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Als zakelijke vriend,  

samen onderweg naar  

het gouden resultaat!
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Hoewel bij de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden of onjuistheden.
Vanwege het brede en algemene kader van deze nieuwsbrief, is deze niet bedoeld als enige vorm van professioneel advies en derhalve niet zondermeer geschikt
voor het nemen van financiële beslissingen. Voor toepassing in individuele gevallen raden wij u aan contact met ons op te nemen.

Ondernemingswinst (vervolg)

Vamil
In aanvulling op de MIA geldt voor milieu-investeringen de 
Vamilregeling. Deze regeling staat vervroegde afschrijving toe 
op milieu-investeringen tot 75% van de aanschafwaarde. De 
resterende 25% moet regulier worden afgeschreven.
Een overzicht van de voor MIA/Vamil kwalificerende bedrijfs-
middelen is te vinden op de website van de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland.

Desinvesteringsbijtelling
Indien bedrijfsmiddelen, waarvoor eerder investeringsaftrek is 
genoten, binnen vijf jaar na aanvang van het investeringsjaar 
worden vervreemd of van bestemming veranderen (bijvoorbeeld 
van eigen gebruik naar verhuur) wordt de winst met een des-
investeringsbijtelling verhoogd. Er geldt een drempel voor de 
desinvesteringsbijtelling van € 2.400.

Milieulijst 2020 vastgesteld

De lijst met bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor  
willekeurige afschrijving (Vamil) en milieu-investeringsaftrek 
(MIA), de zogenaamde Milieulijst, wordt jaarlijks gewijzigd. De 
minister voor Milieu en Wonen heeft de Milieulijst voor 2020  
vastgesteld. Het maximumbedrag aan investeringen dat in  

Energielijst 2020

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de  
Energielijst voor het jaar 2020 vastgesteld. De Energielijst bevat 
de opsomming van bedrijfsmiddelen die voor de energie- 
investeringsaftrek kwalificeren. De lijst wordt jaarlijks vastgesteld 
in verband met technische ontwikkelingen.

Ondernemingswinst (vervolg)

Toeslagen

Bedragen kindregelingen 2020 

Kindgebonden budget
Voor het kindgebonden budget gelden de volgende bedragen op 
jaarbasis.

Kinderen Inkomen tot €  21.430*
1 € 1.185
2 € 2.190
3 € 2.487
4 € 2.784

* Voor gezinnen € 37.691.

Voor ieder volgend kind wordt het kindgebonden budget  
verhoogd met € 297. Verder geldt een verhoging van het kind-
gebonden budget voor 12- tot 15-jarigen van € 243 per jaar. 
De verhoging voor 16- en 17-jarigen is € 434 per jaar. Voor een 
alleenstaande ouder wordt het kindgebonden budget verhoogd 
met € 3.190. Het recht op het kindgebonden budget vervalt als 
het vermogen in box 3 op 1 januari groter is dan € 116.613 voor 

aanmerking wordt genomen voor MIA en Vamil bedraagt in 2020  
€ 25 miljoen per belastingplichtige en, tenzij voor een bedrijfs-
middel een lager maximumbedrag geldt, maximaal € 25 miljoen 
per bedrijfsmiddel. De Milieulijst 2020 is te vinden op de website 
van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

een alleenstaande en € 147.459 voor partners. Bij een inkomen 
hoger dan € 21.430 resp. € 37.691 daalt het kindgebonden  
budget met 6,75% van het meerdere inkomen.

Kinderopvang
Voor de kinderopvang gelden maximum uurprijzen, afhankelijk 
van de aard van de opvang. Voor 2020 zijn deze als volgt vast-
gesteld:

 ■ dagopvang € 8,17;
 ■ buitenschoolse opvang € 7,02;
 ■ gastouderopvang € 6,27. 

Kinderbijslag
Met ingang van 1 januari 2020 gelden de volgende bedragen per 
kind per kwartaal.

Leeftijd kind Bedrag
t/m 5 jaar €  221,49
6 t/m 11 jaar € 268,95
12 t/m 17 jaar € 316,41

Het indrukwekkende verhaal van fotograaf Arie Bruinsma

2018 lijkt een fantastisch jaar te worden voor fotograaf Arie 
Bruinsma. Zijn bedrijf groeit als nooit tevoren. Hij staat bekend 
om zijn indrukwekkende projecten als Overlevers, Baardmannen 
en Red. Begin november van dat jaar exposeert hij in Leeuwar-
den met de portretserie Ik Ben 2018, waarin hij een jaar lang 
Friezen en Friezinnen portretteert die betrokken zijn bij Culturele 
Hoofdstad 2018. Maar dan slaat het noodlot toe.

“Het was 14 november. Ik had hardgelopen tijdens de shorttrack-
training van mijn dochter in Leeuwarden. Dat deden we wel 
vaker met een groepje ouders, om de tijd een beetje nuttig door 
te brengen. Toen we ’s avonds thuiskwamen werd ik niet lekker. 
Ik dacht dat ik griep kreeg en ging vroeg op bed.” Midden in de 
nacht gaat het helemaal mis. Arie wordt met blauw licht naar het 
UMCG in Groningen gebracht. Hij blijkt getroffen door een groot 
herseninfarct. “Het was kantje boord.”

Er breekt een spannende tijd aan. Arie wordt 3 maanden opge-
nomen in de revalidatiekliniek in Beetsterzwaag. Hij is halfzijdig 
verlamd en moet opnieuw leren praten, eten en lopen. “Het 
moeilijkste vond ik dat er niet kon zijn voor mijn vrouw Cynthia. 
Zij moest plotseling alle verantwoordelijkheid op zich nemen; 
zowel voor ons gezin als voor mijn bedrijf. Ik was niet verzekerd 
tegen arbeidsongeschiktheid, dat kon ik niet betalen. Mijn ziekte 
betekende dat er geen inkomen meer was. Het verdubbelde 
onze zorgen.” 

Eén van Arie’s klanten besluit hem te helpen. Zij zet een 
crowdfunding op, zodat Arie zich op zijn gezondheid kan richten 
en financieel een tijdje kan overbruggen. De actie haalt de krant 
en wordt een succes. “Ik kon niet geloven dat iemand dat voor 
mij deed. Het hielp ons om de eerste periode door te komen.”

In de tussentijd wordt zijn werk overgenomen door collega foto-
graaf Frank. “Ik ben hem ontzettend dankbaar. Maar uiteindelijk 
was het mijn grootste wens om zelf weer te fotograferen.” De 
revalidatiearts begrijpt hoe belangrijk dit voor Arie is. Samen met 
de ergotherapeut zorgt hij ervoor dat fotograferen onderdeel van 
de revalidatie wordt. In de kliniek wordt een studioruimte ingericht 
en in het revalidatieschema wordt tijd ingeruimd. Onder begelei-
ding van de therapeuten maakt Arie portretten van mensen die  
betrokken zijn bij zijn revalidatietraject. Een medewerker van de  
kliniek interviewt de betrokkenen over de impact die de situatie
van Arie op hen heeft. Zo lukt het Arie om opnieuw een fotoproject 
op te zetten, waarin hij deze keer zijn eigen verhaal vertelt. 
“In de kliniek begrepen ze wat ik nodig had. Ik voelde mij niet 
langer patiënt, maar weer méns. Ik was weer zinvol bezig en kon 
betekenis geven aan alles wat mij overkomen was.”

