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Programma

• Herhalen

• Werkgever en werknemer

• Bijzondere arbeidsrelaties

• Wat behoort tot het loon?
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Hoofdstuk 4

Werkgever en werknemer
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Soorten dienstbetrekkingen

• Tegenwoordige dienstbetrekking

• Echte dienstbetrekking, waar vind je deze voor LB en ZW?

• Privaatrechtelijk 
Publiekrechtelijk

• Waar is de fictieve db geregeld voor LB en ZW?

• Vroegere dienstbetrekking  

• Pseudo-werknemer
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Privaatrechtelijke dienstbetrekking

• Gezag

• Loon

• Persoonlijke arbeid

• Gedurende zekere tijd

– > alle loonheffingen verschuldigd (art 610 BW, blz 7 WB)
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De werknemer

• Art. 7: 610 BW (wn die zich in dienst van de wg verbindt om 

tegen loon gedurende enige tijd arbeid te verrichten

• Art. 2 lid 1 Wet LB ruimer begrip 

• Wn-verzekeringen: art. 3 WW,  art 3 ZW , art 3 WAO, art. 8 WIA  

en art. 1 o Wfsv (geen vroegere db)
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De werknemer (2)

• Volksverzekeringen en ZvW ook voor wg bestemd

• Werknemer vlgs volksverzekeringen art. 8 lid 2 Wfsv, blz 887

• Sommige werknemers inhouding bv DGA en gepensioneerden

• Verzekeringsplichtige vlgs ZvW art. 43 lid 2 letter a ZvW, blz

1444
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Fictieve werknemer

• Art. 3 en 4 Wet LB, jo. Uitv. Besl. LB

• Wn-verzekeringen, oa art. 4 en 5 ZW

• Art. 6 ZW uitgezonderde werknemers 

8

De werkgever

• Art. 7:610 BW

• Wn-verzekeringen art. 9 ZW (oa overheidswg, natuurlijke 

personen, rechtspersonen, blz 1043 WB)

• Overheid benoeming dmv aanstelling (art. 11 WIA) art. 8 WAO, 

art. 9 WW, art. 1 letter q Wfsv, blz 885 WB

• Art. 6 Wet LB => inhoudingsplichtige
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Andere overeenkomsten

• Aanneming van werk

• Overeenkomst van opdracht

• Publiekrechtelijke dienstbetrekking

• Vroegere dienstbetrekking
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Geen dienstbetrekking

• Als er geen sprake is van gezag (art 3 geheel, zie ook art 3 lid 2 

LB WB)

• Vaak ook geen plicht tot persoonlijke arbeid

• Bijvoorbeeld:

– Zelfstandig ondernemer

– Dga valt wel onder loonheffingen, behalve onder de 

werknemersverzekeringen
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Wet deregulering arbeidsrelaties

• Voorbeeldovereenkomsten 

• Modelovereenkomsten branches

• Verplichte teksten om arbeidsovereenkomst uit te sluiten)

• Uitstel (of afstel) 

• Nieuwe wetgeving op komst
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De pseudo-wn

• Art 4 f en 2g UBLB

• Er is geen echte en ook geen fictieve dienstbetrekking

• Opdrachtgever en opdrachtgever kiezen samen voor ‘Opting-in’

• Geen werknemersverzekeringen
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Inhoudingsplicht 

• Art 6 LB (echte dienstbetrekking)

• Personen in dienstbetrekking

• Vroegere dienstbetrekking van persoon zelf

• Vroegere dienstbetrekking van een ander

• Dienstbetrekking van een ander

• Soms geen ihp, maar wel wg voor wn-verzekeringen

• Art 7 Wet LB => Fictieve dienstbetrekking

-het meewerkende kind => ouders

-thuiswerker => opdrachtgever (art 8 LB)

-commissaris v/e lichaam => lichaam
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Ihp bij artiesten en beroepssporters

• Artiest in loondienst  (art 8a Wet LB)

• Artiest ihp bij degene die gage betaalt

• Inhoudingsplichtigeverklaring (aanvraag Belastingdienst, 5 jaar 

geldig)
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Ihp over de grenzen

• Vaste inrichting (art 6 lid 2 Wet LB)

Waar vinden we dit in de loonalmanak?

