
1

PDL
Onderdeel loonheffingen

Dagdeel  1

1. Algemene begrippen/korte inleiding

2. Samenhang inkomstenbelasting en loonbelasting

3. De vier loonheffingen

4. De werknemer

5. De soorten dienstbetrekkingen

6. Bijzondere arbeidsrelaties

7. Gebruikelijk loon bij aanmerkelijkbelanghouders

8. Dienstverlening aan huis 

9. De vrijwilliger

10. De inhoudingsplichtige 

11. Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

12. Aanspraken

2

Brainstormen….
Loonbelasting en inkomstenbelasting
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Vakjargon 1

• Om niet gratis
• Nihil 0%
• Bijkomstig 10%
• In belangrijke mate 30%
• Grotendeels > 50%
• Hoofdzakelijk 70%
• Nagenoeg uitsluitend 90%
• Uitsluitend, volledig 100%
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Vakjargon 2

• Inhoudingsplichtige werkgever
• …geacht… fictie
• Doorgaans gemiddeld genomen
• Afdragen/voldoen aangiftebelastingen
• Belastbaar grondslag voor 

heffing
• Vrijgesteld niet belast
• Onbelast niet belast
• Fictief volgens deze wet 

gelijkgesteld
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Inleiding loonheffingen

• Dienstbetrekking: werknemer en inhoudingsplichtige
• Loon: loon in geld, loon in natura, loon van derden,

vergoedingen en verstrekkingen, uitkeringen
• Uniform loonbegrip
• Loon uit tegenwoordige dienstbetrekking en loon uit

vroegere dienstbetrekking
• Werkkostenregeling: nihilwaardering, gerichte

vrijstelling, verplicht loon, de vrije ruimte,
gebruikelijkheidstoets, intermediaire kosten,
vrijgesteld loon, noodzakelijkheidscriterium

• Werknemersverzekeringen
• Zorgverzekeringswet
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De vier loonheffingen:
*loonbelasting
*premie volksverzekeringen
*premies werknemersverzekeringen
*inkomensafhankelijke bijdrage
Zorgverzekeringswet

Zie ook tabel 1, 9,11 en 14 Hb
loonheffingen
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Wat betalen we aan loonheffingen 

• Loonbelasting: 1e schijf 8,90%
2e schijf 13,20%
3e schijf 40,85%
4e schijf 51,95%

• Premie volksverz 1e/2e schijf AOW
17,90%

ANW
0,10%

Wlz
9,65%

• Werknemersverzekeringen WW/Awf 2,85%
WAO/WIA

6,77%
Gedifferentieerde premie Whk => tabel 10a
Premie sectorfonds => tabel 10
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Loonheffing = loonbelasting 
(uitvoering Belastingdienst) en premie 
volksverzekeringen 
(uitvoering SVB en Zorgverzekeraar)

Werknemersverzekeringen = WW + 
WAO/WIA + Whk
(uitvoering UWV)
Zorgverzekeringswet = nominale premie 
en de werkgeversheffing Zvw en 
inkomensafhankelijke bijdrage Zvw
(uitvoering Zorgverzekeraar)
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Wat is loon?

Art. 10 Wet LB: Loon is al hetgeen uit
een dienstbetrekking of een vroegere 
dienstbetrekking wordt genoten, 
daaronder mede begrepen al hetgeen 
wordt vergoed of verstrekt in het kader 
van de dienstbetrekking. 

Hoe noemen we de loongenieter?
De loongenieter verricht verzekerde 
arbeid...?
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Werknemer voor de loonheffingen
Werknemer voor de loonbelasting

ruim werknemersbegrip
Werknemer voor de premie volksverzekeringen

ruim werknemersbegrip 
Werknemer voor de Zorgverzekeringswet

werknemer voor de Wlz = Zvw
Werknemer voor de werknemersverzekeringen

werknemer geniet loon uit 
tegenwoordige

dienstbetrekking of loon uit vroegere 
dienstbetrekking
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Een privaatrechtelijke of een publiekrechtelijke
dienstbetrekking?

