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VPS Payroll Services

Fred Mens
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Programma

• Herhalen

• Werkkostenregeling

• Vergoedingen en verstrekkingen
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Hoofdstuk 7

Werkkostenregeling
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Aanleiding werkkostenregeling

• 29 kostensoorten
• 10 miljard aan ‘verg./ verstr.’
• Zeer gevarieerd beeld
• - kostensoort en sectoren
• Top kostensoorten in 2008 

- consumpties, personeelsfeest, reizen,
studie, werkkleding en maaltijden
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Doel werkkostenregeling

• Vereenvoudiging:

• - vervangt meerdere kostensoorten

• - onder 1,2% fiscaal loon 

slechts (financiële) adm.

• - boven 1,2% fiscaal loon pas 

salarisadministratie 

• - op basis eindheffing (80%)

• - niet langer geïndividualiseerd op      

werknemers
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Rangorde

• Zie rangorde blz 565 Wetboek

• Loon toetsen aan art. 10 wet LB

• Vrijgesteld loon art. 11 wet LB

• Waarderingen art 13 en 13bis Wet LB

• Niet aangewezen als eindheffingsbestanddeel (incl art 31 lid 4 Wet 
LB)

• Aangewezen als eindheffingsdeel waaronder gerichte vrijstelling art 
31a lid 2 Wet lB

• Vrije ruimte

• Niet vrijgestelde vergoedingen en verstrekkingen en niet passen 
binnen vrije ruimte EH 80% 

LET OP > Intermediaire kosten en nihilwaarderingen
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Gebruikelijkheidstoets

• Art 31 1 f Wet LB

• Niet meer dan 30% afwijken van wat in vergelijkbare 

omstandigheden gebruikelijk is.

• Het bedrag dat boven de 30% uitkomt is, loon van de 

werknemer.

• Wat is gebruikelijk?

• Aangescherpt in 2016! Zie blz 141 LA (13.8.2 en 13.5.1 blz 121)

Zie ook “grens” van € 2.400 per werknemer
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Oud-werknemers

Art 31 1 g Wet LB

Loon uit vroegere dienstbetrekking

(gepensioneerden, arbeidsongeschikten)

• Producten uit eigen bedrijf

• Verstrekkingen die actieve wn-ers ook ontvangen (kerstpakket 

en/of andere geschenken)

• Zie blz 157 paragraaf 13.22.13 la
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Beoordeling vergoedingen / verstrekkingen

en tbs gestelde zaken loon?

• Belast loon (zie hierna)

• Geen loon zijn:
-voordelen buiten db (vb zieke wn ontvangt fruitmand)
voorwaarden: - persoonlijke attentive/andere ook

- geen geld of waardebon
- factuurwaarde incl OB max € 25,00  

-Intermediaire kst (kraanmachinist schiet reparatie
voor)

-Verstrekkingen en tbs waar wn eigen bijdrage heeft
betaald (vb eigen bijdrage verstrekte maaltijd)
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Concernregeling 

• Art 32 Wet LB 

• Normaal per inhoudingsplichtige / administratie 

• Vanaf 1-1-2015 concernregeling:

-totale loon van het concern;

-hele jaar concern;

-belang van ten minste 95% in een andere ihp;

-een andere ihp een belang van tenminste 95% in de 

onderneming heeft;

-een andere ihp een belang van tenministe 95% in de 

onderneming heeft en daarnaast belang van ten 

minste 95% in derde ihp
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Concernregeling (2)

• Stichtingen kunnen hier ook onder vallen

• Ihp met hoogste fiscale loon betaalt

• Loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (indien loon uit 

vroegere dienstbetrekking minder dan 10 procent hiervan is, dan 

mag dit 

worden meegeteld, anders exclusief..)

