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NIEUWSBRIEF PERSONEEL & SALARISSEN 

 

December 2019 

Het jaar 2019 loopt weer ten einde. Voor ons betekent dat, dat we de 

salarisadministratie van 2019 gaan afsluiten en van het jaar 2020 voorbereiden. 

 

Wij verzoeken u dan ook, zoals ieder jaar, de gevraagde gegevens aan ons op te 

sturen zodat wij alles correct kunnen verwerken.  

 

1. Gegevens voor de salarisadministratie 

Getekende arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd 

Zoals u in onze nieuwsbrief hebt kunnen lezen, gaan er vanaf 1 januari 2020 twee 

WW premiepercentages gelden. Het verschil tussen deze beide is 5%. Om het lage 

premiepercentage te kunnen toepassen dienen we te beschikken over een 

getekende arbeidsovereenkomst van alle werknemers die een arbeidsovereen-

komst hebben voor onbepaalde tijd en met een vast aantal uren per 

week/maand. Inmiddels hebben wij u hierover benaderd. Mocht de getekende 

arbeidsovereenkomst of de getekende bevestigingsbrief nog niet bij ons binnen 

zijn dan verzoeken wij u deze zo spoedig mogelijk op te sturen.  

 

Loonbestanddelen, vergoeding, verstrekking  

Mochten er nog loonbestanddelen, vergoedingen en/of verstrekkingen zijn 

geweest in het afgelopen jaar, die nog niet in de salarisadministratie zijn verwerkt, 

dan verzoeken wij u deze voor 30 december  aan ons door te geven.  

Gegevens 2019 

Mogelijk is bij u nu al bekend dat er wijzigingen zijn in de salarissen van uw 

werknemers. Deze wijziging kan een loonsverhoging, urenuitbreiding, auto van de 

zaak enzovoort zijn. Wilt u deze wijzigingen voor 30 december  aan ons 

doorgeven? 

Premies Werkhervattingskas 

De Belastingdienst heeft inmiddels weer de beschikkingen met de 

Premiepercentages Werkhervattingskas verzonden. Indien u dit nog niet heeft 

gedaan, verzoeken wij u deze voor 1 januari 2020 aan ons op te sturen.  
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Werkkostenregeling (WKR) 

Bijgaand zenden wij u een lijst met daarop de meest voorkomende 

onkostenvergoedingen en verstrekkingen. Om vast te stellen of u de vrije ruimte 

niet overschrijdt, dienen wij te beschikken over alle onkostenvergoedingen en 

verstrekkingen die u hebt gedaan in 2019 . Als u de vrije ruimte overschrijdt moet 

u 80% eindheffing betalen. Wij verzoeken u dan ook voor 31 december  de lijst in 

te vullen en aan ons te retourneren.  

 

Auto van de zaak 

Voor de juiste bijtelling voor privégebruik auto van de zaak, hebben wij de juiste 

gegevens nodig. Het kan zijn, dat er een wisseling van auto’s heeft 

plaatsgevonden in de loop van het jaar, die nog niet bij ons bekend is.  

Graag zowel de lijst voor de situatie voor  2019 als voor de situatie voor 2020 

invullen. 

Wilt u hiervoor bijgaande lijsten invullen? De ene lijst betreft de personenauto en 

de andere de bestelauto.  
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2. Wat wijzigt er in 2020? 

Onderstaand de belangrijkste wijziging voor 2020. Mocht u meer informatie willen over 

een thema dan kunt u hiervoor altijd contact met ons opnemen.  

Premiewijzigingen 

• Werkgeversheffing ZvW (zorgverzekeringswet) van 6,95% naar 6,7%  

• Werknemersbijdrage ZvW voor DGA van 5,7% nar 5,457% 

• Basispremie WAO/WIA van 6,97% naar 7,27% 

• WW premie van 3,6% naar 2,95% en 7,95% 

Loonheffingstabellen  

In onze nieuwbrief van vorig jaar december hebben we al vermeld dat naar een 

twee schijvenstelsel wordt toegewerkt. De ingangsdatum van dit stelsel zou in 2021 

zijn. Dit is echter vervroegd en gaat in op 1 januari 2020. Zoals u in onderstaand 

schema kunt zien zijn de percentages 37,75% en 49,5%. Door toepassing van allerlei 

verrekeningspecentages zijn er toch weer meerdere tarieven mogelijk.  

Van Tot Bijzonder tarief 

Zonder 

loonheffingskorting 

Bijzonder tarief 

met 

loonheffingskorting 

0 7851 37,35% 0 

7851 9918 37,35% 34,54% 

9918 20711 37,35% 8,52% 

20711 21422 37,35% 14,21% 

21422 34937 37,35% 41,36% 

34937 68507 37,35% 49,02% 

68507 98857 49,5% 55,5% 

98857  49,5% 49,5% 

 

Over het algemeen zullen de nettolonen erop vooruitgaan met uitzondering van de 

groep werknemers die een jaarinkomen heeft tot € 20.000 en waarbij de 

loonheffingskorting niet wordt toegepast.  

