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• Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers (Tozo):
bijstand voor zelfstandig ondernemers
ten behoeve van hun levensonderhoud
loopt door t/m 30 juni 2021.
• Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL):
de mogelijkheid om een
tegemoetkoming voor de vaste lasten
aan te vragen is verlengd tot en met 30
juni 2021.
• Het afdragen van de hoge WW-premie
voor vaste werknemers die meer dan
30% hebben overgewerkt is opgeschort
t/m 2021.
• Betalingsregeling belastingschuld
duurt maximaal 36 maanden en zal voor
ondernemers ingaan vanaf 1 juli 2021.

1 januari  

Kleine werkgevers (<25) krijgen vanaf
1 januari de mogelijkheid om compensatie
te vragen voor de transitievergoedingen
die zij moeten betalen bij
bedrijfsbeëindiging door pensionering of
overlijden

Voor werkgevers is het niet altijd duidelijk
hoe en waarom UWV een beslissing
neemt over het wel of niet opleggen van
een loonsanctie bij de toets op re-
integratieverplichtingen na twee jaar
ziekte (de ‘RIV-toets’). Daarom is vanaf 1
september 2021 het advies van de
bedrijfsarts over de belastbaarheid van de
werknemer leidend bij de RIV-toets.

Wat verandert er voor HR
vanaf januari 2021?

Werkkostenregeling

1 januari 

Het percentage van de vrije ruimte uit de
werkkostenregeling (WKR) boven de
€ 400.000,- van het fiscale loon wordt in
2021 verlaagd van 1,2% naar 1,18%. De
vrije ruimte voor het fiscale loon tot en
met € 400.000,- zal in 2021 1,7%
bedragen.

Compensatie
transitievergoeding
kleine werkgever

Verlenging
kabinetsmaatregelen
corona

1 januari 

RIV-toets: oordeel
bedrijfsarts leidend

1  september
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Aanvankelijk konden werknemers vanaf
1 januari starten met het opsparen van
maximaal 100 weken fiscaal gefaciliteerd
vakantie- en compensatieverlof (in plaats
van 50 weken). Maar de Eerste Kamer
behandelt dit wetsvoorstel pas half
januari 2021, waardoor de maatregelen
niet ingaan per 1 januari a.s. Het
wetsvoorstel kent wel terugwerkende
kracht tot 1 januari 2021.

Maximum 
Transitievergoeding

Het maximumbedrag van de
transitievergoeding wordt jaarlijks per 1
januari door de minister van SZW
gewijzigd en bedraagt in 2021 maximaal €
84.000,- of maximaal een jaarsalaris als
het loon hoger is dan dat bedrag. Payrollers kregen per 1 januari 2020

recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden
die gelden voor ‘gewone’ werknemers bij
de inlener. Vanaf 2021 moet de
payrollwerkgever ook een adequate
pensioenregeling regelen voor
de payroller.
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vanaf januari 2021?1 januari 

Verlofsparen

1 januari  (uitgesteld)

Bijtelling elektrische auto

1 januari 

De bijtelling van de elektrische auto van
de zaak gaat in 2021 omhoog, van 8% naar
12%. Als de catalogusprijs hoger is dan
€ 40.000,-, dan geldt vanaf dit bedrag
22% bijtelling. Alleen auto’s die op
waterstof en zonne-energie lopen, komen
nog in aanmerking voor 4% bijtelling.

Pensioen voor payrollers

1 januari 

RIV-toets: oordeel
bedrijfsarts leidend
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