Het project krijgt de naam Op Zijn Kop en wordt binnenkort 
afgerond. Meerdere partijen zijn geïnteresseerd om het project 
uit te brengen in de vorm van een expositie of een boek. 
Aanvullend op alle portretten vertelt Arie verhalen over zijn 
ervaringen, twijfels, successen en vraagtekens. “Ik merk dat ik 

de behoefte heb om te vertellen. Om uit te leggen wat er met je 
gebeurt als je een nieuwe identiteit moet opbouwen; met een 
hoofd dat anders werkt, met een lijf dat niet meer doet wat je wilt. 
Dat jouw naasten je weer opnieuw moeten leren kennen. Dat valt 
niet mee.” 

Arie en zijn vrouw merken dat het delen van hun verhaal nog een  
ander effect heeft. “Mensen voelen zich met ons verbonden. We 
hebben ontzettend veel steun en hulp mogen ontvangen. Mensen 
geven aan dat ze geraakt zijn, zich herkennen in ons verhaal en  
zelfs dat het hen inspireert. Door ons oprechte verhaal te vertel-
len voelt het alsof we de mensen écht ontmoeten. Regelmatig 
komen we mensen tegen die reageren op ons verhaal. Soms 
alleen al door een begrijpende blik. Dat is genoeg om even 
verbinding te voelen.”

Dat het niet weer hetzelfde wordt is duidelijk. Arie heeft moeilijke 
keuzes moeten maken met betrekking tot zijn werk. Toch kijken 
ze naar de toekomst, naar wat er nog wel mogelijk is. “We willen 
niet dat het zinloos geweest is. We willen weten wat we te doen 
hebben in deze wereld. Alle strijd en verdriet heeft ons laten 
inzien wat écht belangrijk is, waar het in het leven echt om gaat, 
waaronder de oprechte verbinding tussen mensen.” 

Arie en Cynthia zien wat hun verhaal teweegbrengt. Ze beseffen 
dat de grootste impact altijd al zat in de maatschappelijk rakende 
fotoprojecten die Arie eerder maakte. Ze besluiten hun kwaliteiten 
te bundelen. Arie met zijn passie voor het maken van bijzondere 
fotoportretten. Cynthia als coach in het onderwijs en jeugdzorg, 
met een passie voor het schrijven van verhalen. In hun nieuwe 
bedrijf VUURVINDERS komt alles samen.

Arie en Cynthia Bruinsma       (foto: Nadine de Ruiter Fotografie)
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Ondernemingswinst

Aftrekposten ondernemers 2020

Oudedagsreserve
De toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer 
bedraagt in 2020 9,44% van de winst, maar maximaal € 9.218. 
De toevoeging wordt verminderd met ten laste van de winst 
gekomen pensioenpremies.

Ondernemersaftrek
Een ondernemer voldoet aan het urencriterium als hij op jaar- 
basis ten minste 1.225 uur en de helft van zijn arbeidstijd aan 
zijn onderneming besteedt. Door te voldoen aan het uren 
criterium heeft de ondernemer recht op ondernemersaftrek. 
Deze omvat:

 ■ de zelfstandigenaftrek;
 ■ de aftrek voor S&O-werk;
 ■ de meewerkaftrek;
 ■ de startersaftrek arbeidsongeschikten;
 ■ de stakingsaftrek.

De zelfstandigenaftrek is verlaagd naar € 7.030. De aftrek voor 
S&O-werk bedraagt in 2020 € 12.980. Wie in een van de vijf 
voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was en in deze 
periode niet meer dan tweemaal de S&O-aftrek heeft toegepast, 
heeft recht op een verhoogde aftrek S&O-werk. De verhoging 
bedraagt € 6.494. De overige bedragen van de ondernemers-
aftrek zijn niet gewijzigd. De ondernemersaftrek in de hoogste 
inkomensschijf vindt plaats tegen een gereduceerd tarief van 
46% in plaats van het tabeltarief van 49,5%.

Gemengde kosten
Gemengde kosten zijn kosten met een deels zakelijk, deels privé
karakter. Voor gemengde kosten geldt een beperking van de 
mate waarin zij in aftrek komen op de winst. De volgende kosten 
zijn voor 80% aftrekbaar:

 ■ kosten van voedsel, drank en genotmiddelen;
 ■ kosten van representatie, inclusief recepties, feestelijke  

bijeenkomsten en vermaak;
 ■ kosten van congressen, seminars, symposia, excursies,  

studiereizen en dergelijke.

Investeringsaftrek 2020

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investerin-
gen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te bevorderen. Er zijn 
drie vormen van investeringsaftrek:

 ■ kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA);
 ■ energie-investeringsaftrek (EIA); en
 ■ milieu-investeringsaftrek (MIA).

KIA
Voor investeringen in bedrijfsmiddelen kan KIA worden genoten 
indien het totale investeringsbedrag in 2020 ligt tussen € 2.400 
en € 323.544. Er geldt een minimumbedrag per bedrijfsmiddel 
van € 450. Vanaf een investeringsbedrag van € 2.400 bedraagt 
de investeringsaftrek 28% van het investeringsbedrag. De maxi-
male KIA bedraagt € 16.307. Dit bedrag wordt bereikt bij een 
investeringsbedrag tussen € 58.238 en € 107.848. Bij een hoger 
investeringsbedrag dan € 107.848 daalt de KIA met 7,56% van 
het meerdere, totdat deze nihil bedraagt bij een investerings- 
bedrag van € 323.544.

EIA
Het tarief van de EIA voor investeringen in energiebesparende 
bedrijfsmiddelen bedraagt in 2020 45% van het investerings- 
bedrag. De lijst met bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen 
voor EIA is aangepast. Het maximale investeringsbedrag waar-
over aftrek wordt verleend bedraagt € 122 miljoen. Voor het recht 
op EIA moet het investeringsbedrag per bedrijfsmiddel 
ten minste € 2.500 bedragen. Een overzicht van de voor EIA 
kwalificerende bedrijfsmiddelen is te vinden op de website van 
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

MIA
De tarieven van de MIA voor investeringen in bedrijfsmiddelen 
die zijn aangewezen als milieu-investeringen zijn niet gewijzigd. 
De lijst met bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA 
is wel aangepast. De MIA bedraagt voor investeringen:

 ■ in categorie I 36,0%;
 ■ in categorie II 27,0%;
 ■ in categorie III 13,5%.

Voor het recht op MIA moet het investeringsbedrag per bedrijfs-
middel ten minste € 2.500 bedragen. Er geldt een maximum- 
bedrag van € 25 miljoen per belastingplichtige en per bedrijfs-
middel waarover MIA wordt verleend.

De ondernemer kan er voor kiezen 20% van de werkelijke 
gemengde kosten niet in aftrek te brengen. Als alternatief kan 
de ondernemer de kosten volledig in aftrek brengen en de winst 
verhogen met een vast bedrag van € 4.700.