• Fictieve vaste inrichting (btl uitzendbureau laat wn in NL 

werken)

• Vestigingsplaats adhv feitelijke omstandighdn

• Wn-verzekeringen wg geen ihp

16

Naslagwerken

• H 5 Loonalmanak: Dienstbetrekking

• Art 2 t/m 8a Wet LB

• Art 3 t/m 12 WW, ZW, enz
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Hoofdstuk 4

Einde, vragen?
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Hoofdstuk 5

Bijzondere arbeidsrelaties

19

Echte Dienstbetrekking

• (Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking D5, 
wettenbundel, blz 1251) 

• Gezag

• Arbeid 

• Loon

• Gedurende enige tijd (> 1 maand)

Welke wetsartikelen zijn hier van toepassing
voor wet LB, WW en WIA?
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Fictieve dienstbetrekking

• Art 3 LB en voor wn-verz o.a. art 4 WW

• Door de wetgever gelijkgesteld aan de echte

• Wet op de Loonbelasting

• Sociale verzekeringswetten

• SV en/of LH-plicht
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Fictieve dienstbetrekkingen

• Aandeelhouders met aanmerkelijk belang

• Aannemers van werk en hulpen

• Agenten en subagenten

• Artiesten

• Beroepssporter / A-sporter

• Bestuurders coöperaties met zelfbestuur

• Commissarissen

• Gelijkgestelden

• Huispersoneel

22

Fictieve dienstbetrekkingen 2/2

• Leerlingen en stagiairs

• Meewerkende kinderen

• Pseudo-werknemers

• Seizoenswerknemers

• Sexwerkers voor een exploitant

• Studenten en scholieren

• Thuiswerkers en hun hulpen

• Uitzendkrachten

• Vrijwilligers

23

Aandeelhouders met aanmerkelijk 

belang

• Art 4 lid d en art 12a Wet LB

• 5% of meer 

• Arbeid verrichten

• Werknemersverzekeringen

• Gebruikelijk loon  

• Directeur-grootaandeelhouder?

• Wat vinden jullie hiervan?
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Aannemers van werk

• Art 3 lid 1a en b, art 4 1a en b WW

• Stoffelijke aard

• Bepaalde prijs

• Niet in privé-sfeer

• Aangenomen door zelfstandig ondernemer

• Verdeling loon tussen aannemer en hulpen

• Speciale regels loonheffing; aparte tabel
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Artiesten en Beroepssporters

• Art 5a LB, art 5c WW (almanak hfd 45)

• Echte dienstbetrekking

• Pseudo werknemer (Opting-in)

• Artiestenregeling

• Aangifte Inkomstenbelasting
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A-topsporters

• A-status van NOC NSF

• Stipendium en kostenvergoeding

• Fictieve dienstbetrekking voor LH en ZVW

(Voor werknemersverzekeringen alleen bij stipendium)
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Bestuurders coöperatie met 

zelfbestuur 

• Art 3 lid 1g

• Voorwaarden coöperatie

• Coöperatie uit 2 personen dan geen wn verzekeringen

28

Commissarissen 

• Vanaf 1-5-2016 geen dienstbetrekking

• Afschaffen van niet uitvoerende bestuurders van 
beursgenoteerd vennootschappen
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Gelijkgestelden

• Art 2c UBLB en art 5 Rariteitenbesluit blz 1251 ev WB

• Maatschappelijk opzicht gelijkstellen

• Persoonlijke arbeid en loon

• Doorgaans 40% min.loon per week of meer

• Tenminste 2 dagen per week werkzaam

• Arbeidsverhouding minimaal 1 maand

• Geen van de overige fictieve dienstbetrekkingen
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Huispersoneel

• Art 5 LB en o.a art 6 lid 1c WW 

• Loonalmanak hfd 46

• Drie situaties:

– Dienstverlening aan huis

– Personeel aan huis

– Vrijstelling voor buitenlandse au pairs

• Vereenvoudigde regeling loonheffingen, blz 411 LA

• 60-40% regeling vrije beroep zie voorbeeld blz 98 bovenaan theorieboek

• Jaaropgave voldoen aan minimum eisen, blz (blz. 284, par. 28.2 LA)

• Loonstaat speciaal model, deze hulpstaten (downloaden via 

belastingdienst.nl)
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Leerlingen en stagiairs

• Art 3 lid 1e

• Beloning of kostenvergoeding

• Echte of fictieve dienstbetrekking

• Wel/niet verzekerd

• Stagevergoeding niet rechtstreeks naar stagiair
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Meewerkende kinderen

• Art 3 lid 1f

• 15 jaar en ouder

• Niet verzekerd voor werknemersverzekeringen; afhankelijk 
van arbeidsvoorwaarden

