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Actualiteiten 
Loonheffingen

Rien Vink
www.rienvinkloonheffingen.nl

Wijzigingen 2011

• loon-in, loon-over
• premie arbeidsinschakeling en vrijwilligers
• jaarloonuitvraag
• kleinebanenregeling• kleinebanenregeling 
• WBSO

Wijziging heffingskortingen 2011

• algemene heffingskorting: € 1.987 (2010: € 1.987)
• algemene heffingskorting 65+: € 912 (2010: € 925)
• arbeidskorting:

- maximum lage inkomens:  € 1.574  (2010: € 1.489)
- maximum hoge inkomens: € 1.497  (2010: € 1.433)

• combinatiekorting:
- vast bedrag: € 780 (2010: € 775)vast bedrag: € 780  (2010: € 775)
- inkomensafhankelijk maximaal:    € 1.859  (2010: € 1.871)

• alleenstaande-ouderkorting:   € 931  (2010: € 945)
• aanvull. alleenstaande ouderkorting: € 1.513  (2010: € 1.523)
• levensloopverlofkorting: € 201  (2010: € 199)
• jonggehandicaptenkorting: € 696  (2010: € 691)
• ouderenkorting: € 739  (2010: € 684)
• alleenstaande-ouderenkorting: € 421  (2010: € 418)

Bedragen en percentages 2011

belastingtarief 1e schijf:   1,85% (2010:   2,30%)
belastingtarief 2e schijf: 10,80% (2010: 10,80%)
grens 1e schijf: € 18.628 (2010: € 18.218)
grens 2e schijf: € 33.436       (2010: € 32.738)
grens 3e schijf: € 55 496 (2010: € 54 367)grens 3e schijf: € 55.496       (2010: € 54.367)

Auto

• Belastingplan: tarieven blijven ongewijzigd

• wie stelt de auto ter beschikking?
• een vieze auto• een vieze auto
• bestelauto met drie zitplaatsen
• luxe bijdrage: privé of zakelijk?
• 500 km per kalenderjaar

• beveiliging auto (en woning)

Depotrekening

• g-rekening sinds 1982
• 400.000 mutaties / 40.000 g-rekeningen
• 7.800 rechtstreekse stortingen
• depotrekeningen• depotrekeningen
• wet is aangenomen
• administratieve regels niet klaar
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Werkkostenregeling

Vergoedingen en verstrekkingen nieuw

Besluit Loonbelasting 1940

“Als loon worden beschouwd alle inkomsten, welke 
in geld of geldswaarde uit een dienstbetrekking of 
een vroegere dienstbetrekking genoten worden, 
onverschillig of daarop al dan niet een aanspraak 
bestaat, zooals:
a. Arbeidsloon, honorarium, traktement, salaris, 

kinderbijslag, provisie, gratificatie, tantiѐme, aanspraak 
op uitkeeringen, vrije kost, vrije woning, vrij vuur, vrij licht 
en alle andere voordeelen, welke in geld of in natura 
worden genoten;

b. Wachtgelden, verlofs- en nonactiviteitstraktement, 
ziektegelden, pensioenen - ook weduwe- en 
weezenpensioenen - en dergelijke uitkeeringen en 
verstrekkingen.”

Wet loonbelasting 2011

• art. 10 lid 1:
– Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking of 

een vroegere dienstbetrekking wordt genoten, 
daaronder mede begrepen hetgeen wordt 
vergoed of verstrekt in het kader van devergoed of verstrekt in het kader van de 
dienstbetrekking 

• hoofdstuk IIA (art. 15 t/m 17a)
– Vervallen

• eindheffing bij werkgever art. 31 en 31a Wet 
LB 2011 (o.a. werkkostenregeling)

Uitgangspunten

• administratieve lastenverlichting
• eenvoudiger systeem
• aansluiting bij horizontaal toezicht
• geen nieuwe begrippen maar vermindering• geen nieuwe begrippen, maar vermindering 

van begrippen
• laag detailniveau
• geen vastlegging per werknemer

Vergoedingen en verstrekkingen 2011

In de werkkostenregeling dient onderscheid 
gemaakt te worden tussen:
• intermediaire kosten
• gericht vrijgestelde kosten• gericht vrijgestelde kosten
• werkplekvoorzieningen
• overige voordelen, verstrekkingen en
vergoedingen (werkkosten)

Werkkostenregeling

Alle kosten die niet intermediaire kosten zijn of
gericht vrijgestelde kosten/verstrekkingen,
werkplekvoorzieningen zijn, vallen in de 
forfaitaire ruimte van de werkkostenregeling

dit l t d di f t kki d• dit laat de vergoeding of verstrekking voor de 
werknemer onbelast!

• forfaitaire ruimte is 1,4% van het totale fiscale 
loon (kolom 14 loonstaat) bij de werkgever in 
het kalenderjaar

• lopende het jaar mag gebaseerd worden op 
voorafgaand jaar (eventueel herleid)
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Werkkostenregeling

Indien die ruimte wordt overschreden betaalt 
de werkgever 80% eindheffing

• tenzij de werkgever vooraf de vergoeding of• tenzij de werkgever vooraf de vergoeding of 
verstrekking tot de arbeidsvoorwaarden van de 
werknemer heeft bepaald, dan tot het belaste 
loon van de werknemer rekenen

Gericht vrijgestelde vergoedingen

• vervoer in natura in het kader van het werk
• andere reiskosten tot € 0,19 per km
• tijdelijk verblijf elders voor het werk 
• cursussen, seminars, excursies, studiereizen, 

bijscholing, opleidingen etc.
• vakliteratuur
• inschrijving beroepsregister
• extraterritoriale kosten (30%-regelingen)
• verhuiskosten  
• maaltijden bij overwerk, koopavonden, 

dienstreizen
• outplacement

Werkkostenregeling

Totaal van 
vergoedingen en 
verstrekkingenIntermediaire 

kosten

aangewezen werk-
kosten + 
bovenmatige gericht 
vrijgestelde 
vergoedingen  (let op 
waarderingen)

- vervoer
- verblijf
- scholing

geen 
loon

Gerichte 
vrijstellingen

Kent u dit systeem al uit uw 
hoofd? waarderingen)- scholing

- 30%
- verhuizen

eindheffing 
80% Wg

Onbelast bij 
werknemer

geen 
eindheffing

onbelast

geen 
eindheffing

af: gericht vrijgesteld
af: 1,4% fisc. loonsom

Belaste 
werkkosten

hoofd?
Straks meer hierover in 

deel 2!

