
De highlights voor HR & Payroll voor 2021-2022

PRINSJESDAGWEBINAR



• Introductie Salure

• Prinsjesdag overzicht

• Nieuwe cijfers voor 2022

AGENDA



Focus op 

HR & Payroll, 

innoveren en 

optimalisatie

>75 medewerkers

+ 400 klanten

5 jaar: 20% groei



Al meer dan 10 
jaar vertrouwd 
AFAS-partner

Diensten

• AFAS consultancy

• Salarisadministratie 

Software

• Koppelingen 

• Dashboards



PRINSJESDAG

1. Vrije ruimte in de WKR

2. Gerichte vrijstelling thuiswerkvergoeding 

3. Terugkeer Werktijdverkorting, einde NOW

4. Aandelenoptierechten

5. WBSO aanvragen eenvoudiger

6. Betaald ouderschapsverlof (IACK)

7. Cap bijtelling auto’s 

8. WW-premie

9. AOF-premie

10. Gewijzigde cijfers en percentages



De vrije ruimte bedraagt:

• 3% van de loonsom tot 
€400.000 

• 1,18% van de loonsom boven 
€400.000

WKR 2021



De vrije ruimte bedraagt:

• 1,7% van de loonsom tot 
€400.000 

• 1,18% van de loonsom boven 
€400.000

WKR 2022



• Gerichte vrijstelling

• Max. €2,- per dag onbelast

• (Proportioneel) minimaal 128 dagen per 
jaar, 214 dagenregeling

• Thuiswerk- en reiskostenvergoeding niet 
op dezelfde dag

• Incidenteel op kantoor werken mogelijk

THUISWERKEN



• Gerichte vrijstelling

• Vanaf 2022 vaste reiskostenvergoeding 
alleen bij minimaal 128 dagen per jaar, 214 
dagenregeling

REISKOSTEN



Albert werkt 4 dagen per week

• 2 dagen thuis

• 2 dagen op kantoor, 12 km enkele reis

Reiskostenvergoeding

2/5e van 214 dagen = 86 dagen

86 dagen x (24 km x €0,19)/12 = €32,68

Thuiswerkkostenvergoeding

2/5e van 214 dagen = 86 dagen

(86 dagen x €2)/12 = €14,33

Albert ontvangt per maand €47,01

Voorbeeld



• NOW-regeling stopt

• 1 oktober Werktijdverkorting (WTV) terug

• Voor buitengewone omstandigheden (niet 
normale ondernemersrisico) 

WERKTIJDVERKORTING



• Aanpassing aandelenoptierechten

• Aantrekkelijk voor start-ups en 
scale-ups

• Keuze voor werknemer: 
• Belasting betalen wanneer opties worden 

omgezet in aandelen. 

• Belasting betalen wanneer aandelen vrij 
verhandelbaar zijn. (NIEUW!)

AANDELEN



WBSO

Subsidie voor: 

• ontwikkeling van technisch nieuwe fysieke 
producten, fysieke productieprocessen of 
programmatuur; 

• het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk 
onderzoek (met als resultaat nieuwe kennis). 

Eisen:

• Het moet technisch nieuw zijn. 

• Ze moeten een projectmatige aanpak hebben 
(‘systematisch georganiseerd’).

• Het moet plaatsvinden binnen de lidstaten van 
de Europese Unie.



WBSO 2022

• Aanvraag WBSO flexibeler en 
simpeler

• Meerdere projecten in hetzelfde 
tijdvak mogelijk

• Niet wachten op afronding 
vorige aanvraag



WBSO

Tarief per schijf Percentage 2021 Percentage 2022

Tarief eerste schijf 40% 32% (-8%)

Tarief eerste schijf starters 50% 40% (-10%)

Grens eerste schijf €350.000 €350.000
Tarief tweede schijf 16% 16%



OUDERSCHAPS-
VERLOF

• Jan 2019: partners geen twee, maar vijf 
werkdagen vrij direct na de geboorte van 
hun kind

• Juli 2020: krijgen zij nog eens vijf weken 
betaald verlof in de eerste zes maanden 
van een baby. 

• Aug 2022: moeders en partners krijgen er 
9 weken betaald verlof bij. 

• IACK wordt verlaagd met €318 per jaar.

• Partners van moeders krijgen dus vanaf 
augustus 2022 15 weken verlof in eerste 
levensjaar.



Let op: betaald ouderschapsverlof 
wordt in mindering gebracht op de 
26 weken onbetaald ouderschaps-
verlof. 

Dat wordt dus 17 weken. 

OUDERSCHAPS-
VERLOF



BIJTELLING

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Bijtelling elektrisch rijden 12% 16% 16% 16% 17% 22%

Cap €40.000 €35.000 €30.000 €30.000 €30.000 n.v.t.

• Wijziging in bijtelling elektrisch rijden.

• Bijtelling boven cap blijft 22%.



WW-PREMIE

• 2022: Einde (corona)korting overwerk WW-
premie

Lage WW-premie Hoge WW-premie

1-1-2021 2,70% 7,70%

1-8-2021 0,34% 5,34%

1-1-2022 2,20% 7,20%



1 januari 2022 gedifferentieerde premie:

• Lage premie kleine werkgevers (5,49%)

• Hoge premie grote werkgevers (7,05%)

Doel = Loondoorbetalingsplicht bij ziekte 
goedkoper maken voor kleine werkgevers.

AOF



Voorlopige nieuwe  

cijfers en 
percentages

Sociale 
verzekerings-
premies

2022

2021 2022

Awf (algemeen 
werkloosheidsfonds)

3,95% 3,45%

Awf laag 2,70% 2,20%

Awf hoog 7,70% 7,20%

Aof 
(arbeidsongeschiktheidsfonds)

7,03% 6,76%

Aof kleine werkgevers - 5,49%

Aof grote werkgevers - 7,05%

Arbeidskorting 6% voor 
inkomen 
boven de 
€35.652

5,86% voor 
inkomen 
boven de 
€35.652



Voorlopige nieuwe  

cijfers & 
percentages 
inkomsten-
belasting

2022

2021 2022

Tarief schijf 1 37,10% 37,07%

Tarief schijf 2 49,50% 49,50%

Grens schijf 1 €68.507 €69.398



• Eindejaarswebinar

• Aanmelden nieuwsbrief

Tips