Mkb-winstvrijstelling
De mkb-winstvrijstelling voor ondernemers is niet gewijzigd in 
2020 en bedraagt 14% van de winst.

“Bij VUURVINDERS staan authentieke verhalen en portretten 
centraal. In onze digitale wereld lijken we, ondanks de toename 
aan contactmogelijkheden, steeds verder bij elkaar weg te raken. 
Maar mensen hebben van nature de behoefte om ergens bij te 
horen, om onderdeel uit te maken van een groter geheel. Het 
delen van verhalen is een mooie manier om de relatie van mens 
tot mens weer te laten groeien. Verhalen raken, inspireren en 
verbinden.”

Arie vertelt enthousiast verder. “In eerste instantie gaan we aan  
de slag met verhalen binnen bedrijven en organisaties. Als con-
sument zijn we steeds meer op zoek naar diensten en producten 
waar we ons mee kunnen identificeren; die passen bij onze 
waarden. Wanneer we achter de oprechte bedoeling van een 
bedrijf of organisatie kunnen staan en ons hiermee verbonden 
voelen, ontstaat er loyaliteit. VUURVINDERS helpt bedrijven en  
organisaties hun kernverhaal te vinden, te verwoorden en te 
verbeelden. Vervolgens brengen we dit kernverhaal tot leven 
door bijvoorbeeld medewerkers en klanten aan het woord te 
laten en hun ervaringsverhalen te verspreiden. De verhalen 
worden compleet gemaakt met sprekende portretten. Zo ontstaat 
de mogelijkheid om voortdurend vanuit jouw oprechte bedoeling 
met jouw doelgroep te communiceren en hen te betrekken bij de 

boodschap die je als organisatie wilt vertellen. We gaan werken 
met bedrijven en organisaties die ondernemen vanuit hun hart. 
Die hun werknemers zien als méns, ieder met een eigen verhaal. 
Die, groot of klein, het verschil willen maken.” 

Voor de toekomst hebben de twee grote plannen. Ze willen op 
termijn een netwerk van Vuurvinders vormen om hun werk verder 
te verspreiden. Ook zien ze kansen om het werken met verhalen 
in te zetten bij organisatieontwikkeling en coaching.  Daarnaast 
hopen ze in de toekomst lezingen te kunnen geven over de 
moeilijke en tegelijk leerzame weg die ze de afgelopen tijd samen 
hebben afgelegd. 

Arie is duidelijk over de missie van VUURVINDERS. “We vormen 
een platform voor inspirerende verhalen en sprekende portretten 
van bijvoorbeeld bedrijven en organisaties, maar bovenal van 
ménsen. Verhalen over bestaansrecht, zingeving, tegenslag en  
overwinning. We willen samen met andere Vuurvinders een 
community bouwen waar we weer betekenis geven aan wat we 
doen, waar mensen zich met elkaar verbonden voelen en waar 
het weer mag gaan over wat écht belangrijk is. Op deze manier 
willen wij de wereld die wij samen zijn een beetje mooier maken.”

Sociale verzekeringen en Arbeidsrecht

Uitstel verplichting schriftelijk arbeidscontract

Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in 
werking getreden. Een van de onderdelen van de Wab is de 
premiedifferentiatie voor de WW, afhankelijk van de aard van het 
contract. De lage WW-premie geldt voor werknemers met een 
vast contract; de hoge WW-premie voor werknemers met een 
tijdelijk contract. De lage premie geldt niet als het contract voor 
onbepaalde tijd een oproepovereenkomst is. Aan toepassing 
van de lage WW-premie is de voorwaarde van een schriftelijke 
arbeidsovereenkomst gesteld.

Omdat het niet in alle gevallen is gelukt om voor 1 januari 2020 
een door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsover-
eenkomst of een door beide partijen ondertekende schriftelijke 
aanvulling op de arbeidsovereenkomst voor alle vaste werk- 
nemers in de loonadministratie op te nemen, heeft de minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkgevers drie maan-
den extra de tijd gegeven om aan dit administratieve vereiste 
voor de lage WW-premie te voldoen.

Concreet betekent dit dat werkgevers de lage WW-premie  
mogen afdragen, ook als de arbeidsovereenkomst voor  
onbepaalde tijd nog niet schriftelijk is vastgelegd of nog niet door 
beide partijen is ondertekend. De werkgever vult in de loonaan-
gifte de indicatierubriek schriftelijke arbeidsovereenkomst “ja” in. 

Dit geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten van werknemers 
die voor 1 januari 2020 in dienst zijn getreden.

Als niet voor 1 april 2020 aan de voorwaarde van een onder- 
tekende schriftelijke arbeidsovereenkomst wordt voldaan, is met 
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 de hoge WW-premie 
verschuldigd.
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Inkomstenbelasting

Veranderingen inkomstenbelasting 2020

Eigen woning
Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde 
tussen € 75.000 en € 1.090.000 bedraagt in 2020 0,6% van de 
waarde. Voor het deel van de WOZ-waarde boven € 1.090.000 
geldt een verhoogd eigenwoningforfait van 2,35%.

Als het eigenwoningforfait groter is dan de aftrekbare kosten, 
zoals de betaalde hypotheekrente, wordt het eigenwoningforfait 
verminderd met de aftrek wegens geen of een geringe 
eigenwoningschuld. Deze aftrek was aanvankelijk gelijk aan het 
verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten. 
Sinds 2019 wordt deze aftrek geleidelijk afgebouwd. In 2020 
bedraagt de aftrek nog 93,33% van het verschil tussen het 
eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten.

Aftrek van betaalde hypotheekrente in de hoogste tariefschijf 
gaat tegen 46% in plaats van tegen het tabeltarief van 49,5%. 
De hoogste tariefschijf begint bij een inkomen van € 68.507. Het 
percentage waartegen aftrek in deze tariefschijf wordt verleend 
daalt ieder jaar met 0,5%.

De rente in een uitkering uit een kapitaalverzekering eigen woning 
(KEW) is onbelast als de uitkering in 2020 niet meer bedraagt 
dan € 168.500. De vrijstelling voor de KEW geldt alleen voor op 
1 januari 2013 bestaande verzekeringen die voldoen aan alle 
voorwaarden.

De maximale vrijstelling voor kamerverhuur bedraagt in 2020  
€ 5.506.

Premies lijfrenteverzekeringen
Betaalde premies voor lijfrenteverzekeringen zijn onder voor-
waarden aftrekbaar. Voor iemand die op 1 januari de AOW-
leeftijd nog niet heeft bereikt bedraagt de aftrekbare premie, dat 
is de jaarruimte, in 2020 13,3% van de premiegrondslag. De 
jaarruimte is maximaal € 12.968. De jaarruimte wordt verminderd 
met de opbouw van pensioenaanspraken en dotaties aan de 
oudedagsreserve.

Wie in de voorgaande zeven jaren de jaarruimte niet of niet 
geheel heeft benut, kan gebruik maken van een aanvullende 
aftrek. Deze zogenoemde reserveringsruimte bedraagt 17% van 
de premiegrondslag in het jaar van aftrek. Er geldt een maximum 
van € 7.371. Voor wie aan het begin van het kalenderjaar maxi-
maal tien jaar jonger is dan de AOW-leeftijd wordt dit maximum 
verhoogd tot € 14.552. De premiegrondslag is het totaal van de 
winst uit onderneming, het resultaat uit werkzaamheden en het 
inkomen uit arbeid in het vorige jaar, met een maximum van  
€ 110.111 en verminderd met de franchise ter grootte van  
€ 12.472.