Actualiteiten
Pensioenen

René Graafsma
Respect Pensioenadvies BV

pensioen@respect.nl

Economie
8 november 2010
Laura van Baars

Zorgen over begrijpelijkheid van pensioencontract

Het nieuwe pensioencontract wordt zo ingewikkeld dat werknemers 
dringend behoefte zullen hebben aan persoonlijk financieel advies. 
Idealiter bieden werkgevers of vakbonden die hulp. Het pensioen moet 
een zichtbaarder onderdeel worden van de arbeidsvoorwaarden.

>>>>> HARDE rechten
>>>>> ZACHTE rechten

Pensioencommunicatie

BW
- 7: 611, 7:658, 7:655
(goed werkgeverschap)

WOR
- artikel 27, instemmingsrecht OR

- PW
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Pensioencommunicatie: belang(rijk)

belang:
- als consument
- als werknemer
- uit verantwoordelijkheid voor de 
administratie relatie met het personeeladministratie, relatie met het personeel

belangrijk:
- RISICOVERSCHUIVING

* beleggingsresultaat
* rentestand
* levensverwachting
* kosten

A
O
W

P
E
N
S
I

L
I
J
F
R

PENSIOEN

3 pijlers

/
A
N
W

O
E
N

OP/
WP

E
N
T
E

OL/
NL

Werkgever / 
werknemerOverheid Privé-

voorziening

De oudedagsparaplu

• de AOW
– de AOW-franchise

• pensioen bij de werkgever
de A factor– de A-factor

• lijfrente
– jaarruimte

– >>>>>> samen 70% van het laatste salaris

De AOW-paraplu

• ontgroenen en vergrijzen: omslagstelsel

‘Balkenende’:
• gedeeltelijke en ‘in twee stappen’ verhoging 

l ftijd 67naar leeftijd 67
• onafhankelijk van arbeidsverleden, behalve 

bij ‘zwaar beroep’
• 66 in 2020 en 67 in 2025

De pensioenparaplu

• Wet loonbelasting definieert
– eindloon
– middelloon
– beschikbare premie, (‘langzaam’ meer)

• Pensioenwet garandeert en informeert
– bedrijfstak- en ondernemingspensioenfonds
– verzekeraar

• startbrief
• UPO

De fiscale privéparaplu

• lijfrente verzekerd
• lijfrente banksparen 

k it l k i• kapitaalverzekering
• 14 september 1999

• KOSTEN?
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Pensioenstorm

• vergrijzing / ontgroening
• beleggingen / beleggingsbeleid
• risicobeheer
• lage rente 

l i l hti• verlenging levensverwachting
• voorschriften FTK
• kosten

• verwachtingen van de deelnemers

Commissie Frijns

pensioen = ‘onzekere zekerheid’

• beleggingsbeleid (te weinig aandacht)
• risicobeheer (te weinig aandacht)

• reëel kader dient leidend te zijn; nu ligt door 
Financieel Toetsingskader (FTK) te veel 
nadruk op nominale dekkingsgraad

Commissie Goudzwaard

• Pensioenfondsen moesten meer risico gaan 
nemen… 

Pensioenfondsen hebben onder invloed van de dalende rente en de stijgende aandelenkoersen sinds 1980 
de samenstelling van hun beleggingsportefeuille ingrijpend gewijzigd, in de redelijke verwachting dat 
aandelen op lange termijn een hoger rendement hebben dan vastrentende waarden (obligaties). Dat was 
ook noodzakelijk: zelfs ultimo 2008, op het dieptepunt van de crisis, hadden pensioenfondsen nog altijd bijna 
25% meer vermogen dan wanneer de uitbreiding in aandelenbeleggingen niet had plaatsgevonden. Daar 
staat tegenover dat de schommelingen in de beleggingsopbrengsten veel groter zijn dan vroeger. 
T lijk tijd ij i f d t d i d d i t t d i i ’ t DTegelijkertijd zijn pensioenfondsen steeds minder goed in staat om de risico’s op te vangen. De 
dekkingsgraad is sinds begin jaren negentig trendmatig gedaald. En doordat het aantal premiebetalers daalt 
ten opzichte van het aantal gepensioneerden, kunnen pensioenfondsen deze schokken steeds moeilijker 
met premieverhogingen opvangen. Ook bedrijven willen steeds minder pensioenrisico’s dragen. De 
toenemende internationale concurrentie en de veranderingen in accountancyregels dwingen ondernemingen 
om pensioenrisico’s drastisch te verminderen. 

• …en dat risico komt steeds meer bij de 
deelnemer te liggen. Deelnemers staan steeds meer bloot aan de risico’s 
bij de pensioenen. Tegenvallers op de financiële markten werken sterk door op het pensioen van de 
deelnemer. Het gat tussen de zekerheid die mensen verwachten, en wat werkelijk aan zekerheid kan 
worden geboden is groot, zo blijkt uit recent onderzoek. 