• 1,2 procent 

• Zie ook paragraaf 13.4.7 blz 135 LA
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Belast loon (via la)

• Art 31 lid 4 Wet LB

• Prive gebruik auto (art 13 bis Wet LB)

• Genot dienstwoning (zie ook 3.11 URLB)

• Boetes (opgelegd door strafrechter), vanaf 2015 ook

buitenlandse boeten, let op verkeersboetes paragraaf 13.22.10 

blz 163 LA

• Vergoedingen / verstrekking ter zake van criminele activiteiten

• Personeelslening voor woning
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Gerichte vrijstellingen of nihilwaardering

• Gerichte vrijstelling , 12.3. la blz 109, art 31a lid 2 ), enkele voorbeelden:

• Reiskosten (tot € 0,19 p/km) en OV

• Outplacement 

• Zakelijke maaltijden en tijdelijke verblijfkosten

• Studiekosten, cursussen ed.

• Extraterritoriale kosten

• Verhuiskosten

• Uitbreidingen per 1-1-2015:

-Gereedschappen, computers en mobiele 

communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur welke 

voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium

-Arbovoorzieningen

-Korting op producten uit eigen bedrijf

14

Noodzakelijkheidscriterium

• Art 31a lid 2g Wet LB

• Vanaf 2015, geen onderscheid in tbs, vergoeden of verstrekken 

wanneer:

-de voorziening acht de ihp naar redelijk oordeel van 

belang voor behoorlijke vervulling vd db;

-kst worden niet aan wn doorberekend;

-wn geeft de voorziening terug of betaalt restwaarde 

wanneer voorziening niet meer noodzakelijk is, doet 

wn dit niet dan:

-restwaarde is loon cq eindheffingsloon

Voorbeelden:

-fototoestel ve fotograaf;

-hamer vd timmerman;

-kwast vd schilder 15
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Noodzakelijkheidscriterium (2)

• Voorzieningen mogen worden ondergebracht in vaste 
kostenvergoeding wel onderzoek en eisen voorziening

• Voorzieningen onder noodzakelijkscriterium mogen niet over 
cafetariamodel vallen
Waarom niet?

• Nog enkele voorbeelden:

-Computers, mobiele communicatiemiddelen en 
dergelijke apparatuur zoals:
-desktops, laptops, mobiele telefoon, simkaart, 
dongel, organizer, abonnementen voor internet enz

• Bestuurders en commissarissen geldt bewijslast moet aanschaf 
aannemelijk maken
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Arbovoorzieningen
• Arbo-voorzieningen maakt niet uit of ihp deze tbs, vergoedt of 

verstrekt
-arbovoorzieningen op de werkplek;
-arbovoorzieningen buiten de werkplek;
-hulpmiddelen

• Voorwaarden arbovoorzieningen:
-Verplichtingen die voortvloeien uit Arbeidsomstandighedenwet
-Wn maakt gebruik vd voorzieningen
-Wn betaalt geen eigen bijdrage voor de 
voorzieningen

• Voorbeelden:
-veiligheidsbril 
-verplichte medische keuring enz.

• Voorwaarden arbovoorzieningen 13.2.15 blz 131 la, werkruimte thuis 
blz 164 (13.23.4 LA)
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Korting op produkten

• Art 13 lid 2 Wet LB

• Korting producten uit eigen bedrijf gericht vrijgesteld:

-producten zijn niet branchevreemd;

-korting of vergoeding per product maximaal 20% vd waarde 

economisch verkeer;

-kortingen en/of vergoedingen bedragen niet meer dan € 500.