Voor tijdelijke oudedagslijfrenten geldt als voorwaarde voor 
aftrekbaarheid van de premie dat het bedrag van de jaarlijkse  
uitkering niet hoger mag zijn dan € 22.089. De uitkeringen 
mogen niet eerder ingaan dan in het jaar waarin men de AOW-
leeftijd bereikt.

Persoonsgebonden aftrek
Onder de persoonsgebonden aftrek vallen de volgende aftrek-
posten:

 ■ uitgaven voor onderhoudsverplichtingen;
 ■ uitgaven voor specifieke zorgkosten;
 ■ weekenduitgaven voor gehandicapten;
 ■ scholingsuitgaven; en
 ■ aftrekbare giften.

De persoonsgebonden aftrek in de hoogste tariefschijf vindt 
plaats tegen een tarief van 46% in plaats van het reguliere  
tabeltarief van 49,5%.

Box 2
In box 2 wordt belasting geheven over de voordelen uit aanmer-
kelijk belang, Voordelen zijn dividend dat wordt uitgekeerd op 
aandelen die tot een aanmerkelijk belang behoren en de meer-
opbrengst bij vervreemding van dergelijke aandelen. Het tarief in 
box 2 bedraagt in 2020 26,25%.

Box 3
In box 3 wordt belasting geheven tegen een tarief van 30% over 
de grondslag voor sparen en beleggen. Dat is het vermogen in 
box 3 verminderd met de vrijstelling van € 30.846 per persoon. 
Schulden komen tot een bedrag van € 3.100 per persoon niet in 
mindering op de grondslag voor sparen en beleggen.

Het fictieve rendement voor het spaardeel bedraagt 0,06%; het 
fictieve rendement voor het beleggingsdeel bedraagt 5,33%. 
Voor de eerste schijf tot een bedrag van € 72.797 boven de 
vrijstelling geldt een fictief rendement van 1,8%. Voor de tweede 
schijf van € 72.797 tot € 1.005.572 geldt een fictief rendement 
van 4,22%. Voor de derde schijf, dat is al het vermogen in box 3 
boven een bedrag van € 1.005.572, geldt een fictief rendement 
van 5,33%.

Loonbelasting

Tarieven loon- en inkomstenbelasting 2020

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loon-
belasting zijn in 2020 als volgt.

inkomen tarief I tarief II
€ 0 t/m € 34.712 37,35% 19,45%
€ 34.712 t/m € 68.507 37,35% 37,35%
€ 68.508 en hoger 49,50% 49,50%

Tarief I geldt voor mensen die jonger zijn dan de AOW-leeftijd. 
Tarief II geldt voor mensen die AOW-gerechtigd zijn. Voor  
mensen die geboren zijn voor 1 januari 1946 geldt een hogere 
grens van de tweede schijf van € 35.375.

Het tarief in de eerste schijf bevat een premiecomponent. Tot de 
AOW-leeftijd bestaat deze uit 17,9% AOW, 0,1% Anw en 9,65% 
Wlz. Bij het bereiken van de AOW-leeftijd vervalt de AOW-premie 
In 2020 bedraagt de AOW-leeftijd 66 jaar en vier maanden.

Heffingskortingen
De algemene heffingskorting bedraagt maximaal € 2.711 en 
wordt afgebouwd tot nihil bij een inkomen uit werk en woning 
boven € 20.711. De afbouw bedraagt 5,672% van het inkomen 
boven € 20.711. Voor mensen, die de AOW-leeftijd hebben  
bereikt, bedraagt de algemene heffingskorting maximaal € 1.413 
en bedraagt de afbouw 2,954%. Vanaf een inkomen van  
€ 68.507 is de algemene heffingskorting nihil.

De arbeidskorting bedraagt maximaal € 3.819 voor mensen die 
jonger zijn dan de AOW-leeftijd. Voor mensen die de AOW-
leefitjd hebben bereikt bedraagt de arbeidskorting maximaal  
€ 1.989. De arbeidskorting wordt afgebouwd tot nihil vanaf een 
arbeidsinkomen van  € 34.954. De afbouw bedraagt 6% van 
het arbeidsinkomen boven € 34.954. Voor AOW-gerechtigden 
bedraagt de afbouw 3,124%. De arbeidskorting bedraagt nihil bij 
een inkomen vanaf € 98.604.

De inkomensafhankelijke combinatiekorting kent in 2020 geen 
basisbedrag. De korting loopt op bij een hoger arbeidsinkomen 
dan € 5.072 met 11,45% van het meerdere inkomen tot een 
maximum van € 2.881. Voor AOW-gerechtigden bedraagt de 
inkomensafhankelijke combinatiekorting maximaal € 1.452.

De jonggehandicaptenkorting bedraagt € 749.

De ouderenkorting geldt voor AOW-gerechtigden. De ouderen-
korting bedraagt € 1.622 tot een inkomen van € 37.372. Boven 
dat inkomen daalt de ouderenkorting met 15% van het meerdere 
tot nihil bij een inkomen van € 48.185.

Hoewel de levensloopregeling is afgeschaft, bestaat de levens-
loopkorting nog wel. Deze geldt bij opname uit het levensloop-
tegoed. Het bedrag van € 219 geldt voor ieder jaar waarin is 
deelgenomen aan de levensloopregeling.

Gebruikelijk loon aanmerkelijkbelanghouders

Het loon van een werknemer, die een aanmerkelijk belang heeft 
in de rechtspersoon waarvoor hij werkt, moet in 2020 ten minste 
€ 46.000 per jaar bedragen of gelijk zijn aan het loon dat werk-
nemers zonder een aanmerkelijk belang zouden verdienen in 
een vergelijkbare functie. Vaak betreft het een directeur- 
grootaandeelhouder (dga). Wanneer het gebruikelijk loon voor 
een vergelijkbare functie hoger is, kan de Belastingdienst het 
loon corrigeren tot het niet meer dan 25% afwijkt van wat  
gebruikelijk is. Wat een gebruikelijk loon is, kan worden bepaald 
aan de hand van het loon van concrete andere werknemers in de 
meest vergelijkbare dienstbetrekkingen. Bij de bepaling van het  
gebruikelijk loon speelt ook het loon van de overige werknemers 
een rol.

Fiets van de zaak

Wanneer een werknemer een fiets ter beschikking heeft  
gekregen van zijn werkgever, die de werknemer ook privé mag 
gebruiken, dan moet een bijtelling bij het loon plaatsvinden. Met 
ingang van 2020 geldt een forfaitaire bijtelling van 7% van de 
waarde van de fiets op jaarbasis. De regeling geldt ook voor 
elektrische fietsen en speedpedelecs. Anders dan bij de auto van 
de zaak geldt de bijtelling voor de fiets van de zaak ook als de 
werknemer deze niet privé gebruikt.
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Inkomstenbelasting

Veranderingen inkomstenbelasting 2020

Eigen woning
Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde 
tussen € 75.000 en € 1.090.000 bedraagt in 2020 0,6% van de 
waarde. Voor het deel van de WOZ-waarde boven € 1.090.000 
geldt een verhoogd eigenwoningforfait van 2,35%.