Stichting van de Arbeid

Pensioenakkoord 2010

te behouden:
– collectiviteit

solidariteit– solidariteit
– verplichtstelling

– FTK: aanpassen aan realiteit van 
levensverwachting en financiële markten

– AOW: 66 in 2020 (67 in 2025)

Stichting van de Arbeid

Pensioenakkoord 2010

- Een waarheid als een koe:

- Pensioenambitie =- Pensioenambitie =

- betaalde premie

plus

- behaalde rendementen

4e en 5e pijler: nieuwe paraplu’s

door de aanhoudende ‘rechtsverschuiving’:
– (employee benefits >>>> personal benefits)

• 4e pijler: langer doorwerken

– pensioenontslagbeding?

• 5e pijler: zelf sparen

– vele mogelijke spaarvormen
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PPI: Premie Pensioen Instelling

• Europa
• premies innen voor de opbouw van 

pensioenkapitaal voor rekening en risico 
van de deelnemer
PPI k f ti d• PPI kan functioneren voor meerdere 
ondernemingen

• ringfencing is toegestaan

• géén risicodekkingen en uitkerende 
pensioenen

Risicoverschuiving

• vorm van toename van DC (beschikbare 
premie) regelingen

• aanpassing van het FTK

• introductie van de PPI

Pensioenzekerheid

• DNB
– prudentieel toezicht

• AFM
gedragstoezicht– gedragstoezicht

AFM Leidraad Pensioenadvisering

• 11 afleveringen tot en met dit jaar

• samenvatting (nr. 10 in congresmap)

• WFT:• WFT:
– inventariseren
– analyseren
– adviseren
– nazorg geven

AFM Leidraad = beleid

• aanwezigheid cao en BPF
• mate van vrijheid van de ondernemer

• dekkingsvormen
• financieel kader en werknemersbijdrage• financieel kader en werknemersbijdrage
• voorspelbaarheid pensioenlasten

• relevante wetgeving

• wijzigen en / of verlengen bestaande regeling
• informatie en advies aan werknemers

Transparantie
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Dé bedreiging

• de waarde van geld?
– wereldproblemen
– DRETS

• demografie
• regulering
• economie
• technologie
• sociaal

• inflatie?
– zout 

2010

• gouden handdrukken / stamrechten ook 
mogelijk in bankspaarvorm

• uitvaartsparen

2011

• Pensioenregister

• Regeerakkoord:
– vitaliteitsregeling: samenvoegen levensloop-

en spaarloonregelingen spaarloonregeling

“De levensloopregeling en het spaarloon worden 
geïntegreerd tot een regeling die ondersteunt in zorgtaken, 
in het volgen van scholing, het opzetten van eigen bedrijf, 
demotie of deeltijdpensioen. De regeling kan niet worden 
gebruikt voor vervroegd uittreden.”

Oeps: en zo maar een 
waardeoverdracht?

• sinds 2008: 
– overdrachtswaarde tegen marktrente
– inkoop- of afkoopwaarde tegen contractuele 

rekenrente
– >>>>>>>>>>>>>> aanvullingskoopsomg p

• waardeoverdrachten afhankelijk van de 
dekkingsgra(a)d(en)
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Actualiteiten 
Arbeidsrecht

Jo Weerts
JWinfotainment

Flexibele arbeidsrelaties

• uitzendkrachten
• oproepkrachten
• medewerkers zonder vaste uren
• tijdelijke contracten• tijdelijke contracten
• freelancers / éénpitters / zzp’ers / ....
• DoZaZo-krachten
• payrollers

Arbeidsovereenkomst 
bepaalde tijd      onbepaalde tijd (7:668a BW )

• schakels 
– 4 overeenkomsten voor bepaalde tijd, of

• ketting 
– totale duur overeenkomsten > 36 maanden

• onderbrekingen tellen mee

meer dan 3 maanden onderbreking

• afwijking mogelijk via cao
• uitzendbureau (draaideur)

‘Extra’ tijdelijke arbeidsovereenkomst

• jongeren tot 27 jaar 
– houdt per direct op?

• 48 maanden i.p.v. 36 maanden
– na 48 maanden ontstaatna 48 maanden ontstaat 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
• 4 contracten i.p.v. 3 contracten

– bij 5e contract ontstaat arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd

9 juli 2010 - 1 januari 2012 (2014)

‘Extra’ tijdelijke arbeidsovereenkomst

• moment waarop
– 1e contract vóór 27e verjaardag?
– 4e contract aangaan vóór 27e verjaardag?
– 4e contract eindigen vóór 27e verjaardag?co ac e d ge óó e jaa dag

• overgangsrecht
– ingroei (nee)
– uitgroei (ja)

• leeftijdsdiscriminatie?
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Uitzendkracht

• aansluitende baan bij inlener
– binnen 3 maanden na flexwerk

• arbeidsverleden via bureau telt mee
– na ziekteperiode uitzendkracht nieuwe p

schakel!
• proeftijd?

Payrollbedrijven 1

• alleen salarisadministratie voor andere 
ondernemingen verzorgen 
– werknemers niet in dienst bij payrollbedrijf

• als uitzendbureau fungereng
– arbeidskrachten niet geworven door 

payrollbedrijf, maar door inlenende 
onderneming zelf

– arbeidskrachten komen in dienst van 
payrollbedrijf / worden tijdelijk tewerkgesteld 
bij andere onderneming (inlener)

Payrollbedrijven 2

• werknemers in dienst nemen 
– bedoeling deze werknemers (in beginsel) 

blijvend vanuit dit dienstverband te werk te 
stellen bij één inlener

• werknemers in dienst nemen 
– bedoeling deze werknemers blijvend te werk 

te stellen bij slechts één inlener 
– bovendien alle bestaande 

arbeidsovereenkomsten van inlener met zijn 
werknemers overnemen

Uitbesteden activiteiten

• regel die voorschrijft dat personeel bij 
verkoop van bedrijfsonderdeel oude 
arbeidsvoorwaarden behoudt
– constructie opgezet waarmee regel kan 

worden omzeild 
– Europese Hof van Justitie accepteert 

constructie niet 
• grote gevolgen payrollsector?