Beide soorten dienstbetrekkingen zijn gebaseerd op 
grond van het Burgerlijk Wetboek.
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Soorten dienstbetrekkingen:

1. De echte dienstbetrekking =>
aansluiting met art. 7:610 BW
(artikel 2, lid 1 Wet LB)

Ontleend aan het Burgerlijk Wetboek:
Art. 7:610 BW: De arbeidsovereenkomst is de 
overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, 
zich verbindt in dienst van de andere partij, de 
werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid
te verrichten.
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2. De fictieve dienstbetrekking
Handboek loonheffingen
H.16: bijzondere arbeidsrelaties
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Fictieve dienstbetrekkingen: 
par. 16.1

De aanmerkelijk belanghouder die arbeid verricht in 
een BV (en/of de partner)

- 5% of meer aandelen bezitten in een bv
- Werknemer zijn in díe bv

Wat is het salaris van een 
werknemer/aanmerkelijkbelanghouder?

Gebruikelijkloonregeling
Fictief loon
Fictief genietingsmoment

15
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Echte, fictieve of geen dienstbetrekking?
Beoordelen op dienstbetrekking en 

werknemersverzekeringen

Maartje Muller is directeur van Dreamline 
Travel Agency bv. De aandelen van Dreamline 
Travel Agency bv zijn in handen van 
luchtvaartmaatschappij Speedy nv. Volgens 
haar arbeidsovereenkomst heeft Maartje recht 
op een basissalaris van € 10.000,-- per maand. 
Jaarlijks wordt aan haar een tantième verstrekt, 
indien Dreamline Travel Agency bv voldoet aan 
haar omzettarget. 

16

Uitwerking

Maartje is statutair directrice en werkt op basis 
van een arbeidsovereenkomst in een ‘echte’ 
dienstbetrekking (loon, gezag, arbeid, 
gedurende zekere tijd) tot Dreamline Travel 
Acency bv. Omdat Maartje in echte 
dienstbetrekking werkt, is zij ook verzekerd voor 
de werknemersverzekeringen. Zij kan, vanwege 
het ontbreken van zeggensmacht, tegen haar wil 
ontslagen worden. Zij werkt dus in een positie van 
ondergeschiktheid/gezag tot Dreamline Travel 
Agency bv. 
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Fictieve dienstbetrekkingen: par. 16.2

Aannemers van werk en hun hulpen

(arbeidsrecht: aanneming van werk)

Voorwaarden:

- Geen ondernemer zijn of thuiswerker

- Werk is van stoffelijke aard

- Er is een bepaalde prijs afgesproken

- Opdracht wordt niet verricht in de
persoonlijke sfeer van de opdrachtgever

18
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Fictieve dienstbetrekkingen: par. 16.3

Agenten (en subagenten)

Voorwaarden:

- Zij werken uitsluitend voor één
opdrachtgever

- Ze bemiddelen regelmatig

- Ze laten zich bijstaan door maximaal 2
hulpen

- Ze bezoeken hun klanten

19

Fictieve dienstbetrekkingen: 16.5
Au-pairs

Geen loonheffingen, indien:
- er een overeenkomst is tussen au-pair en

natuurlijk(e) perso(o)n(en)
- Beloning bestaat voor meer dan 90% uit kost- en

inwoning, ziektekostenverzekering,
aansprakelijkheidsverzekering

- Niet meer dan € 340 per maand (kosten voor het
werk, zoals reiskosten)

- Geen andere inkomen hebben
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Fictieve dienstbetrekkingen: par. 16.8

Commissarissen

Toezicht houden op het bestuur van bijv. 
een bv.

Geen fictieve dienstbetrekking. 
Keuze ‘opting-in’

Indien keuze opting-in:

Een commissaris is niet in dienstbetrekking 
voor de werknemersverzekeringen. 
Er is een bijdrage Zvw verschuldigd (5,65%)
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Echte, fictieve of geen dienstbetrekking?
Beoordelen op dienstbetrekking en  

werknemersverzekeringen

Verdegro bv in Oldenzaal heeft een 
commissaris, de heer Dikker. Dikker woont 
in Almelo en ontvangt op 6 januari een 
bedrag van € 20.000,-- voor de 
werkzaamheden ten behoeve van Verdegro
bv. Deze werkzaamheden worden vrijwel 
geheel in Almelo uitgevoerd. 

22

Uitwerking

Een commissaris houdt toezicht op het 
bestuur van Verdegro bv en is niet in 
dienstbetrekking, tenzij partijen kiezen voor 
‘opting-in’. 
Dan is er sprake van een fictieve 
dienstbetrekking. Een commissaris is dan 
niet verzekerd voor de 
werknemersverzekeringen en betaalt een 
bijdrage Zvw. 