• Meerdere is loon / eindheffingsloon

• Postactieve wn-ers is regeling ook van toepassing

• Ook toe te passen door een met ihp verbonden vennootschap

zie voorwaarden 13.17.18 blz 156
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Nihilwaarderingen

• Paragraaf 12.4.4. LA blz 115

• Werkplekvoorzieningen (art 3.7 lid 1 a URLB 2011)

• Ter beschikking gestelde bedrijfsfitness op de werkplek 
en…. Zie 13.3.1 en verder blz 132

• Ter beschikking stellen van werkkleding (art 3.7 lid 1b 
URLB 2011)

• Voorzieningen werkruimte woning wn

• Rentevoordeel personeelslening (fiets en scooter) art 13 
lid 5 LB

• Consumpties (maken geen deel uit ve maaltijd) op de 
werkplek (art 3.7 lid 1 c URLB 2011)

• Ter beschikking stellen van ov-abonnement als wn deze
ook voor werk gebruikt (art 3.9 URLB 2011)
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Nihilwaarderingen (2)

• Waarde huisvesting en inwoning

-wn woont niet op werkplek, woont elders;

-wn moet redelijkerwijs gebruik maken van huisvesting

(brandweerman)

Voldoet wn hier niet aan dan:

-huisvesting op werkplek normbedragen rekenen OF

-tbs woning / dienstwoning dan 18%

• Voorzieningen in werkruimte thuis 

Eerst beoordelen of er sprake is van een werkruimte:

-zelfstandig deel woning, eigen opgang / sanitair;

-wn heeft met ihp zakelijke huurovereenkomst, alleen wg

beschikt over ruimte
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Intermediaire kosten 

• Paragraaf 13.10.6 LA blz 145 (blz 566 paragraaf 3.3.2 B5 

Besluit loon vrije vergoedingen enz

• uitgaven die samenhangen met bedrijfsvoering van de 

werkgever

• aangekochte zaken die tot vermogen wg gaan behoren

• wg geeft opdracht tot doen opgave

Voorbeelden

- aankopen door werknemer namens wg

- kosten ‘auto van de zaak’

- zakelijk etentje

21
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Een voorbeeld

• Per uitgave eindheffings (loon) waarvan er geen sprake is van:

-gerichte vrijstelling, nihilwaardering of intermediaire kosten

• Voorbeeld

Fiscale loonsom bedraagt € 1.000.000,-

-Zakenlunches met klanten €        3.000,-

-Totaal aan km’s (0,19) betaald €      10.000,-

-Vakliteratuur adres werknemers €        1.500,-

-Overige onkosten €      20.000,-

• Hoeveel is toe te wijzen aan de vrije ruimte / is een gerichte vrijstelling / 

nihilwaardering of intermediaire kosten?

• Hoeveel bedraagt de 80% eindheffing?

22

Voorbeeld  (uitwerking)

Overige kosten vallen onder de forfaitaire ruimte => 
€ 20.000

De rest in een gerichte vrijstelling, enz

Vrije ruimte bedraagt € 12.000,-

(1,2% x € 1.000.000,-)

Overige kosten vallen onder de forfaitaire ruimte.

(€ 20.000) - € 12.000 = € 8.000,-

Te betalen (1x per jaar uiterlijk over het 1e tijdvak van het volgend 
kalenderjaar
€ 8.000 x 80% = € 6.400,- eindheffing

LET OP, zijn er reeds delen betaald, maar er is niet verschuldigd dan 
corrigeren in 1e tijdvak van het volgend kalenderjaar 23

Waardering verstrekkingen

• Loon in natura

• Factuurwaarde bepalend (waarde door 3e in rekening 

gebracht (art 13 lid 1 Wet LB)

- economische waarde

• Branche-eigen producten art 13 lid 2 (wat wordt voor klant in 

rekening gebracht?)

• Nihilwaardering (art 13 lid 3 Wet LB => URLB 2011)

• Waarderingsnormen (art 13 3 Wet LB => URLB 2011)

24
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Waarderingsnormen

• Huisvesting € 5,55 (zie voorwaarden hiervoor)

• Maaltijden € 3,35

• Kinderopvang (aantal uur opvang x uurprijs vgs. Wkkp)

• Zie 12.4.5 blz 119 la en art 13 lid 3 en art 3.8 URLB 2011
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Beoordeling vergoedingen/verstrekkingen en 

ter beschikking gestelde zaken

• Belast loon

• Gerichte vrijstellingen

• Waardering van verstrekkingen & Nihilwaarderingen

• Intermediaire kosten

Vergoeden,  verstrekken of ter beschikking stellen !!!
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Vaste kostenvergoeding