Oproepkracht

• geen wettelijk begrip
– geen werkgarantie
– geen loongarantie
– geen verschijningsplichtgee e sc j gsp c

Oproepkracht

• geen oproepkracht
– nul-urencontractant

• ‘loondoorbetalingsplicht bij geen werk’
– min-maxcontract

• rechtsvermoeden omvang arbeid
• wel oproepkracht

– voorovereenkomst
• iedere oproep = nieuwe arbeidsovereenkomst
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Verklaring arbeidsrelatie
mogelijkheden

• loon uit dienstbetrekking 
– VAR-loon

• resultaat uit overige werkzaamheden 
– VAR-rowVAR row

• voor rekening en risico van vennootschap
– VAR-dga

• winst uit onderneming 
– VAR-wuo

VAR-wuo /
VAR-dga

nee

arbeidsovereenkomst?geen inhoudingen

ja

Verklaring arbeidsrelatie
beoordelingsschema

* eventueel navraag bij 
UWV / Belastingdienst

geen premie 
inhouden

premie 
inhouden

ja nee

premie 
inhouden

premie 
inhouden

fictieve
dienstbetrekking?

ja twijfel* nee

Verklaring arbeidsrelatie
spelregels 

• per ‘werkzaamheid’ afzonderlijke VAR
• geldige verklaring arbeidsrelatie getoond

– kopie VAR in administratie
• 088 151 10 00 (Landelijk Coördinatiepunt VAR)088 151 10 00 (Landelijk Coördinatiepunt VAR)

• identiteit opdrachtnemer vastgesteld
– kopie identiteitsbewijs in administratie

• er komt eenduidige definitie van zelfstandigen 
zonder personeel in alle wetgeving 

Wet arbeid vreemdelingen
wijzigingsvoorstel

• uitzendbureaus hoeven niet langer kopie 
van identiteitsbewijs van alle buitenlandse 
werknemers aan inlenende werkgever te 
sturen
– alleen nog maar nodig voor werknemers van 

buiten Europese Economische Ruimte en 
Zwitserland

• wel verplicht voor uitzendkrachten uit 
Roemenië en Bulgarije 

Consequenties

• anoniementarief
• eerstedagsmelding
• .....



4

Echtheidskenmerken

• OCR-B schrift
– Machine Readable Zone 

• UV-lamp
• www identiteitsdocumenten nlwww.identiteitsdocumenten.nl
• Expertise Centrum Identiteitsfraude & 

Documenten (ECID) 
– Koninklijke Marechaussee op Schiphol 

• tel. (020) 603 86 30

Relaties

• horizontaal - verticaal
– collega - collega

• controle / belangenverstrengeling
– leidinggevende - medewerker gg

• ongelijkwaardigheid 
– leraar - (ex-)leerling / verzorgende –

(ex-)cliënt
• afhankelijke / ondergeschikte relatie 

– werknemer van concurrent
– klant

Relaties op het werk
geen wettelijke regels

• ‘een ieder heeft recht op respect voor zijn 
priveleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn 
woning en zijn correspondentie’
– EVRM, art. 8 

• ‘ieder heeft, behoudens bij of krachtens de 
wet te stellen beperkingen, recht op 
eerbiediging van zijn persoonlijke 
levenssfeer’
– Grondwet, art. 10

Over de grens

• Amerika
– ‘love contract’

• verliefde collega’s verklaren dat er sprake is 
van vrijwillige relatie

– geen klacht wegens ongewenste intimiteiten 
als relatie verkeerd afloopt

• Duitsland
– ‘flirtverbot’

• lüsterne oder anzügliche Blicke oder als 
sexuell deutbare Kommunication jeder art

Tips

• oproepkracht
– opletten

• controleer VAR-verklaring
– omschrijvingomschrijving

• controleer identiteitsdocument
– www.weethoehetzit.nl

• ‘relaties op het werk’
– stel beleid op
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Actualiteiten 
Sociale Zekerheid

Jo Weerts
JWinfotainment

AOW
Regeerakkoord

• AOW-leeftijd in 2020 naar 66 jaar
–AOW-leeftijd op den duur koppelen aan  

levensverwachting
• recht op AOW-uitkering met ingang van p g g g

2012 op verjaardag?

AOW-partnertoeslag

• afgeschaft per 1 januari 2015 (wet)
– op / na 1 januari 1950 geboren

• verlaging met 8% (voorstel)
– gezamenlijk inkomen > + € 20 000 -gezamenlijk inkomen  € 20.000,

• 28 juni 2010 aangeboden aan Tweede 
Kamer

• streefdatum 1 januari 2011
• buitenland

Langer doorwerken
Regeerakkoord

• premiekorting voor werkgevers die oudere 
werklozen in dienst nemen en ouderen in 
dienst houden wordt gehandhaafd

• doorwerkbonus gaat voortaan pas vanaf g p
leeftijd 63 gelden
– voorwaarde dat werknemer gehele 

kalenderjaar werkt
• vrijwillig langer doorwerken na 

pensioengerechtigde leeftijd blijft 
aantrekkelijk

Arbeidscontract mag stoppen bij 
pensioen

• automatisch beëindigen 
arbeidsovereenkomst bij bereiken van 
pensioenleeftijd is niet in strijd met EU-recht
– Europees Hof van Justitie - 12 oktober 2010

• clausules over automatisch beëindigen van 
arbeidsrelaties bij pensionering dragen bij 
aan evenwichtige arbeidsverhoudingen
– ze bieden werknemers stabiliteit en 

vooruitzicht op pensioen en zorgen voor 
doorstroming op arbeidsmarkt.