23

Fictieve dienstbetrekkingen: par. 16.9

Gelijkgestelden
De Belastingdienst kan deze regeling toepassen, indien 
de gelijkgestelde met iemand in echte dienstbetrekking 
in maatschappelijk opzicht kan worden gelijk gesteld. 
Voorwaarden:
- Verrichten van persoonlijke arbeid
- Brutoloon is ten minste 40% van het WML
- Doorgaans werken op minimaal 2 dagen per week
- Arbeidsrelatie minimaal 1 maand of voor onbepaalde

tijd.

24
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Fictieve dienstbetrekkingen: par. 16.10

Stagiairs en leerlingen
Tijdens opleiding werkervaring opdoen
1. Echte dienstbetrekking => reële beloning
2. Fictieve dienstbetrekking => wel beloning,

maar niet marktconform => geen
werknemers-verzekeringen, wél verzekerd
voor ZW en Wajong

3. Wel stagevergoeding => rechtstreeks aan
school of stagefonds => geen loonheffingen

4. Geen vergoeding => geen dienstbetrekking

25

Echte, fictieve  of geen dienstbetrekking? 
Beoordelen op dienstbetrekking en 
werknemersverzekeringen

Farouk Zhedane is 19 jaar en stagiair bij Unox 
bv. In ruil voor zijn “inspanningen” ontvangt hij 
onderricht, € 100,-- per maand voor een 
werkweek van 25 uur en een 
kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer 
voor woon-werkverkeer met zijn auto. 
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Uitwerking

Farouk is een stagiair met een beloning. Deze 
beloning kwalificeert echter gezien het aantal 
gewerkte uren per maand niet als een reële 
beloning. Er is daarom geen sprake van een 
echte dienstbetrekking in de zin van de Wet op 
de loonbelasting 1964. Als stagiaire met een niet-
reële beloning is er wel sprake van een fictieve 
dienstbetrekking. Omdat Farouk een niet-reële 
beloning geniet is hij wel verzekerd voor Wajong 
en ZW. 

27
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Fictieve dienstbetrekkingen: par. 16.11
Meewerkende kinderen in onderneming ouders
De gezagsverhouding wordt bepaald door het 
overheersen van de familierelatie:
1. Echte dienstbetrekking => reële beloning
2. Fictieve dienstbetrekking, voorwaarden:

- kind is 15 jaar of ouder
- kind is inwonend bij ouders
- betreft een onderneming voor de

inkomstenbelasting
- kind is geen ondernemer
- kind ontvangt geen reële beloning
- kind ontvangt een beloning < 70% van
hetgeen gebruikelijk is van andere werknemers
onder die omstandigheden
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Fictieve dienstbetrekkingen: par. 16.12

Oproepkrachten
Meestal een echte dienstbetrekking:
- Overeenkomst met werkgarantie én

verschijningsplicht (overeenkomst met 
uitgestelde

prestatieplicht (mup)) vaak min-maxcontract
- Overeenkomst zonder werkgarantie of 

loonbetalingsgarantie, maar mét 
verschijningsplicht

- Overeenkomst zonder garantie en zonder 
verschijningsplicht (voorovereenkomst)
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Bijzondere arbeidsrelaties: par. 16.13
Dienstverlening aan huis

Particulier verricht huishoudelijke werkzaamheden 
=> Geen loonheffingen, indien:
- de werkzaamheden bestaan voor 90% of meer

uit huishoudelijke taken (16.13.1)
- maximaal doorgaans 3 dagen per week per

opdrachtgever
- Overeenkomst tussen particulieren

- Zie ook 16.13.2, 4e gedachtestreepje! => vrije
beroepsbeoefenaren => 60% huishoudelijke 
taken

30
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Bijzondere arbeidsrelaties: par. 16.13

Dienstverlening aan huis (2)

Particulier verricht huishoudelijke werkzaamheden 
én werkzaamheden t.b.v. een vrije 
beroepsbeoefenaar:

Bijvoorbeeld een advocaat, dokter, notaris e.d.