Art 31a lid 3 Wet LB

Mogelijk voor:

-kosten met een gerichte vrijstelling

-Intermediaire uitgaven

-ook bij noodzakelijksheidcriterium

Steekproef bij wkr verplicht

Bestaande vaste kostenvergoeding zie uitspraak

BLKB2011/618M

27
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20-dgn criterium, ambulante wn-er

Paragraaf 13.14.3 LA

Niet langer ambulant wanneer wn doorgaans ten minste 1 dag pw 

wo-we heen en weer reist

-20 dgn > niet ambulant

Onderbrekende periode, telling begint opnieuw:

-2 of meer aaneensluitende wkn < 26 weken (niet ziek

of verlof

-3 of meer aaneensluitende wkn > 26 wkn (niet ziek of 

verlof)

-6 of meer aaneensluitende wkn wegens verlof/ziekte

28

20 dgn criterium (2)

Voorbeeld

P reist elke week 1x naar het hoofdkantoor, behalve in januari en 

juni.

Door de onderbrekingen in januari hen juni heeft P twee 

referteperioden.

Van februari tm mei is hij ambulant < 20 x hoofdkantoor bezocht

Van juli t/m december is hij niet ambulant > 20 x hoofdkantoor 

bezocht

29

29

Internationale aspecten

• Zie 48.4.6 la blz 430

• Werking:

Wn woont in NL deel loon in btl belast;

Wn woont in btl deel loon in NL belast.

Zie voorbeeld

Eea in praktijk nog onduidelijk

30
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Extra casus

• Nog enkele opgaven:

-Extra casus

-Uitwerking volgt

31

Naslagwerken

• H 11 t/m 13 Loonalmanak: 

-Vrijgesteld loon

-Werkkostenregeling

-Werkkostenalfabet

• Art 10, 11, 13, 13a 13bis, 31, 31a en 32 Wet LB

• Art 3.7 t/m 3.12 URLB

32

Hoofdstuk 7

Einde, vragen?

33
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VPS Hoofdstuk 8

Vergoedingen en verstrekkingen

34

Wonen

• Loonwaarde = Economische huurwaarde

• Uitzondering: Dienstwoning, maximaal 18% van jaarloon (art 

3.11 URLB 2011)

• LA 13.5.7 blz 137

35

36

Verhuiskosten

• Mits in het kader van dienstbetrekking

• Kosten van overbrenging inboedel

• Verhuiskosten (herinrichtingkosten) max. 
€ 7.750

Art 31a 2f Wet LB blz 434, URLB 2011 art 8.4  

• LA blz 163 13.22.8

36
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Casus met vermelding

wetsartikelen

Piet krijgt de volgende vergoeding per gereden km voor
reiskosten:

-De eerste 10.000 kilometer € 0,13
-De volgende 10.000 kilometer € 0,23
-De overige kilometers € 0,30

Piet rijdt in enig jaar 35.000 km, hoe verwerk je eea?

-Wetsartikel??
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Reiskosten

• Reizen met eigen vervoer € 0,19 p/km

• All-in (verzekering, afschrijving e.a.)

• Vaste reiskostenvergoeding mogelijk (twee 

berekeningsmethodes)

• Art 31a lid 2a (blz 468 WB)

• B6 Besluit reiskostenvergoedingen en prive gebruik auto, blz

573 en verder

• Saldering hoge en lage vergoeding (art 31a lid 5 Wet LB)
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Openbaar vervoer

• OV-kaart onbelast als zakelijke reizen ten minste even 

veel kosten

• Art 13, lid 3b Wet LB, blz 422 en 3.9 URLB 2011

• Maximaal € 0,19 per km 

• Integrale kosten 

• Openbaarvervoersbewijs 

• Inkomstenbelasting: reisaftrek

39
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Auto van de zaak

• Art 13bis

• Autokostenforfait

• 500 km-criterium

• Eigen bijdrage

• Bestelauto

40

Auto van de zaak CO2 uitstoot

In juni 2012 zijn er in NL 76.813 nieuwe personenauto’s 

geregistreerd, 52% meer dan in juni 2011.