• Vereenvoudigde regeling

• Loon in natura; speciale regels

- kleding, maaltijden en inwoning, zie blz 415 
loonalmanak

Art 7.1 URLB, blz 533
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Pseudo-werknemers

• Art 4 f

• Opting-in

• Wg/wn melden bij Belastingdienst

• Pensioenregeling

• Vrije vergoedingen / verstrekkingen

• Niet voor wn-verzekeringen
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Thuiswerkers

• Art 4 a wet LB, art 5 a WW

• LA blz 33

• Persoonlijke arbeid

• Tenminste 40% minimumloon

• Arbeidsverhouding tenminste 1 maand

• Inhoudings- en premieplicht

• Verdeling loon thuiswerker en hulpen

• Speciale regels loonheffingen,  zie oa handboek )
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Uitzendkrachten

• Art 2a UBLB 

• Uitzending in kader bedrijf of beroep

• Inlener houdt toezicht en heeft leiding

• Uitzendbureau is werkgever
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Vrijwilligers

• Art 2 lid 6 LB

• ‘niet bij wijze van beroep’, belangeloos

• Vanaf 1-1-2012 ook vpb plichtige ANBI (Algemeen 
Nut Beogende Instelling) 

• Geen marktconforme beloning
-€ 150 p/m, max € 1.500 pj
-uurloon < 23 jr niet meer dan € 2,50
-uurloon 23 jr of ouder niet meer dan € 4,50

• Loon of kostenvergoeding

• ‘alles of niets’

• Loonalmanak blz 32
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De zelfstandige Aannemer van werk

• Zelfstandige zonder personeel 

• Zelfstandigen met personeel (onderaannemers)

• Uitzendkrachten

Wie betaalt?

- Loonbelasting

- Premie volksverzekeringen

- Werknemersverzekeringen

- Bedrijfstakeigenregelingen

- BTW

38

Vindplaatsen in de wet

• Wet LB 1964 en Uitv.besl. LB

• Besluit aanwijzing gevallen waarin de arbeidsverhouding als 

dienstbetrekking wordt beschouwd

• ZW, WW, WAO en WIA

• Regeling aanwijzing werkgever en uitzondering 

verzekeringsplicht werknemersverzekeringen
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Naslagwerken

• H 5 Loonalmanak: Dienstbetrekking

• Art 2 t/m 8a Wet LB

• Art 2 t/m 2h UBLB

• Art 3 t/m 12 WW, ZW, enz

40

Hoofdstuk 5

Einde, vragen?

41

Hoofdstuk 6

Wat behoort tot het loon?

42
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Ruim loonbegrip

• Hfd 6 en verder LA

• Loon is alles wat uit dienstbetrekking wordt genoten (art 610 

BW, art 9, 10 en 11 LB), art 8 lid 2 Wfsv, volksverzekeringen, 

art 16 Wfsv wn-verzekeringen, art 42 tm 47 ZvW):

– Loon in geld

– Loon in natura

– Loon in de vorm van aanspraken

43

Het loonbegrip 

• Art. 610 BW: Werknemer ontvangt loon

• Art. 9 Wet LB 1964: Belastingheffing over het belastbare loon

• Art. 10 Wet LB 1964: Loon is alles wat uit dienstbetrekking 

wordt genoten

• Art. 10a Wet LB 1964: Aandelenopties 

• Art. 11 Wet LB 1964: Omkeerregel

• Art. 11 e.v. Wet LB 1964: Uitzonderingen op het loonbegrip en 

waarderingsregels

• Artt. 3.6 - 3.13 Uitv.reg. LB 2011: Waardering diverse 

loonbestanddelen 
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Loon in geld

• De naam is niet belangrijk: salaris, bonus, 13de maand, overwerkloon 

enz.

• Als de werknemer ook een uitkering heeft, kan er sprake zijn van:

– Een directe uitkering

– Een werkgeversbetaling

– Een instantiebetaling
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Loon van derden

• Art 12 LB, uitv reg 2011 3.6

• Tot loon rekenen:

-hier rekening mee is gehouden

-vlgs vaste normen vastgesteld (fooien)

• Elk voordeel uit dienstbetrekking…..
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Casus

• Joke is naast haar wg komen wonen

• Zij geeft voor alle buren een housewarming party

• Haar werkgever komt ook en neemt een wijnkoeler mee

• Is dit loon?