Dan geldt de bijzondere regeling, dat de 
huishoudelijke werkzaamheden geen 90% of meer 
zijn, maar minimaal 60%!
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Bijzondere arbeidsrelaties: par. 16.13
Personeel aan huis 

Particulier verricht huishoudelijke werkzaamheden 
=>
- voor doorgaans meer dan 3 dagen per week
- Er bestaat dan een dienstbetrekking
- Eén keer per jaar aangifte doen voor de
loonheffingen

(vereenvoudigde regeling)

Dienstverlening aan huis in de sfeer van een 
familierelatie:
Opa past op de kinderen van de dochter: => 
geen gezagsverhouding, dus geen loonheffingen
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Echte, fictieve of geen dienstbetrekking?
Beoordelen op dienstbetrekking en 

werknemersverzekeringen

Harco Dingemanse werkt als 
interieurverzorger bij Herstalco bv. Hij houdt 
één avond per week de kantoren schoon, 
staat onder gezag van de bedrijfsleider, 
moet zijn werk zelf verrichten en ontvangt 
voor zijn werkzaamheden een salaris van €
225,-- per maand. 

33
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Uitwerking

Harco verricht arbeid voor Herstalco bv, werkt onder 
gezag van de bedrijfsleider en ontvangt 
€ 225,-- loon per maand. Hij is in echte 
dienstbetrekking in de zin van de Wet op de 
loonbelasting 1964. Omdat Harco in echte 
dienstbetrekking werkt, is hij eveneens verzekerd 
voor de werknemersverzekeringen. 
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Echte, fictieve of geen dienstbetrekking?
Beoordelen op dienstbetrekking en 

werknemersverzekeringen

Yvonne Franken werkt als huishoudelijke hulp 
bij mevrouw Maxima de Grote. Haar vaste 
werkdagen en –uren zijn op maandagochtend 3 
uur, op donderdagochtend 4 uur en op 
vrijdagmiddag 2 uur. Zij ontvangt daarvoor uit 
handen van Maxima een bedrag van € 100,--
per week. Maxima geeft haar gedetailleerde 
aanwijzingen over het werk dat Yvonne 
persoonlijk moet uitvoeren 35

Uitwerking

Hoewel de arbeidsrelatie van Yvonne voldoet aan 
alle kenmerken van de echte dienstbetrekking 
wordt deze toch niet als zodanig aangemerkt, 
omdat zij op minder dan 4 dagen per week in de 
huishouding van een natuurlijk persoon werkt. Er 
geldt een vrijstelling voor dienstverleners aan 
huis. Zij is dus niet in echte of fictieve 
dienstbetrekking in de zin van de Wet op de 
loonbelasting 1964. Deze vrijstelling geldt ook 
voor de werknemersverzekeringen. Yvonne is dus 
niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. 

36
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Bijzondere arbeidsrelaties: par. 16.14

Opting-in (pseudowerknemer)
Opdrachtnemer (bijv. freelancer) en opdrachtgever 
gaan een arbeidsrelatie aan als of er sprake is van 
een dienstbetrekking => werknemer = 
pseudowerknemer 

Er is dan sprake van een fictieve dienstbetrekking:
- Geen premies werknemersverzekeringen;
- Opdracht niet i.h.k.v. het ondernemerschap;
- Bijdrage Zvw inhouden 5,65%

37

Fictieve dienstbetrekkingen: par.16.15
Sekswerkers

1. Eerst beoordelen of sekswerker in echte
dienstbetrekking is

2. Anders is sekswerker in fictieve
dienstbetrekking:
- inhouding van de loonheffing,
werknemersverzekeringen en
werkgeversheffing Zvw
- Als de arbeidsrelatie voldoet aan
voorwaarden pakket, dan geen
werknemersverzekeringen inhouden => er kan
dan sprake zijn van opting in
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Bijzondere arbeidsrelaties: par. 16.16

Studenten- en scholierenregeling

Bijzondere en afwijkende regeling specifiek voor 
scholieren en studenten:
Kwartaaltabel wordt toegepast i.p.v. 4 weken of 
maandtabel
Speciaal formulier aan werkgever verstrekken:
‘Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen 
(Studenten- en scholierenregeling)’

39
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Bijzondere arbeidsrelaties: par. 16.17

Thuiswerkers en hun hulpen
1. Eerst beoordelen of thuiswerker in echte

dienstbetrekking is
- Dan beoordelen of thuiswerker fictief in

dienstbetrekking is, voorwaarden:
- Verrichten van persoonlijke arbeid;

- Brutoloon is ten minste 40% van het WML
- Arbeidsrelatie minimaal 1 maand of voor
onbepaalde tijd.