De oorzaak ligt in het feit dat er sprake is van een voordelige 

bijtellingsregeling, want vanaf 1-7-2012 geldt een andere bijtelling 

voor de uitstoot.

41

Auto van de zaak CO2 uitstoot (2)

60-maandsperiode

-Bijtellingspercentage afhankelijk van CO2-uitstoot per 

km.

-Effecten indien geen maatregelen

-Voorbeeld benzine-auto op kenteken 1-9-2012 CO2 

uitstoot 102 gram/km

-Overgangsrecht art 36c Wet LB, (9.1.18.2 blz 80 LA

Benzine bijtelling 2011 2012 2012 2013

1-jan 1-jul

14% bijtelling < 111 < 111 < 103 < 96

20% bijtelling 111-140 111-140 103-132 96-124

25% bijtelling t/m 140 > 140 >132 >124

42
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Bijtelling bij méér dan 500 km privé

• 500 privékilometers op kalenderjaarbasis

• Gedeeltelijk ter beschikking, dan autokostenforfait naar
evenredigheid

• Attentie bij: gedeeltelijk ter beschikking, verschillende auto’s, 
meer auto’s

• Bewijs niet méér dan 500 prive km met name mogelijk door:

-sluitende km-administratie (art 13bis lid 3 Wet LB, art 
3.13 URLB 2011)

-verklaring geen privégebruik (art 13bis lid 7 Wet LB) 
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Eigen bijdrage

• Art 13bis lid 4 Wet LB

• In verband met privégebruik, bijdrage in minder op bijtelling

• Schriftelijk vastleggen

• Betalingen aan derden, alleen als schriftelijk vastgelegd dat betaling

als eigen bijdrage wordt aangemerkt

44

Bestelauto

• Art 13 lid 5 Wet LB begrip…

• In beginsel autokostenforfait zoals bij personenauto

• Uitzondering:

- bestelauto naar aard of inrichting nagenoeg alleen

zakelijk te gebruiken

- privégebruik niet mogelijk (verbod of blijft achter op 

werkplek)

- eindheffing bij doorlopend afwisselend gebruik

- verbod op privégebruik (art 13bis lid 5 Wet LB)

45
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Parkeren en verkeersboetes

• Eigen auto: kosten zitten in € 0,19

• Ter beschikking stellen parkeerplaats op de werkplek is onbelast

• Dienstauto:

– parkeren bij eigen woning altijd belast

– parkeerplaats op kenteken vrij

– vergoeden, verstrekken, ter beschikking stellen
parkeerplaats bij werkplek vrij

Verkeersboetes hoe belasten bij vergoeden

Zie hier LA blz 163 paragraaf 13.22.10

46
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Casus met vermelding

wetsartikelen

Bouwbedrijf X gevestigd in Heerenveen. X krijgt n opdracht in 

Almere. De komende 1 ½ jaar moet dagelijks een reisafstand van 

250 kilometer (heen en terug) moet worden gereden. 

Vraag 1

Wat is carpoolen (in fiscale zin)? 

Vraag 2

En welk effect heeft de rol van de werkgever in carpoolen?

47

48

Casus vervolg

Vraag 3

Hoe zit het met omrijkilometers bij carpoolen?

De vier werknemers rijden elke dag met elkaar mee naar dezelfde 

werkplek. Ze rijden in een auto van één van de werknemers.

Vraag 4

Wat is de maximale vergoeding op jaarbasis die werknemers 

kunnen ontvangen zonder een kilometeradministratie bij te 

houden?