Premie WAO / WIA

2007 2008 2009 2010 2011

WAO / WIA 
basispremie

5,15% 5,65% 5,70% 5,70% 5,06%

WAO 0,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
rekenpremie
uniforme 
premie

, ,

0,15%

,

0,15%

,

0,07%

,

0,00%

WGA 
rekenpremie

rentehobbel

0,28%

+
0,47%

0,29%

+
0,28%

0,32%

+
0,15%

0,47%

+
0,12%

0,53%

+
0,09%
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Aandachtspunten ERD

• instroomrisico / inlooprisico
– zieken (wachttijddossiers)
– WGA-betalingen < 10 jaar

• uitlooprisicouitlooprisico
– zieken (wachttijddossiers)
– WGA-betalingen < 10 jaar

• bepalen inlooprisico
– ikwilerdworden@uwv.nl

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

• minstens 16 (20?) weken
– afhankelijk van datum waarop baby 

daadwerkelijk wordt geboren
• 6 - 4 weken voor vermoedelijke j

bevallingsdatum 
• na bevalling altijd recht op minstens 10 

(14?) weken bevallingsverlof
– ook al wordt baby later geboren dan 

verwacht

Kraamverlof / vaderschapsverlof

• als partner is bevallen
– echtgenote
– geregistreerde partner
– degene met wie werknemer samenwoont dege e e e e e e sa e oo
– degene van wie hij kind erkent

• 2 dagen / weken? (na bevalling van partner)
• werkgever betaalt salaris door

– cao / OR / PVT
• andere afspraken

Loonsanctie / verhaalssanctie

• loonsanctie
– verlenging loondoorbetalingsverplichting

• als werkgever aantoont dat hij alsnog zijn re-
integratieverplichting is nagekomen, wordt duur 
verlengde loondoorbetalingsperiode bekort

• verhaalssanctie
– verhalen ZW-uitkering op ex-werkgever

• duur tijdvak waarover ZW-uitkering wordt 
verhaald, is afgestemd op periode dat ex-
werkgever niet heeft voldaan aan re-
integratieverplichtingen

Re-integratieverplichtingen 
vangnetter

wetsvoorstel (vermoedelijk 1 januari 2011)
• orgaandonatie / no-riskpolis / ziek als 

gevolg van zwangerschap of bevalling
– re-integratieverplichting werkgever

• geen consequenties bij niet-naleven
• wetsvoorstel

– loonsanctie
– verhaalssanctie

arbocontract!
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Wet Verbetering Poortwachter

• werkgever eindverantwoordelijk voor 
verzuimbegeleiding / re-integratie
– Centrale Raad van Beroep

• onjuist advies bedrijfsartsj j
– civielrechtelijk aansprakelijk stellen

arbocontract!

‘Ziek einde dienstbetrekking’
wetsvoorstel

• nu 
– opschortende werking op einddatum WW

• aantrekkelijk om ziek te melden (ook tijdens 
WW)

• voorstel
– einddatum van recht op WW verschuift niet

‘Wet anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet’ 

‘Ziek einde dienstbetrekking’
wetsvoorstel (vermoedelijk 1 juli 2011)

• periode tussen einde dienstbetrekking en 
loongerelateerde WGA-uitkering 
– ZW-uitkering ontvangen

• in mindering op duur loongerelateerde WGA-
uitkering (= ‘WW’)

• uitzondering
– orgaandonatie / ziek ten gevolge van 

zwangerschap of bevalling / no-riskpolis

Detacheringstoolkit

• detachering bij andere werkgever
– veel zieke werknemers huiverig om bij 

andere werkgever in dienst te treden
• bestaande rechten verspelen

– werkgevers terughoudend om zieke 
werknemer in dienst te nemen 

• vrezen financiële risico’s
– in 1e twee ziektejaren geen recht op no-

riskpolis

• voorbeeldbrieven

Loondoorbetaling na 104 weken 
ziekte

• 104 weken recht op loondoorbetaling
– ongeschikt tot verrichten bedongen arbeid

• geen nieuw recht als na afloop 104 weken 
bedongen arbeid voortduurt g

• passende arbeid / bedongen arbeid
• brief minister Donner

Samenloop ziekte en vakantie

• ziek tijdens vakantie
– Europese regels

• tijdens ziekte op vakantie
– verplicht om werknemer ieder jaar inverplicht om werknemer ieder jaar in 

gelegenheid te stellen vakantie op te nemen 
(7:638 BW) 

• afboeken (boven)wettelijke vakantiedagen 
– cao

• opbouw vakantiedagen over laatste 6 
maanden van ziekte (7:635 lid 4)
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Samenloop ziekte en vakantie
wijzigingsvoorstellen (1)

• recht op jaarlijkse vakantie van 4 weken 
met behoud van loon
– alle werknemers, ongeacht hun 

gezondheidstoestand
• ook zieke werknemers die door hun 

arbeidsongeschiktheid (gedeeltelijk) geen 
arbeid hebben verricht

Samenloop ziekte en vakantie
wijzigingsvoorstellen (2)

• vrij tijdens re-integratie
– vakantiedagen opnemen

• vrij tijdens gedeeltelijk eigen werk verrichten
– gehele arbeidsduur in minderinggehele arbeidsduur in mindering

volledige opbouw van vakantiedagen 
volledige opname van vakantiedagen

Vakantiedagen opsparen

• tot 5 jaar na einde van kalenderjaar waarin 
vakantiedagen zijn opgebouwd 
– dagen opgebouwd in januari 2006 verjaren 

dus pas op 31 december 2011

Vervaltermijn 
wijzigingsvoorstel

• vervaltermijn voor minimum vakantiedagen
– 6 maanden 

• na afloop van kalenderjaar waarin 
minimumaanspraak is verworven

– afwijkende maatwerkafspraken (ten gunste 
van werknemer) mogelijk 

• in beginsel zal dus iedere werknemer zijn 
minimum vakantierechten uit opbouwjaar 
vóór 1 juli van daaropvolgende jaar kunnen 
effectueren

• ‘dubbele boekhouding’

Tips

• eigenrisicodragen WGA
– kijk verder dan premie

• contract arbodienst
– vangnettersvangnetters
– aansprakelijkheid

• detachering
• beleid passende arbeid / bedongen arbeid
• UWV-brochure: ik wil op vakantie gaan