Als het eigenwoningforfait groter is dan de aftrekbare kosten, 
zoals de betaalde hypotheekrente, wordt het eigenwoningforfait 
verminderd met de aftrek wegens geen of een geringe 
eigenwoningschuld. Deze aftrek was aanvankelijk gelijk aan het 
verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten. 
Sinds 2019 wordt deze aftrek geleidelijk afgebouwd. In 2020 
bedraagt de aftrek nog 93,33% van het verschil tussen het 
eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten.

Aftrek van betaalde hypotheekrente in de hoogste tariefschijf 
gaat tegen 46% in plaats van tegen het tabeltarief van 49,5%. 
De hoogste tariefschijf begint bij een inkomen van € 68.507. Het 
percentage waartegen aftrek in deze tariefschijf wordt verleend 
daalt ieder jaar met 0,5%.

De rente in een uitkering uit een kapitaalverzekering eigen woning 
(KEW) is onbelast als de uitkering in 2020 niet meer bedraagt 
dan € 168.500. De vrijstelling voor de KEW geldt alleen voor op 
1 januari 2013 bestaande verzekeringen die voldoen aan alle 
voorwaarden.

De maximale vrijstelling voor kamerverhuur bedraagt in 2020  
€ 5.506.

Premies lijfrenteverzekeringen
Betaalde premies voor lijfrenteverzekeringen zijn onder voor-
waarden aftrekbaar. Voor iemand die op 1 januari de AOW-
leeftijd nog niet heeft bereikt bedraagt de aftrekbare premie, dat 
is de jaarruimte, in 2020 13,3% van de premiegrondslag. De 
jaarruimte is maximaal € 12.968. De jaarruimte wordt verminderd 
met de opbouw van pensioenaanspraken en dotaties aan de 
oudedagsreserve.

Wie in de voorgaande zeven jaren de jaarruimte niet of niet 
geheel heeft benut, kan gebruik maken van een aanvullende 
aftrek. Deze zogenoemde reserveringsruimte bedraagt 17% van 
de premiegrondslag in het jaar van aftrek. Er geldt een maximum 
van € 7.371. Voor wie aan het begin van het kalenderjaar maxi-
maal tien jaar jonger is dan de AOW-leeftijd wordt dit maximum 
verhoogd tot € 14.552. De premiegrondslag is het totaal van de 
winst uit onderneming, het resultaat uit werkzaamheden en het 
inkomen uit arbeid in het vorige jaar, met een maximum van  
€ 110.111 en verminderd met de franchise ter grootte van  
€ 12.472.

Voor tijdelijke oudedagslijfrenten geldt als voorwaarde voor 
aftrekbaarheid van de premie dat het bedrag van de jaarlijkse  
uitkering niet hoger mag zijn dan € 22.089. De uitkeringen 
mogen niet eerder ingaan dan in het jaar waarin men de AOW-
leeftijd bereikt.

Persoonsgebonden aftrek
Onder de persoonsgebonden aftrek vallen de volgende aftrek-
posten:

 ■ uitgaven voor onderhoudsverplichtingen;
 ■ uitgaven voor specifieke zorgkosten;
 ■ weekenduitgaven voor gehandicapten;
 ■ scholingsuitgaven; en
 ■ aftrekbare giften.

De persoonsgebonden aftrek in de hoogste tariefschijf vindt 
plaats tegen een tarief van 46% in plaats van het reguliere  
tabeltarief van 49,5%.

Box 2
In box 2 wordt belasting geheven over de voordelen uit aanmer-
kelijk belang, Voordelen zijn dividend dat wordt uitgekeerd op 
aandelen die tot een aanmerkelijk belang behoren en de meer-
opbrengst bij vervreemding van dergelijke aandelen. Het tarief in 
box 2 bedraagt in 2020 26,25%.

Box 3
In box 3 wordt belasting geheven tegen een tarief van 30% over 
de grondslag voor sparen en beleggen. Dat is het vermogen in 
box 3 verminderd met de vrijstelling van € 30.846 per persoon. 
Schulden komen tot een bedrag van € 3.100 per persoon niet in 
mindering op de grondslag voor sparen en beleggen.

Het fictieve rendement voor het spaardeel bedraagt 0,06%; het 
fictieve rendement voor het beleggingsdeel bedraagt 5,33%. 
Voor de eerste schijf tot een bedrag van € 72.797 boven de 
vrijstelling geldt een fictief rendement van 1,8%. Voor de tweede 
schijf van € 72.797 tot € 1.005.572 geldt een fictief rendement 
van 4,22%. Voor de derde schijf, dat is al het vermogen in box 3 
boven een bedrag van € 1.005.572, geldt een fictief rendement 
van 5,33%.

Loonbelasting

Tarieven loon- en inkomstenbelasting 2020

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loon-
belasting zijn in 2020 als volgt.

inkomen tarief I tarief II
€ 0 t/m € 34.712 37,35% 19,45%
€ 34.712 t/m € 68.507 37,35% 37,35%
€ 68.508 en hoger 49,50% 49,50%

Tarief I geldt voor mensen die jonger zijn dan de AOW-leeftijd. 
Tarief II geldt voor mensen die AOW-gerechtigd zijn. Voor  
mensen die geboren zijn voor 1 januari 1946 geldt een hogere 
grens van de tweede schijf van € 35.375.

Het tarief in de eerste schijf bevat een premiecomponent. Tot de 
AOW-leeftijd bestaat deze uit 17,9% AOW, 0,1% Anw en 9,65% 
Wlz. Bij het bereiken van de AOW-leeftijd vervalt de AOW-premie 
In 2020 bedraagt de AOW-leeftijd 66 jaar en vier maanden.

Heffingskortingen
De algemene heffingskorting bedraagt maximaal € 2.711 en 
wordt afgebouwd tot nihil bij een inkomen uit werk en woning 
boven € 20.711. De afbouw bedraagt 5,672% van het inkomen 
boven € 20.711. Voor mensen, die de AOW-leeftijd hebben  
bereikt, bedraagt de algemene heffingskorting maximaal € 1.413 
en bedraagt de afbouw 2,954%. Vanaf een inkomen van  
€ 68.507 is de algemene heffingskorting nihil.

De arbeidskorting bedraagt maximaal € 3.819 voor mensen die 
jonger zijn dan de AOW-leeftijd. Voor mensen die de AOW-
leefitjd hebben bereikt bedraagt de arbeidskorting maximaal  
€ 1.989. De arbeidskorting wordt afgebouwd tot nihil vanaf een 
arbeidsinkomen van  € 34.954. De afbouw bedraagt 6% van 
het arbeidsinkomen boven € 34.954. Voor AOW-gerechtigden 
bedraagt de afbouw 3,124%. De arbeidskorting bedraagt nihil bij 
een inkomen vanaf € 98.604.