48
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Carpoolen

• Zie Besluit reiskostenvergoeding vanaf blz 578 WB

• Auto van de zaak

- meerijders € 0,19 p/km

- tenzij carpoolregeling door werkgever, dan ‘vervoer
vanwege werkgever’

• Eigen auto

- chauffeurs en meerijders € 0,19 p/km, geen

omrijkilometers voor chauffeur

- tenzij carpoolregeling door werkgever, dan

meerijders geen vergoeding en chauffeur wel

omrijkilometers

49

Fiets

• Woning-werk € 0,19 p/km

• Zakelijke km idem

• Vergoeding of verstrekking is belast loon

• Ter beschikking stellen eigendom wg

- loon ter waarde van het prive gebruik;
- loon = kostprijs => afschrijving, onderhoud, 

verzekering enz

50

Maaltijden

• Art 13 lid 3 Wet LB => Art 3.8 URLB 

• Onbelast als > 10% zakelijk (meer dan bijkomstig
karakter)

• Tot bedrag werkelijke kosten

• Kantinemaaltijden: Niet-zakelijke maaltijd belast )

51



18

Consumpties

• Consumpties op de werkplek Onbelast, art 3.7 lid 1 c URLB 

• Vergoeding voor consumpties is loon werknemer of 
toewijzen aan de vrije ruimte

• Wanneer consumpties onder maaltijd vallen dan
maaltijdregeling van toepassing

• LA 13.4.9 en verder blz 135
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Werkkleding

• Art 3.7 b URLB

• Kleding (nagenoeg) uitsluitend geschikt voor werk

• Voorzien van beeldmerk min. 70 cm2
→ als werkkleding

aangemerkt

• Ter beschikking stellen werkkleding onbelast

• Vergoeden of verstrekken werkkleding is loon werknemer of 

toekennen aan vrije ruimte

• LA 13.23.3 blz 164
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Vakliteratuur en cursussen

• Art 31a lid 2c Wet LB

• Gemaakt ten behoeve van behoorlijke vervulling van de 
dienstbetrekking

• Reiskosten t.b.v. congressen, seminars e.a. tot max. 
€ 0,19 p/km

• Gerichte vrijstelling

• Alsmede outplacement (voor mensen die ontslag zijn aangezegd bv
kst loopbaanscan)

• LA 13.16.6 blz 152

54
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Apparatuur en gereedschap

• Art 3.7 1a Wet LB 

• In redelijkheid ter beschikking gesteld, vergoeding of 
verstrekking (noodzakelijkheidscriterium zie eerder

• Let op 12.3.11.5 blz hulpmiddelen blz 114 => 12.3.10

Ook buiten werkplek te gebruiken, zakelijk gebruik
90% of meer

55

Telefoon, internet en computers

• Art. 3.7 lid 1 a Wet LB

• Telefoon mobiel:
-Tbs, vergoeden of verstrekken
(noodzakelijkheidscriterum)

• Telefoon vast op de werkplek (gericht vrijgesteld)

• Telefoon vast thuis:
-loon
-eindheffingsloon

56

Personeelsleningen

• Art 13 lid 5 Wet LB

• Rentevoordeel t.o.v. marktconforme rente is loon

• Rentevoordeel onbelast indien lening gebruikt wordt voor: 

– eigen woning per 1-1-2016 niet meer mogelijk!!

– fiets

– elektrische fiets

– elektrische scooter

57
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Bedrijfsfitness

• Art 3.7 lid 1 a Wet LB

• Betreft conditie- of krachttraining (geen sauna, zonnebank, 

tennis e.d.)