Beperking controles Arbeidsinspectie
Regeerakkoord

• ‘inspectievakantie’
– minder en gerichter toezicht 

Arbeidsinspectie
• stringente arboregels voor g g

thuiswerkplekken worden opgeheven
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Actualiteiten 
Werkkostenregeling I

Rien Vink
www.rienvinkloonheffingen.nl

Voorbeeld

• een directeur van een multinational wordt 
beveiligd en zijn huis is ook aangepast 
vanwege bedreigingen

• kosten: € 22.500 per maandp
• nu grotendeels onbelast
• straks loon (80% x € 22.500 x 12 = € 216.000 extra) 

Voorbeeld werkruimte

• een dga werkt vanuit huis 
• aparte ingang en grotendeels verwerven 

van inkomen
• kosten: € 163 per maandkosten: € 163 per maand
• nu onbelast
• straks loon (80% x € 163 x 12 = € 1.564,80)

24‐11‐2010 27

Product eigen bedrijf oude situatie

• loonsom € 100.000 (4 werknemers)
• korting op product, in totaal € 10.000
• vrijgesteld (4 x € 500) € 2.000
• belast is € 8 000• belast is € 8.000
• drie opties:

– werknemer betaalt netto (belasting € 0,00)
– werknemer betaalt bruto (belasting € 2.676)
– werkgever bruteert (belasting € 4.016)

Product eigen bedrijf nieuw

• gegevens gelijk
• als korting is aangewezen;

– forfait is € 1.400
– dus € 8.600 x 80% is € 6.880

• als korting niet is aangewezen:
– drie opties:

• werknemer betaalt netto (belasting € 0,00)
• werknemer betaalt bruto (belasting € 3.345)
• werkgever bruteert (belasting € 5.020, excl. 

premies)

Even een voorbeeld

totale fiscale loonsom van € 1.000.000
forfaitaire ruimte is 1,4% ofwel 

• € 50.000 aan allerlei kostenregelingen, 
exclusief auto’s van de zaak

30

– € 5.000 is te bestempelen als intermediaire 
kosten

– € 12.000 vaste gericht vrijgestelde kosten
– € 6.000 wordt besteed aan zakelijke reiskosten 

ad € 0,19 per km
• Resteert dus 



6

Vervolg voorbeeld

• resteert € 27.000
– forfaitaire ruimte is € 14.000

• € 13.000 belasten tegen 80% = 
(extra) loonkosten

bij het personeel belasting inhouden

31

bij het personeel belasting inhouden 
over € 13.000, wat hen circa € 6.500 
netto kost (mits overeengekomen)

• vaste kosten niet op basis kostenonder-
zoek?
– totaal € 25.000 belasten tegen 80% =        

€ 20.000 (extra) loonkosten
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Actualiteiten 
Werkkostenregeling II

Rien Vink
www.rienvinkloonheffingen.nl

Werkkosten

1. alle vergoedingen en verstrekkingen op een 
hoop

2. intermediaire kosten eruit halen
3. totale gericht vrijstelde vergoedingen in3. totale gericht vrijstelde vergoedingen in 

mindering
4. werkplekvoorzieningen in mindering
5. forfait ‘vol laten lopen’
6. restant is belast tegen 80%

Vaste gericht vrijgestelde vergoeding

• vaste gericht vrijgestelde vergoedingen 
– qua hoogte en specificatie gebaseerd op 

kostenadministratie
– specifiek in de wet opgenomen!
– indien keuze voor werkkostenregeling– indien keuze voor werkkostenregeling

• niet gebaseerd op kostenadministratie:
– dan de vergoedingen in het werkkostenforfait
– de vergoedingen voor de werknemers onbelast

• intermediaire kosten?

Forfaitaire ruimte 1

• maaltijden 
• kerstpakketten / geschenken
• parkeergelden boven € 0,19

- verplicht werkkostenforfait
internet / fax thuis• internet / fax thuis

- mits ≥ 10% zakelijk gebruik
• vergoeding van contributie vakbond

Forfaitaire ruimte 2

• (elektr.) fiets, scooter 
• personeelsactiviteiten
• korting producten eigen bedrijf
• bovenmatige reiskosten
rentevoordeel personeelsleningen• rentevoordeel personeelsleningen

• werkruimte thuis
• werkkleding (die voorheen belast was)

Forfaitaire ruimte 3

• schade door diefstal tijdens werk
• apparatuur, gereedschap voor gebruik thuis
• bedrijfsfitness (buiten werkplek)
• persoonlijke verzorging
i t t ti k t• interne representatiekosten
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Werkplek

alle ruimtes waarvoor de werkgever ingevolge
de Arbowet verantwoordelijk is

• trekker vrachtwagenchauffeur
bi t hi hi• binnenvaartschip schipper

• cabine piloot
• ook fietsenstalling parkeerterrein
• maar niet woning werknemer

Werkplekvoorzieningen

• arbovoorzieningen (veiligheidsbril / -schoenen e.d.)
• bedrijfsfitness op werkplek
• consumpties tijdens werktijd (geen deel maaltijd)
• inrichting van de werkplek buiten privéwoning
• mobiele telefoons (mits ≥ 10% zakelijk gebruik)
• openbaarvervoerkaart (mits mede zakelijk gebruik)
• laptops e.d. (mits 90% of meer zakelijk gebruik)
• uniformen, echte werkkleding en kleding die op
werkplek achterblijft

• werkkleding met logo 70 cm²
• voordeelurenkaart (mits mede zakelijk gebruik)

Toepassing werkkostenforfait 1

werkkostenforfait van het vorige kalenderjaar 
bepalen (eventueel herleid)
• of: per maand 1/12-deel van forfait toepassen en
overschrijding in eindheffing 80% 