47

Geen loon van derden

• Sympathiegeschenken

-bos bloemen

-fles wijn

-fruitmand

48
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Fooien

• Horecapersoneel (art. 3.6 lid 2 URLB)
-CAO minimum voor wn geldende loon
-Afhankelijk van functie
-Afhankelijk van dienstjaren
-Inclusief vakantiegeld en vakantie-uren
-Wachtperiodieken voor jong en ervaren 

personeel

• Overigen (art 3.6 lid 1 uitv reg)
-Gemiddeld fooienbedrag
-Meer / werkelijk aangeven via IB
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Loon in natura 

• Hfd 8 LA 

• Wetsartikel?

• Hoofdregel: Belasten tegen (inkoop) waarde inclusief 

omzetbelasting

• Factuur van verbonden vennootschap: waarde in het 

economisch verkeer

• Geen inkoopfactuur: waarde in het economisch verkeer

50

Loon in natura, enkele vormen oa

• Cafetariasysteem (Besluit wijziging beloningen en 

cafetariaregelingen B7 

• Aandelenopties (art 10a en art 36 LB)

• Woning (art 3.11 UR LB 2011)

• Auto v/d zaak (art 13bis LB) => hfd 9 LA 

• PC en dergelijke (art 3.7 UR LB 2011)
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Cafetariasysteem

• Cafetariasysteem (afzien van loon in ruil loon in natura)

• Voorwaarden:

-schriftelijke regeling ¾ wn kan mee doen

-verlaging fiscale loon

-verlaging max. 30% van oorspronkelijk 

pensioengevend loon

-overgebleven loon niet lager dan vastgestelde minimumloon 

/minimum vakantiedgn (art 7:634 lid 1 BW) afwijking bij CAO 

mogelijk
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Aanspraken 

• Art 10 lid 2 LB / 3.12 URLB 

• Hfd 11 blz 91 LA

• Een aanspraak is het recht van een werknemer op een toekomstige 

uitkering of verstrekking

• Het is een afdwingbaar recht

• Naast het gewone loon in geld

• Eventueel ondergebracht bij een fonds of verzekeraar
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Het belasten van aanspraken

• Hoofdregel: het bedrag dat bij het fonds of de verzekeraar 

wordt gestort (art 10 lid 2 LB hoofdregel, waardering storting 

art 3.12 lid 1 Uitv reg LB 2011)

• Attentie: in de meeste gevallen geldt de hoofdregel niet, maar 

de omkeerregel (art 11 lid 1 LB)

• Omkeerregel: De aanspraak is vrijgesteld, maar de latere 

uitkeringen of verstrekkingen zijn belast. Bijvoorbeeld: 

pensioen
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Nog enkele wetenswaardigheden

• Belaste waarde minus eigen bijdrage wn (art 11 lid 1 j) 

• Vakantiebonnen art 10 lid 3

-99% nominale waarde

-vaak via CAO 

• Vergoeding ziektekosten

-waarde aanspraak per jaar < € 27 vrijgesteld (art 3.12 lid 5 UR 

2011)

-aanvullende ziektekostenverzekering, wg verstrekt 

tegemoetkoming premie => loon 
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Postuum loon

• Erfgenaam ontvangt loon => loon uit dienstbetrekking van een 

ander

-wn laat inning na

• Afdracht loonbelasting en Zvw, geen wn-verzekeringen, zie blz

48 LA (7.2.10)

• Elke erfgenaam te krijgen deel toerekenen

• Vereenvoudigde regeling (handelen alsof overleden wn loon 

nog geniet, geen wn-verz en geen Zvw
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Negatief loon

• Zie 6.1.5 blz 50 LA 

• Het betreft ten onrechte door de werknemer ontvangen loon 

(staat niets tegenover)

• Óf het gaat om een boete / schadevergoeding door de 

werknemer te betalen

• Terug betalen van vrijgesteld loon

– Geen negatief loon

– Bv studiekosten
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DGA 

• Art 12a LB en art 32d WB 

• Hfd 8 blz 59 LA

• Aanmerkelijk belang (5% of meer dga en/of partner

• 75% vh loon uit de meest vergelijkbare db (art 12a lid 1

• Niet minder dan hoogst verdienende werknemer

• Fictief loon € 45.000

• Gebruikelijk loon hoger in economisch verkeer dan > € 45.000 

(bewijslast fiscus)

• Doorbetaald regeling (art 12a lid 2 en 32d)

• Start-ups (7.26 LA, art 12a lid 3 en 4 Wet LB)
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Het ‘uniform’ loonbegrip

• We kennen vier heffingsgrondslagen:

– Loon voor de loonbelasting

– Loon voor de volksverzekeringen

– Loon voor de werknemersverzekeringen

– Loon voor de Zvw

• De vier grondslagen zijn grotendeel aan elkaar gelijk (het 

uniform loonbegrip)

• Er zijn nog enkele uitzonderingen 
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Het ‘uniform’ loonbegrip (2)

• Geen loon wn-verzekeringen:

– Loon uit vroegere db (pensioen)

– Eindheffing

• Loon uit vroegere dienstbetrekking soms toch loon voor alle 

loonheffingen

- (aanvullingen) ww-, zw- en wao/wia-uitkeringen

-Voor wn-verzekeringen zijn aanvullingen loon 

zolang db bestaat.