• Alleen bedrijfsfitness op werkplek onbelast

• Buiten de werkplek: loon werknemer of aanwijzen als 

eindheffingsloon

• Zie elders vindplaats LA 

58

Dienstjubileum art 11 lid 1 o LB

• Maandloon

• Vakantietoeslag

• Overige vaste beloningen, zoals bv bonus

• Bij 25 en 40 jarig dienstverband

59

Premies ongevallenverzekering, uitkeringen

bij overlijden/invaliditeit

• Art 11 1 h en m LB

• Aanspraak ongevallenverzekering onbelast voorzover m.b.t. 
ongevallen bij vervullen dienstbetrekking

• Aanspraken op uitkering bij overlijden of invaliditeit bij ongeval→
onbelast

• Aanspraken op uitkering bij overlijden anders dan ongeval→ onbelast
tot max. 3 x maandloon

• Eenmalige uitkering bij overlijden onbelast max. 3 x maandloon (pu is 
loon)

• Uitkering bij invaliditeit is belast loon

60
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Producten uit eigen bedrijf

• Vanaf 2015 kent de WKR een vrijstellings-mogelijkheid

• Loon in natura art 13 lid 2 Wet LB

• Art 31a lid 2 i Wet LB, blz 458

• Zie elders vindplaats LA

61

Fondsuitkeringen

• Art 11 lid 1 n Wet LB

• Onbelast mits:

- uitkeringen/verstrekkingen niet i.v.m. ziekte, invaliditeit, 

bevalling, adoptie of overlijden

- fondsbijdrage werknemers in afgelopen 5 jaar tenminste 50%

- uitkeringen niet op basis van onbelaste aanspraak

Voorbeeld hierna

62

Jurisprudentie

• Stichting is op 1 December 2007 opgericht

• Netto inhouding op loon wn

• Wg draagt zelfde bedrag bij

• In de jaren 2008 t/m 2013 deed Stichting uitkeringen aan wn-

ers voor verbouwingen, rijlessen van kinderen en aankoop

van meubilair en vakanties

• Naheffingsaanslagen opgelegd

• Rechtbank heeft naheffingsaanslagen vernietigd

• Wat besluit de Hoge Raad?

63
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Scholing

• Art 31a lid 2d Wet LB

• Met oogmerk op verwerving van inkomen

• Verwachting van inkomen is redelijk

• Kosten drukken op werknemer

• Vergoeding of toezegging hiervan vóór einde jaar waarin

kosten optreden

• Let op bij terugbetaling bij wisselen dienstbetrekking

• Is een nihilwaardering
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Arbovoorzieningen

• Art 3.7 URLB

• Tbs, vergoeden of verstrekken

– verplichting ogv arbovoorziening;

– item vergoeding of verstrekking maakt onderdeel uit van 

arboplan

– gebruik ervan tijdens werktijd

– in redelijkheid gemaak

– geen aanmerkelijke privébesparing

– ook buiten werkplek (medische behandeling)
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Schadevergoedingen

• Artikel 11 1 k Wet LB

• Vergoeding of verstrekking ter dekking van schade/verlies

persoonlijke zaken onbelast mits schade is ontstaan door 

bijzondere gebeurtenis die samenhangt met uitoefening van 

dienstbetrekking

• Vergoeding van niet verzekerde schade bij prive 

vervoermiddel is belast loon. Eindheffing mogelijk

• LA 13.19.1 t/m 13.9.3 blz 159
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Naslagwerken

• Art. 10 lid 1 Wet LB 1964: Loonbegrip is uitgebreid

• Art. 11 Wet LB 1964: Vrijgesteld loon

• Art. 13 Wet LB 1964: Loon in natura

• Art. 13bis Wet LB 1964: Auto v.d. zaak

• Artt. 31 t/m 32b: Eindheffing

• Artt. 3.1 – 3.13 Uitv.reg. LB 2011: Waardering diverse 
loonbestanddelen

• Artt. 8.1 – 8.7 Uitv.reg. LB 2011: Eindheffing

• Loonalmanak hfd 12 en 13
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Hoofdstuk 8

Einde, vragen?
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Huiswerk

Maken: 7.15, 7.16, 8.15 en 8.16

Lezen: hfd 9 t/m 12

Bestuderen: hfd 7 en 8
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