• of: pas na overschrijding van het voorlopigeo pas a o e sc jd g a e oo op ge
forfait, de eindheffing van 80%

• voorwaarde: definitief afrekenen in januari
volgend kalenderjaar

- en dan maar hopen dat de administratie is 
bijgewerkt…

Toepassing werkkostenforfait 2

juiste grondslag 1,4%-regeling bepalen
• fiscaal loon vorig jaar bepalen, eventueel herleid
• deze loonsom hanteren gedurende het jaar
• na afloop van het jaar in eerste loontijdvak 
definitief totaal fiscaal loon bepalen (kolom 14

10

definitief totaal fiscaal loon bepalen (kolom 14 
modelloonstaat)

- (anoniemenheffing en eindheffing tellen niet mee)
- afrekenen van het werkkostenforfait in januari

Toepassing werkkostenforfait 3

onderscheid actieve en niet-actieve werknemers
• niet-actieven (gepensioneerden) alleen branche-
eigen producten en verstrekkingen ook voor 
actieven

• fiscale loonsom niet-actieven telt mee
• loon uit vroegere diensbetrekking meer dan 
bijkomstig (11% of meer)

• inhoudingsplicht op grond van art. 6, lid 1, letter c 
Wet LB

Belangrijk 1

van te voren vergoedingen en verstrekkingen 
aanwijzen 
• arbeidsvoorwaarde of werkkostenregeling
• wanneer is vooraf?
• achteraf is niet meer mogelijk• achteraf is niet meer mogelijk
• gebruteerd tarief (LB+SV) kan lager zijn dan 80%
• gemengde kosten
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Belangrijk 2

aangewezen vergoedingen mogen niet 
ongebruikelijk zijn
• gebruikelijkheidstoets i.p.v. zakelijkheid
• om excessen te voorkomen
• in belangrijke mate afwijken• in belangrijke mate afwijken
• het gaat om de hoogte van het bedrag
• verschil DGA met en zonder personeel
• nieuwe mogelijkheden?

Belangrijk 3

• voor verstrekkingen (loon in natura) 
gefactureerd door derden, geldt de factuur-
waarde (incl. BTW)

- voor eigen verstrekkingen geldt 
consumentenprijsconsumentenprijs

• arbeidsvoorwaardenbeleid herzien?
- cafetariasysteem
- producten uit eigen bedrijf
- vergoeding bepaalde kosten
- verstrekkingen aanpassen 

Aandachtspunten 1

inventariseren van alle vergoedingen en
verstrekkingen bekend in het bedrijf

• overzicht van alle vergoedingen en 
t kki t d t i k tverstrekkingen, met de categorie van kosten  

en de aanwijzing als werkkosten
• denk aan verzamelfacturen, declaraties, 
kasadministraties, kostenvergoedingen, 
overige arbeidsvoorwaarden

Aandachtspunten 2

gelabeld in het (software)systeem
• kosten boeken op onderscheidenlijke 

rekeningen om categorieën kosten uit elkaar te 
houden en overzicht te behouden

• facturen en declaraties en• facturen en declaraties en 
kostenonderbouwingen naar categorie 
coderen

• verzamelfacturen en declaraties uitgesplitst 
boeken

Aandachtspunten 3

kosten categorieën in boekhouding:
• intermediaire kosten

• gericht vrijgestelde kosten

k t / t kki ihil d i

17

• kosten / verstrekkingen nihilwaardering

• kosten / verstrekkingen lagere waardering geldt

• kosten / verstrekkingen op factuurwaarde of 
consumentenprijs, met tegenboeking bijdrage  
werknemer

Praktijkervaring 1

• keuze overstappen na inventarisatie
• inventariseren kost veel tijd

• welke administratieve en financiële gevolgen?
• administratie en arbeidsvoorwaarden 

aanpassen
• cafetariasystemen?
• overleg met werknemers
• (nieuwe) afspraken Belastingdienst?
• overstappen kan voordelig zijn
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Praktijkervaring 2

werkgevers die onder een cao vallen:
• welke regelingen (cafetaria, vergoedingen)?
• looptijd is van belang
• inventariseren is ook hier belangrijk
• dan pas keuze maken
• praktijk leert dat overstap vaak na aangepaste 

cao aantrekkelijk is

Praktijkervaring 3

werkgevers die (na inventarisatie) niet 
overstappen:
• onderbouwing van 3 maanden van vaste 

kostenvergoeding?
• personeelsvoorzieningen per werknemer 

administreren (€ 454 per werknemer per jaar)
• nadenken over nieuwe arbeidsvoorwaarden!

Indicaties bij het kiezen

• administratie in januari op orde?
• gemiddelde loonsom € 44.000 of minder?
• weinig kostensoorten (circa 10 of minder)?
• weinig personeel (circa 31 of minder)?e g pe so ee (c ca 3 o de )
• cao?
• cafetariasysteem (veelvuldig gebruik)?
• geen werkkosten nu?
• veel ambulant personeel?
• geen onderbouwing kostenvergoeding?

Conclusie

• Zakelijkheid is niet van belang, 
gebruikelijkheid wel

• Meer discussie met werknemers over wie de 
belasting betaalt

• Overleg met werknemers (of

Wellicht 1 jaar uitstellen voor 
betere voorbereiding en • Overleg met werknemers (of 

vertegenwoordiging) is veelal noodzakelijk 
(cao, eenzijdige wijziging)

• Als direct voor de nieuwe regeling wordt 
gekozen, is er slechts nog 1 mnd. de tijd….

g
ervaringen afwachten?
Maar wel onderbouwd!!

Salarisadministratie 2011

Twee systemen 
a  van 

vergoedingen 
en 

verstrekkingen:

Twee 
salarissen?



 
VERDIEPINGSDAG WERKKOSTENREGELING 

SPECIAAL AANBOD VOOR DEELNEMERS  
REGIONALE SALARISDAGEN 2010! 