-de aanvulling Toeslagenwet

-loon ogv loondoorbetalingsverplichting bij ziekte aanvulling 

daarop en vergelijkbare regelingen voor ambtenaren

-uitkeringen voor zwangerschap, bevalling, adoptie en de 

zorg voor pleegkinderen op grond van de Wet arbeid en zorg
60
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Het ‘uniform’ loonbegrip (3)  

• Werkgeversheffing Zvw wn betalen geen ZvW meer tenzij

• inhouding bijdrage Zvw van 5,65% wanneer:

-het loon uit vroegere dienstbetrekking van (ex-)wn-ers en 

uitkeringsgerechtigden die ouder zijn dan de AOW -leeftijd

-bepaalde wettelijke pensioenen

Bv pensioenen ogv Toeslagwet Indonesische Pensioenen 

1956 en de Garantiewet Surinaamse Pensioenen

-lijfrenten, uitkeringen aan verzetsstrijders en 

oorlogsslachtoffers en uitkeringen van 

beroepspensioenfondsen

-periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te 

derven loon (stamrechtuitkeringen)
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Het ‘uniform’ loonbegrip (4)

Vervolg inhouden bijdrage Zvw vroegere db:

-(pre)pensioen- en vut-uitkeringen tenzij voor 1-10-2006 

ingegaan

-periodieke uitkeringen ivm invaliditeit, ziekte of een ongeval die 

niet zijn opgenomen in de cao of de ao

-lijfrente-uitkeringen aan minderjarigen en meerderjarigen en 

uitkeringen uit een lijfrentespaarrekening of uit een 

lijfrentebeleggingsrekening

• Tegenwoordige dienstbetrekking:

-pseudowerknemers (opting-in)

-dga niet verplicht verzekerd voor wn-verzekeringen
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Loonheffingen

• Twee berekeningsmethoden:

-Progressief tarief 
-Loonbelasting

-Volksverzekeringen vast tarief (1e en 2e schijf)

• VCR-methode:

-ZvW werkgeversheffing 6,65%

-Wn-verzekeringen sectorafhankelijk

• Loon Loonheffing breder begrip dan BW

• Maak een bruto-netto berekening

-Bijhorende witte maandtabel
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Genietingsmoment

• Art 13 a LB 

-tijdstip betaling

-tijdstip verrekening

-tijdstip ter beschikking gesteld aan wn

-tijdstip rentedragend

-tijdstip vorderbaar en inbaar

Vanaf 2012 wettelijk toegestaan nabetaling verwerken op 

betreffende tijdvak, wel bestendige gedragslijn
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Genietingsmoment (2)

• Tijdstip betaling (art 13 lid 1a)

-contant

-bank / giro

-betaling aan ander dan wn (bv goed 

doel

• Tijdstip verrekening

-wg heeft vordering op wn

-schuld wordt lening

-verhaalsrecht lening

65

Genietingsmoment (3)

• Tijdstip ter beschikking stellen

-wn laat inning na

• Tijdstip rentedragend

-rente achterstallig loon is geen loon

=> box 3 (voordeel sparen en beleggen)

• Voorschot 

-nadelen progressief tarief

66



23

Bruteren

• Nettoloon, inhouding voor rekening wg

• Brutoloon => verhalen op werknemer?

• Eindheffing via naheffingsaanslag

67

Naslagwerken o.a

• H 6 t/m 9 Loonalmanak: 

-Loon

-Gebruikelijk loon

-Loon in natura

• Art 9 t/m 13a Wet LB

• Art 3.6 t/m 3.12 URLB

• Art 8 lid 2 en art 16 Wfsv

• Art 42 t/m 47 ZvW
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Hoofdstuk 6

Einde, vragen?

69
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Huiswerk

Bestuderen hfd 4 t/m 6

Lezen hfd 7 en 8

Maken: 4.16, 5.15, 5.16, 6.15 en 6.16
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