Paww 

De in te houden premie voor Paww (private aanvulling op de WW en WGA) wordt 

verhoogd naar 0,4%. Dit jaar is dat nog 0,3%. 

Auto van de zaak – bijtelling 

Voor nieuwe auto’s geldt, net als voorgaande jaren, dat er nog maar twee 

bijtellingspercentages zijn. Echter het lage bijtellingspercentage wijzigt van 4 naar 8%.   

Het bijtellingpercentage van 8% geldt voor nul-emissievoertuigen (geen CO2-uitstoot). 

Met ingang van 2020 geldt, dat voor een elektrische auto, die is aangeschaft na 1 

januari 2020 en met een cataloguswaarde boven de € 45.000.- er een bijtelling is van 

8% voor de eerste €  45.000,- en 22% bijtelling voor het bedrag boven deze € 45.000. 
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Wij verzoeken u, ook indien uw werknemer de auto van de zaak niet privé gebruikt, 

het kenteken aan ons door te geven. De Belastingdienst vraagt namelijk de kentekens 

op bij de RDW en kijkt of de loonadministratie hierop aansluit. 

 

Wet Minimumloon 

 

In onderstaand schema kunt u de hoogte van het wettelijk minimumloon vinden zoals 

dit geldt per 1 januari 2020.  

 

   uurloon     

  maand week 40 uur per week 38 uur per week 36 uur per week 

21 en ouder 
€ 

1.653,60 € 381,60 € 9,54 € 10,05 € 10,60 

20 
€ 

1.322,90 € 305,30 € 7,64 € 8,04 € 8,49 

19 € 992,15 € 228,95 € 5,73 € 6,03 € 6,36 

18 € 826,80 € 190,80 € 4,77 € 5,03 € 5,30 

17 € 653,15 € 150,75 € 3,77 € 3,97 € 4,19 

16 € 570,50 € 131,65 € 3,30 € 3,47 € 3,66 

15 € 496,10 € 114,50 € 2,87 € 3,02 € 3,19 

 

 

Transitievergoeding 

 

De Hoge Raad heeft op 8 november 2019 een uitspraak gedaan inzake de 

zogenaamde “slapende dienstverbanden”.  Indien een langdurige werknemer u 

verzoekt om zijn dienstverband te beëindigen dient u hier gevolg aan te geven. Bij 

beëindiging heeft de werknemer recht op transitievergoeding.  Tot 1 januari 2019 

heeft deze werknemer nog recht op de hoge transitievergoeding. Na 1 januari 2020 

kan het zijn dat deze lager is. Zie hiervoor ook onze vorige nieuwsbrief.   

Indien u van een zieke werknemer het dienstverband hebt beëindigd en een 

transitievergoeding hebt betaald, dan kun u hiervoor per 1 april 2020 een 

compensatie aanvragen bij het UWV. Deze regeling geldt met terugwerkende kracht 

tot 1 juli 2015.  

Wij verzoeken u contact met ons op te nemen in het geval u het dienstverband van 

een langdurige zieke werknemer hebt beëindigd onder betaling van een 

transitievergoeding en wij voor u een compensatie dienen aan te vragen bij het UWV.  
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Bijtelling fiets 

Vanaf 2020 is het mogelijk om een fiets van de zaak aan de werknemer beschikbaar 

te stellen. De fiets blijft dan van u. De werknemer krijgt een bijtelling van 7% voor privé 

gebruik. Daarnaast mag er geen reiskostenvergoeding betaalt worden aan de 

werknemer. Natuurlijk is het ook nog steeds mogelijk om een fiets onbelast te 

schenken aan de werknemer vanuit de vrije ruimte van de Werkkostenregeling.  

 

Wijzigingen LIV en LKV 

Vorig jaar hebben veel werkgever een Liv (Lage inkomensvoordeel) of een LKV 

(loonkostenvoordeel) subsidie ontvangen. Echter, om de maatregelen uit het 

pensioenakkoord te kunnen bekostigen wordt er bezuinigd op de Liv. Er gaat nog 

maar het lage tarief gelden. De maximale subsidie bedraagt € 1.000 in 2020. Dit was 

€ 2.000. 

De jeugd Liv wordt gehalveerd en per 2014 zelfs helemaal afgeschaft. Het jeugdliv 

was bedacht om werkgevers te compenseren voor de extra verhogingen van het 

wettelijk minimumloon.   

Voor de LKV is er een positieve wijzing. Deze gaat namelijk duren voor onbepaalde 

tijd. Dat is nu nog slechts drie jaar. Dit geldt alleen voor nieuwe gevallen en  pas per 

2021.  