 
Tijdens de Verdiepingsdag Werkkostenregeling wordt dieper ingegaan op alle aspecten van de 

werkkostenregeling. Zo wordt uitgebreid behandeld wat overstappen op de werkkostenregeling  
betekent voor de salarisadministratie, maar ook voor de financiële administratie.  

Bovendien heeft het gevolgen voor uw administratieve software. Daarnaast speelt de afdeling 
personeelszaken een belangrijke rol bij de invoering van de werkkostenregeling in uw organisatie.  
Kortom, tijdens deze verdiepingsdag wordt uw hele organisatie goed voorbereid op alle gevolgen  

die overstappen van de werkkostenregeling met zich meebrengt. 

 
□ Ik schrijf me nu alvast in voor de Verdiepingsdag Werkkostenregeling. Als deelnemer aan de 

Regionale Salarisdagen 2010 krijg ik €100 korting en betaal slechts € 345 in plaats van de normale 
prijs van € 445. 

 
O Zwolle  (01-02-2011) O   Eindhoven (03-02-2011) O   Amsterdam (08-02-2011)  
O Rotterdam (10-02-2011) O   Utrecht (15-02-2011) 
  

□ Ik neem ook ….. collega's mee, die van dezelfde korting profiteren en ook slechts 
€ 345 betalen! Elke 4e deelnemer betaalt slechts € 95 per congres. 

 
 
 
Naam organisatie :……………………………………………………………………… 
 
Naam 1e deelnemer :..................................................................................................... m/v 
 
E-mailadres  :..................................................................................................... 
 
Naam 2e deelnemer :…………………………………………………………………......... m/v 
 
E-mailadres  :..................................................................................................... 
     
Naam 3e deelnemer :…………………………………………………………………......... m/v  
 
E-mailadres  :..................................................................................................... 
 
Naam 4e deelnemer :…………………………………………………………………......... m/v   (slechts € 95!) 
 
E-mailadres  :..................................................................................................... 
  
Postadres  :……………………………………………………………………….. 
 
Postcode/Plaats :……………………………………………………………………….. 
 
Telefoon  :…………………………… 
 
Datum   :…………………………… Handtekening :…………………………… 
 
Alle prijzen zijn exclusief BTW. Betaling voorafgaand aan de verdiepingsdag. Annuleren kan kosteloos tot vier weken voor aanvang van de 
verdiepingsdag. U kunt uw plaats altijd door een vervanger laten innemen. Dit formulier kunt u portvrij retourneren aan Rendement Uitgeverij, 
afdeling Congressen en Seminars, Antwoordnummer 30221, 3030 VB Rotterdam.  
 
 

MELD U AAN PER FAX (010 – 243 90 28) OF  
VIA WWW.RENDEMENT.NL/WKR 

 
 

WKR-sheets 

http://www.rendement.nl/WKR�


 
REGIONALE SALARISDAGEN 2011 
SPECIAAL AANBOD VOOR OUD-DEELNEMERS! 

 
□ Ik schrijf me nu alvast in voor de Regionale Salarisdagen 2011 en betaal slechts € 425 in plaats van de 

normale prijs van € 475. 
 

O Alphen a/d Rijn (08-11-2011) O   Eindhoven (17-11-2011) O   Amsterdam (29-11-2011)  
O Rotterdam (10-11-2011) O   Hoogeveen  (22-11-2011) O   Utrecht (08-12-2011) 
O Deventer (15-11-2011) O   Maastricht (24-11-2011) 

□ Ik schrijf me ook in voor het Nationaal Congres Salaris & Personeel 2011 op  
dinsdag 7 juni 2011 in het Beatrix Theater in Utrecht. Omdat ik profiteer van de speciale 
combinatiekorting, betaal ik slechts € 425 + € 195 voor beide congressen (i.p.v. € 950).  
(Deze aanbieding is geldig tot 31 december 2010.) 

□ Ik neem ook ….. collega's mee, die van dezelfde korting profiteren en ook slechts 
€ 425 + € 195 betalen! Elke 4e deelnemer betaalt slechts € 95 per congres. 

 

□     Ik schrijf mij hierbij alleen in voor het Nationaal Congres Salaris & Personeel 2011 op  
dinsdag 7 juni 2011 in het Beatrix Theater te Utrecht en betaal slechts € 425 in plaats van de normale 
prijs van € 475.  

 □ Ik neem ook ….. collega's mee, die van dezelfde korting profiteren en ook slechts 
€ 425 betalen! Elke 4e deelnemer betaalt slechts € 95 per congres. 

 
 
Naam organisatie :……………………………………………………………………… 
 
Naam 1e deelnemer :..................................................................................................... m/v 
 
E-mailadres  :..................................................................................................... 
 
Naam 2e deelnemer :…………………………………………………………………......... m/v 
 
E-mailadres  :..................................................................................................... 
     
Naam 3e deelnemer :…………………………………………………………………......... m/v  
 
E-mailadres  :..................................................................................................... 
 
Naam 4e deelnemer :…………………………………………………………………......... m/v  
 
E-mailadres  :..................................................................................................... 
  
Postadres  :……………………………………………………………………….. 
 
Postcode/Plaats :……………………………………………………………………….. 
 
Telefoon  :…………………………… 
 
Datum   :…………………………… Handtekening :…………………………… 
 
Alle prijzen zijn exclusief BTW. Betaling voorafgaand aan het congres. Annuleren kan kosteloos tot vier weken voor aanvang van het congres. U 
kunt uw plaats altijd door een vervanger laten innemen. Dit formulier kunt u portvrij retourneren aan Rendement Uitgeverij, afdeling Congressen en 
Seminars, Antwoordnummer 30221, 3030 VB Rotterdam.  
 
 

MELD U AAN PER FAX (010 – 243 90 28) OF  
VIA WWW.RENDEMENT.NL/RSD2011 

 
RSD2010—oud-sheet 

http://www.rendement.nl/RSD2011�
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