De inkomensafhankelijke combinatiekorting kent in 2020 geen 
basisbedrag. De korting loopt op bij een hoger arbeidsinkomen 
dan € 5.072 met 11,45% van het meerdere inkomen tot een 
maximum van € 2.881. Voor AOW-gerechtigden bedraagt de 
inkomensafhankelijke combinatiekorting maximaal € 1.452.

De jonggehandicaptenkorting bedraagt € 749.

De ouderenkorting geldt voor AOW-gerechtigden. De ouderen-
korting bedraagt € 1.622 tot een inkomen van € 37.372. Boven 
dat inkomen daalt de ouderenkorting met 15% van het meerdere 
tot nihil bij een inkomen van € 48.185.

Hoewel de levensloopregeling is afgeschaft, bestaat de levens-
loopkorting nog wel. Deze geldt bij opname uit het levensloop-
tegoed. Het bedrag van € 219 geldt voor ieder jaar waarin is 
deelgenomen aan de levensloopregeling.

Gebruikelijk loon aanmerkelijkbelanghouders

Het loon van een werknemer, die een aanmerkelijk belang heeft 
in de rechtspersoon waarvoor hij werkt, moet in 2020 ten minste 
€ 46.000 per jaar bedragen of gelijk zijn aan het loon dat werk-
nemers zonder een aanmerkelijk belang zouden verdienen in 
een vergelijkbare functie. Vaak betreft het een directeur- 
grootaandeelhouder (dga). Wanneer het gebruikelijk loon voor 
een vergelijkbare functie hoger is, kan de Belastingdienst het 
loon corrigeren tot het niet meer dan 25% afwijkt van wat  
gebruikelijk is. Wat een gebruikelijk loon is, kan worden bepaald 
aan de hand van het loon van concrete andere werknemers in de 
meest vergelijkbare dienstbetrekkingen. Bij de bepaling van het  
gebruikelijk loon speelt ook het loon van de overige werknemers 
een rol.

Fiets van de zaak

Wanneer een werknemer een fiets ter beschikking heeft  
gekregen van zijn werkgever, die de werknemer ook privé mag 
gebruiken, dan moet een bijtelling bij het loon plaatsvinden. Met 
ingang van 2020 geldt een forfaitaire bijtelling van 7% van de 
waarde van de fiets op jaarbasis. De regeling geldt ook voor 
elektrische fietsen en speedpedelecs. Anders dan bij de auto van 
de zaak geldt de bijtelling voor de fiets van de zaak ook als de 
werknemer deze niet privé gebruikt.
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Ondernemingswinst

Aftrekposten ondernemers 2020

Oudedagsreserve
De toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer 
bedraagt in 2020 9,44% van de winst, maar maximaal € 9.218. 
De toevoeging wordt verminderd met ten laste van de winst 
gekomen pensioenpremies.

Ondernemersaftrek
Een ondernemer voldoet aan het urencriterium als hij op jaar- 
basis ten minste 1.225 uur en de helft van zijn arbeidstijd aan 
zijn onderneming besteedt. Door te voldoen aan het uren 
criterium heeft de ondernemer recht op ondernemersaftrek. 
Deze omvat:

 ■ de zelfstandigenaftrek;
 ■ de aftrek voor S&O-werk;
 ■ de meewerkaftrek;
 ■ de startersaftrek arbeidsongeschikten;
 ■ de stakingsaftrek.

De zelfstandigenaftrek is verlaagd naar € 7.030. De aftrek voor 
S&O-werk bedraagt in 2020 € 12.980. Wie in een van de vijf 
voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was en in deze 
periode niet meer dan tweemaal de S&O-aftrek heeft toegepast, 
heeft recht op een verhoogde aftrek S&O-werk. De verhoging 
bedraagt € 6.494. De overige bedragen van de ondernemers-
aftrek zijn niet gewijzigd. De ondernemersaftrek in de hoogste 
inkomensschijf vindt plaats tegen een gereduceerd tarief van 
46% in plaats van het tabeltarief van 49,5%.

Gemengde kosten
Gemengde kosten zijn kosten met een deels zakelijk, deels privé
karakter. Voor gemengde kosten geldt een beperking van de 
mate waarin zij in aftrek komen op de winst. De volgende kosten 
zijn voor 80% aftrekbaar:

 ■ kosten van voedsel, drank en genotmiddelen;
 ■ kosten van representatie, inclusief recepties, feestelijke  

bijeenkomsten en vermaak;
 ■ kosten van congressen, seminars, symposia, excursies,  

studiereizen en dergelijke.

Investeringsaftrek 2020

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investerin-
gen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te bevorderen. Er zijn 
drie vormen van investeringsaftrek:

 ■ kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA);
 ■ energie-investeringsaftrek (EIA); en
 ■ milieu-investeringsaftrek (MIA).

KIA
Voor investeringen in bedrijfsmiddelen kan KIA worden genoten 
indien het totale investeringsbedrag in 2020 ligt tussen € 2.400 
en € 323.544. Er geldt een minimumbedrag per bedrijfsmiddel 
van € 450. Vanaf een investeringsbedrag van € 2.400 bedraagt 
de investeringsaftrek 28% van het investeringsbedrag. De maxi-
male KIA bedraagt € 16.307. Dit bedrag wordt bereikt bij een 
investeringsbedrag tussen € 58.238 en € 107.848. Bij een hoger 
investeringsbedrag dan € 107.848 daalt de KIA met 7,56% van 
het meerdere, totdat deze nihil bedraagt bij een investerings- 
bedrag van € 323.544.

EIA
Het tarief van de EIA voor investeringen in energiebesparende 
bedrijfsmiddelen bedraagt in 2020 45% van het investerings- 
bedrag. De lijst met bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen 
voor EIA is aangepast. Het maximale investeringsbedrag waar-
over aftrek wordt verleend bedraagt € 122 miljoen. Voor het recht 
op EIA moet het investeringsbedrag per bedrijfsmiddel 
ten minste € 2.500 bedragen. Een overzicht van de voor EIA 
kwalificerende bedrijfsmiddelen is te vinden op de website van 
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

MIA
De tarieven van de MIA voor investeringen in bedrijfsmiddelen 
die zijn aangewezen als milieu-investeringen zijn niet gewijzigd. 
De lijst met bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA 
is wel aangepast. De MIA bedraagt voor investeringen:

 ■ in categorie I 36,0%;
 ■ in categorie II 27,0%;
 ■ in categorie III 13,5%.

Voor het recht op MIA moet het investeringsbedrag per bedrijfs-
middel ten minste € 2.500 bedragen. Er geldt een maximum- 
bedrag van € 25 miljoen per belastingplichtige en per bedrijfs-
middel waarover MIA wordt verleend.

De ondernemer kan er voor kiezen 20% van de werkelijke 
gemengde kosten niet in aftrek te brengen. Als alternatief kan 
de ondernemer de kosten volledig in aftrek brengen en de winst 
verhogen met een vast bedrag van € 4.700.

Mkb-winstvrijstelling
De mkb-winstvrijstelling voor ondernemers is niet gewijzigd in 
2020 en bedraagt 14% van de winst.