 

Extra partnerverlof 

Vanaf 1 juli 2020 hebben werknemers recht op partnerverlof naast het geboorteverlof 

van een werkweek die door werkgevers wordt betaald. Het partnerverlof wordt 

betaald door het UWV en is 70% van het salaris. De maximale duur is vijf weken en het 

verlof moet binnen 26 weken na bevalling worden opgenomen.  

 

Feestdagen 

Tijdens de feestdagen zal ons kantoor gesloten zijn van 24 december 2019 tot 2 januari 

2020. 

 

 

 

Wij wensen u fijne kerstdagen en een voorspoedig 2020 toe! 
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WERKKOSTENREGELING 2019 

     
Naam 
werkgever:……………………………………………………..    

     

     
Naam werknemer:………………………    

     

  Vergoeding Eindhef Loon 

  toegekend fingsloon werknemer 

E Apparatuur voor gebruik thuis       

E Bedrijfsfitness niet op werkplek       

E Bedrijfskleding zonder logo en blijft        

  niet achter op werkplek       

E Bovenmatige reiskostenvergoeding       

E Bonus       

E Bovenmatige verhuiskosten       

E Branche eigen producten meer dan20%        

  voordeel of meer dan € 500,- per jaar       

E Bijdrage personeelsvereniging       

E Contributie vakbond       

E Fiets       

E Geschenken       

E Huisvesting in kader van dienstbetrekking       

E Internet thuis (zonder noodzakelijkheid)       

E Kerstpakketten       

E Kinderopvang       

E Maaltijden zonder zakelijk karakter       

E Parkeergeld (geen auto van de zaak)       

E Personeelsfeesten niet op de werkplek       

E Personeelslening (niet voor fiets/woning)       

E Persoonlijke verzorging       

E Reiskosten meer dan € 0,19 per km       

E Representatiekosten en relatiegeschenken       

E Schade/verlies oorzaak hangt samen met       

  dienstbetrekking       

E Verkeersboetes niet op werknemer       

  verhaald       

  Overige       

     

     

     

     
E = belastbaar loon - kiezen of deze onder de eindeheffing valt of bij werknemer belast wordt 
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OPGAVE TER BESCHIKKING GESTELDE PERSONENAUTO 2019/2020 

Werkgever: 

Er is in 2019 wel/geen sprake van ter beschikking gestelde auto’s (doorhalen wat niet 

van toepassing is) 

Indien er wel sprake is van een ter beschikking gestelde auto, dan graag hieronder 

de verdere gegevens invullen. 

 

 

Naam 

werknemer 

Merk 

en 

type 

auto 

Kenteken Catalogus- 

waarde 

Periode Privégebruik 

 

Verbod 

Privégebruik 

     Ja/nee Ja/nee 

     Ja/nee Ja/nee 

     Ja/nee Ja/nee 

     Ja/nee Ja/nee 

     Ja/nee Ja/nee 

     Ja/nee Ja/nee 

     Ja/nee Ja/nee 

 

Eventuele wijzigingen per 1 januari 2020 

Naam 

werknemer 

Merk 

en 

type 

auto 

Kenteken Catalogus- 

waarde 

Periode Privégebruik 

 

Verbod 

Privégebruik 

     Ja/nee Ja/nee 

     Ja/nee Ja/nee 

     Ja/nee Ja/nee 

     Ja/nee Ja/nee 

     Ja/nee Ja/nee 

     Ja/nee Ja/nee 

     Ja/nee Ja/nee 
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OPGAVE TER BESCHIKKING GESTELDE BESTELAUTO 2019/2020 

Werkgever: 

Er is wel/geen sprake van ter beschikking gestelde auto’s (doorhalen wat niet van 

toepassing is) 

Indien er wel gebruik wordt gemaakt van een of meerdere bestelauto’s, dan graag 

in het schema de kentekennummers invullen en aankruisen welke situatie van 

toepassing is. Indien er bijtelling moet plaatsvinden dan graag ook invullen wat de 

naam van de werknemer is waarvoor bijtelling geldt. 

Situatie 2019 

Kenteken   Privégebruik   
 Nihil 

Er is een 

schriftelijk 

verbod 

opgesteld 

1 -500 km 

Er wordt een 

rittenadministratie 

bijgehouden 

Meer dan  500 km  

   Nagenoeg 

uitsluitend 

geschikt 

voor 

vervoer 

goederen 

Doorlopend 

afwisselend 

gebruik door 

verschillende 

werknemers 

Bijtelling  

Naam van 

werknemer 

invullen 

      

      

      

      

      

 

 

Situatie 2020 

Kenteken   Privégebruik   

 Nihil 

Er is een 

schriftelijk 

verbod 

opgesteld 

1 -500 km 

Er wordt een 

rittenadministratie 

bijgehouden 

Meer dan  500 km  

   Nagenoeg 

uitsluitend 

geschikt 

voor vervoer 

goederen 

Doorlopend 

afwisselend 

gebruik door 

verschillende 

werknemers 

Bijtelling  

Naam van 

werknemer 

invullen 

      

      

      

      

      

 


