een tijdelijke 
vrijstelling voor de regeling vervroegd uittreden 
opgenomen. Dit is een crisismaatregel. 
 
Normaal gesproken moet de werkgever een 
boetepercentage van 52% over de aangeboden 
ontslagvergoeding betalen als hij een werknemer 
vóór de AOW-gerechtigde leeftijd laat stoppen 
met werken. 

 

Met ingang van 1 januari 2021 is er voor 
bepaalde groepen een vrijstelling in het leven 
geroepen. Hiermee vervalt het boetepercentage 
van 52%.

Het gaat hier om de groepen medewerkers die 
het hardst zijn getroffen door de plotseling snel 
stijgende pensioenleeftijd. Ook werknemers met 
zware beroepen komen in aanmerking voor deze 
tijdelijke vrijstelling vervroegd uittreden. Een 
lastenverlichting voor de werkgever dus.
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Bespaar kosten 
in uitdagende 
tijden 
 
Bedankt voor je interesse in dit whitepaper! 

Wil je weten hoe jij kosten kunt besparen? 
Vraag dan subsidieadvies aan van onze speci-
alisten. Zij nemen je hele salarisadministratie 
door om te zien of en waar je de afgelopen 
jaren geld hebt laten liggen. Neem contact met 
ons op:

T 0182-543643
E advies@salure.nl
I www.salure.nl

Disclaimer
Dit whitepaper is samengesteld door de 
specialisten van Salure. Er kunnen geen rechten 
worden ontleend. Controleer altijd de actuele 
voorwaarden voor wet- en regelgeving bij het 
UWV of de Rijksoverheid of laat je adviseren 
door de specialisten van Salure.