“Bij VUURVINDERS staan authentieke verhalen en portretten 
centraal. In onze digitale wereld lijken we, ondanks de toename 
aan contactmogelijkheden, steeds verder bij elkaar weg te raken. 
Maar mensen hebben van nature de behoefte om ergens bij te 
horen, om onderdeel uit te maken van een groter geheel. Het 
delen van verhalen is een mooie manier om de relatie van mens 
tot mens weer te laten groeien. Verhalen raken, inspireren en 
verbinden.”

Arie vertelt enthousiast verder. “In eerste instantie gaan we aan  
de slag met verhalen binnen bedrijven en organisaties. Als con-
sument zijn we steeds meer op zoek naar diensten en producten 
waar we ons mee kunnen identificeren; die passen bij onze 
waarden. Wanneer we achter de oprechte bedoeling van een 
bedrijf of organisatie kunnen staan en ons hiermee verbonden 
voelen, ontstaat er loyaliteit. VUURVINDERS helpt bedrijven en  
organisaties hun kernverhaal te vinden, te verwoorden en te 
verbeelden. Vervolgens brengen we dit kernverhaal tot leven 
door bijvoorbeeld medewerkers en klanten aan het woord te 
laten en hun ervaringsverhalen te verspreiden. De verhalen 
worden compleet gemaakt met sprekende portretten. Zo ontstaat 
de mogelijkheid om voortdurend vanuit jouw oprechte bedoeling 
met jouw doelgroep te communiceren en hen te betrekken bij de 

boodschap die je als organisatie wilt vertellen. We gaan werken 
met bedrijven en organisaties die ondernemen vanuit hun hart. 
Die hun werknemers zien als méns, ieder met een eigen verhaal. 
Die, groot of klein, het verschil willen maken.” 

Voor de toekomst hebben de twee grote plannen. Ze willen op 
termijn een netwerk van Vuurvinders vormen om hun werk verder 
te verspreiden. Ook zien ze kansen om het werken met verhalen 
in te zetten bij organisatieontwikkeling en coaching.  Daarnaast 
hopen ze in de toekomst lezingen te kunnen geven over de 
moeilijke en tegelijk leerzame weg die ze de afgelopen tijd samen 
hebben afgelegd. 

Arie is duidelijk over de missie van VUURVINDERS. “We vormen 
een platform voor inspirerende verhalen en sprekende portretten 
van bijvoorbeeld bedrijven en organisaties, maar bovenal van 
ménsen. Verhalen over bestaansrecht, zingeving, tegenslag en  
overwinning. We willen samen met andere Vuurvinders een 
community bouwen waar we weer betekenis geven aan wat we 
doen, waar mensen zich met elkaar verbonden voelen en waar 
het weer mag gaan over wat écht belangrijk is. Op deze manier 
willen wij de wereld die wij samen zijn een beetje mooier maken.”

Sociale verzekeringen en Arbeidsrecht

Uitstel verplichting schriftelijk arbeidscontract

Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in 
werking getreden. Een van de onderdelen van de Wab is de 
premiedifferentiatie voor de WW, afhankelijk van de aard van het 
contract. De lage WW-premie geldt voor werknemers met een 
vast contract; de hoge WW-premie voor werknemers met een 
tijdelijk contract. De lage premie geldt niet als het contract voor 
onbepaalde tijd een oproepovereenkomst is. Aan toepassing 
van de lage WW-premie is de voorwaarde van een schriftelijke 
arbeidsovereenkomst gesteld.

Omdat het niet in alle gevallen is gelukt om voor 1 januari 2020 
een door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsover-
eenkomst of een door beide partijen ondertekende schriftelijke 
aanvulling op de arbeidsovereenkomst voor alle vaste werk- 
nemers in de loonadministratie op te nemen, heeft de minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkgevers drie maan-
den extra de tijd gegeven om aan dit administratieve vereiste 
voor de lage WW-premie te voldoen.

Concreet betekent dit dat werkgevers de lage WW-premie  
mogen afdragen, ook als de arbeidsovereenkomst voor  
onbepaalde tijd nog niet schriftelijk is vastgelegd of nog niet door 
beide partijen is ondertekend. De werkgever vult in de loonaan-
gifte de indicatierubriek schriftelijke arbeidsovereenkomst “ja” in. 

Dit geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten van werknemers 
die voor 1 januari 2020 in dienst zijn getreden.

Als niet voor 1 april 2020 aan de voorwaarde van een onder- 
tekende schriftelijke arbeidsovereenkomst wordt voldaan, is met 
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 de hoge WW-premie 
verschuldigd.
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Hoewel bij de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden of onjuistheden.
Vanwege het brede en algemene kader van deze nieuwsbrief, is deze niet bedoeld als enige vorm van professioneel advies en derhalve niet zondermeer geschikt
voor het nemen van financiële beslissingen. Voor toepassing in individuele gevallen raden wij u aan contact met ons op te nemen.

Ondernemingswinst (vervolg)

Vamil
In aanvulling op de MIA geldt voor milieu-investeringen de 
Vamilregeling. Deze regeling staat vervroegde afschrijving toe 
op milieu-investeringen tot 75% van de aanschafwaarde. De 
resterende 25% moet regulier worden afgeschreven.
Een overzicht van de voor MIA/Vamil kwalificerende bedrijfs-
middelen is te vinden op de website van de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland.

Desinvesteringsbijtelling
Indien bedrijfsmiddelen, waarvoor eerder investeringsaftrek is 
genoten, binnen vijf jaar na aanvang van het investeringsjaar 
worden vervreemd of van bestemming veranderen (bijvoorbeeld 
van eigen gebruik naar verhuur) wordt de winst met een des-
investeringsbijtelling verhoogd. Er geldt een drempel voor de 
desinvesteringsbijtelling van € 2.400.

Milieulijst 2020 vastgesteld

De lijst met bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor  
willekeurige afschrijving (Vamil) en milieu-investeringsaftrek 
(MIA), de zogenaamde Milieulijst, wordt jaarlijks gewijzigd. De 
minister voor Milieu en Wonen heeft de Milieulijst voor 2020  
vastgesteld. Het maximumbedrag aan investeringen dat in  

Energielijst 2020

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de  
Energielijst voor het jaar 2020 vastgesteld. De Energielijst bevat 
de opsomming van bedrijfsmiddelen die voor de energie- 
investeringsaftrek kwalificeren. De lijst wordt jaarlijks vastgesteld 
in verband met technische ontwikkelingen.

Ondernemingswinst (vervolg)

Toeslagen

Bedragen kindregelingen 2020 

Kindgebonden budget
Voor het kindgebonden budget gelden de volgende bedragen op 
jaarbasis.

Kinderen Inkomen tot €  21.430*
1 € 1.185
2 € 2.190
3 € 2.487
4 € 2.784

* Voor gezinnen € 37.691.

Voor ieder volgend kind wordt het kindgebonden budget  
verhoogd met € 297. Verder geldt een verhoging van het kind-
gebonden budget voor 12- tot 15-jarigen van € 243 per jaar. 
De verhoging voor 16- en 17-jarigen is € 434 per jaar. Voor een 
alleenstaande ouder wordt het kindgebonden budget verhoogd 
met € 3.190. Het recht op het kindgebonden budget vervalt als 
het vermogen in box 3 op 1 januari groter is dan € 116.613 voor 

aanmerking wordt genomen voor MIA en Vamil bedraagt in 2020  
€ 25 miljoen per belastingplichtige en, tenzij voor een bedrijfs-
middel een lager maximumbedrag geldt, maximaal € 25 miljoen 
per bedrijfsmiddel. De Milieulijst 2020 is te vinden op de website 
van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

een alleenstaande en € 147.459 voor partners. Bij een inkomen 
hoger dan € 21.430 resp. € 37.691 daalt het kindgebonden  
budget met 6,75% van het meerdere inkomen.

Kinderopvang
Voor de kinderopvang gelden maximum uurprijzen, afhankelijk 
van de aard van de opvang. Voor 2020 zijn deze als volgt vast-
gesteld:

 ■ dagopvang € 8,17;
 ■ buitenschoolse opvang € 7,02;
 ■ gastouderopvang € 6,27. 

Kinderbijslag
Met ingang van 1 januari 2020 gelden de volgende bedragen per 
kind per kwartaal.

Leeftijd kind Bedrag
t/m 5 jaar €  221,49
6 t/m 11 jaar € 268,95
12 t/m 17 jaar € 316,41

Het indrukwekkende verhaal van fotograaf Arie Bruinsma

2018 lijkt een fantastisch jaar te worden voor fotograaf Arie 
Bruinsma. Zijn bedrijf groeit als nooit tevoren. Hij staat bekend 
om zijn indrukwekkende projecten als Overlevers, Baardmannen 
en Red. Begin november van dat jaar exposeert hij in Leeuwar-
den met de portretserie Ik Ben 2018, waarin hij een jaar lang 
Friezen en Friezinnen portretteert die betrokken zijn bij Culturele 
Hoofdstad 2018. Maar dan slaat het noodlot toe.

“Het was 14 november. Ik had hardgelopen tijdens de shorttrack-
training van mijn dochter in Leeuwarden. Dat deden we wel 
vaker met een groepje ouders, om de tijd een beetje nuttig door 
te brengen. Toen we ’s avonds thuiskwamen werd ik niet lekker. 
Ik dacht dat ik griep kreeg en ging vroeg op bed.” Midden in de 
nacht gaat het helemaal mis. Arie wordt met blauw licht naar het 
UMCG in Groningen gebracht. Hij blijkt getroffen door een groot 
herseninfarct. “Het was kantje boord.”

Er breekt een spannende tijd aan. Arie wordt 3 maanden opge-
nomen in de revalidatiekliniek in Beetsterzwaag. Hij is halfzijdig 
verlamd en moet opnieuw leren praten, eten en lopen. “Het 
moeilijkste vond ik dat er niet kon zijn voor mijn vrouw Cynthia. 
Zij moest plotseling alle verantwoordelijkheid op zich nemen; 
zowel voor ons gezin als voor mijn bedrijf. Ik was niet verzekerd 
tegen arbeidsongeschiktheid, dat kon ik niet betalen. Mijn ziekte 
betekende dat er geen inkomen meer was. Het verdubbelde 
onze zorgen.” 

Eén van Arie’s klanten besluit hem te helpen. Zij zet een 
crowdfunding op, zodat Arie zich op zijn gezondheid kan richten 
en financieel een tijdje kan overbruggen. De actie haalt de krant 
en wordt een succes. “Ik kon niet geloven dat iemand dat voor 
mij deed. Het hielp ons om de eerste periode door te komen.”

In de tussentijd wordt zijn werk overgenomen door collega foto-
graaf Frank. “Ik ben hem ontzettend dankbaar. Maar uiteindelijk 
was het mijn grootste wens om zelf weer te fotograferen.” De 
revalidatiearts begrijpt hoe belangrijk dit voor Arie is. Samen met 
de ergotherapeut zorgt hij ervoor dat fotograferen onderdeel van 
de revalidatie wordt. In de kliniek wordt een studioruimte ingericht 
en in het revalidatieschema wordt tijd ingeruimd. Onder begelei-
ding van de therapeuten maakt Arie portretten van mensen die  
betrokken zijn bij zijn revalidatietraject. Een medewerker van de  
kliniek interviewt de betrokkenen over de impact die de situatie
van Arie op hen heeft. Zo lukt het Arie om opnieuw een fotoproject 
op te zetten, waarin hij deze keer zijn eigen verhaal vertelt. 
“In de kliniek begrepen ze wat ik nodig had. Ik voelde mij niet 
langer patiënt, maar weer méns. Ik was weer zinvol bezig en kon 
betekenis geven aan alles wat mij overkomen was.”

Het project krijgt de naam Op Zijn Kop en wordt binnenkort 
afgerond. Meerdere partijen zijn geïnteresseerd om het project 
uit te brengen in de vorm van een expositie of een boek. 
Aanvullend op alle portretten vertelt Arie verhalen over zijn 
ervaringen, twijfels, successen en vraagtekens. “Ik merk dat ik 

de behoefte heb om te vertellen. Om uit te leggen wat er met je 
gebeurt als je een nieuwe identiteit moet opbouwen; met een 
hoofd dat anders werkt, met een lijf dat niet meer doet wat je wilt. 
Dat jouw naasten je weer opnieuw moeten leren kennen. Dat valt 
niet mee.” 

Arie en zijn vrouw merken dat het delen van hun verhaal nog een  
ander effect heeft. “Mensen voelen zich met ons verbonden. We 
hebben ontzettend veel steun en hulp mogen ontvangen. Mensen 
geven aan dat ze geraakt zijn, zich herkennen in ons verhaal en  
zelfs dat het hen inspireert. Door ons oprechte verhaal te vertel-
len voelt het alsof we de mensen écht ontmoeten. Regelmatig 
komen we mensen tegen die reageren op ons verhaal. Soms 
alleen al door een begrijpende blik. Dat is genoeg om even 
verbinding te voelen.”

Dat het niet weer hetzelfde wordt is duidelijk. Arie heeft moeilijke 
keuzes moeten maken met betrekking tot zijn werk. Toch kijken 
ze naar de toekomst, naar wat er nog wel mogelijk is. “We willen 
niet dat het zinloos geweest is. We willen weten wat we te doen 
hebben in deze wereld. Alle strijd en verdriet heeft ons laten 
inzien wat écht belangrijk is, waar het in het leven echt om gaat, 
waaronder de oprechte verbinding tussen mensen.” 

Arie en Cynthia zien wat hun verhaal teweegbrengt. Ze beseffen 
dat de grootste impact altijd al zat in de maatschappelijk rakende 
fotoprojecten die Arie eerder maakte. Ze besluiten hun kwaliteiten 
te bundelen. Arie met zijn passie voor het maken van bijzondere 
fotoportretten. Cynthia als coach in het onderwijs en jeugdzorg, 
met een passie voor het schrijven van verhalen. In hun nieuwe 
bedrijf VUURVINDERS komt alles samen.

Arie en Cynthia Bruinsma       (foto: Nadine de Ruiter Fotografie)
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Als zakelijke vriend,  

samen onderweg naar  

het gouden resultaat!
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