40

Bijzondere arbeidsrelaties: par. 16.20

Vrijwilligers
Niet bij wijze van beroep werken voor een 
organisatie, die niet aangifteplichtig is voor de 
vennootschapsbelasting.

of een sportorganisatie, of een algemeen nut 
beogende instelling => hierbij is de aangifteplicht vpb
niet van belang!

Verder geldt: maximaal € 1.500,- per jaar, maximaal 
€ 150,- per maand, 22 jaar of ouder: max. € 4,50 
p/uur en < 22 jaar max. € 2,50

41

3. De oneigenlijke dienstbetrekking

42
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Geen dienstbetrekking, wat dan….?

43

Wettelijke rangorde

De loonheffing en Zvw zijn een voorheffing op de 
aanslag inkomstenheffing en Zvw
De loonheffing maakt dus onderdeel uit van de 
inkomstenbelasting:
1. Eerst beoordelen of er sprake is van winst uit

onderneming;
2. Dan of er sprake is van loon uit

dienstbetrekking;
Echte, fictieve en oneigenlijke dienstbetrekking

3. Dan eventueel resultaat uit overige
werkzaamheden.

44

Deregulering Beoordeling 
Arbeidsrelaties

-Zekerheid verkrijgen omtrent de arbeidsrelatie
-Zekerheid verkrijgen omtrent de sociale
verzekeringen
Verzoek doen bij de Belastingdienst via een zelf 
opgemaakte overeenkomst of downloaden van 
een modelovereenkomst via de site van de 
Belastingdienst 

45
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Aanspraken: Vrijgesteld loon

Aanspraken: 
Wat is een (onbelaste) aanspraak?

Kenmerken en definitie:

-afdwingbaar recht
-op één of meer uitkeringen of verstrekkingen
-loon in natura dat moet worden gewaardeerd tegen w.e.v.
-genietingsmoment

-definitie zie paragraaf 19.1 handboek loonheffingen

46

Aanspraken hoofdstuk 19 handboek 
loonheffingen

Volgens de hoofdregel => de aanspraak is 
belast, de latere uitkering of verstrekking is 
niet belast, voorbeeld:
-aanspraak ingevolge Zvw
-aanspraak ingevolge vakantiebonnen

volgens de omkeerregel => de aanspraak 
is onbelast, de latere uitkering is belast, 
voorbeeld:
-pensioen
-werknemersverzekeringen

47

Vrijgesteld loon
bijzondere aanspraken: aanspraak niet belast, latere 
uitkering voorwaardelijk ook niet belast
• Eenmalige uitkeringen/verstrekkingen (i.v.m. een

aanspraak) dat verband houdt met overlijden van 
werknemer, partner of kinderen voor zover de
uitkering niet 3 keer het loon over een maand 
overtreft

• Eenmalige uitkering bij einde van de dienstbetrekking 
i.v.m. arbeidsongeschiktheid, VUT of pensioen niet
hoger dan 3 keer het loon over een maand

• Uitkeringen bij overlijden of invaliditeit als gevolg van 
een ongeval (gerelateerd aan de dienstbetrekking) 
voor zover de uitkering niet 3 keer het loon over een 
maand overtreft

48
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Vrijgesteld loon

• Vakantie- en compensatieverlof => aanspraak 
onbelast, de latere uitkering belast, mits het
totaal van de verlofdagen niet meer dan 50 x de 
arbeidsduur per week overschrijdt
Bij overschrijding van dit maximum is het
meerdere een belaste aanspraak.

• Aandelenopties
een toekomst recht om in de (nabije) toekomst
een of meerdere aandelen te kopen
De aanspraak (recht) is onbelast, de latere
uitoefening van het recht is belast

49

Andere vormen van vrijgesteld loon

• Vergoedingen/verstrekkingen i.v.m. geleden
schade of verlies aan/van persoonlijke zaken
tijdens de dienstbetrekking

• Diensttijduitkering bij minimaal 25 of 40 jaar die
eenmaal wordt toegekend en niet overtreft 1 keer
het loon over een maand

Wat is het loon over een maand?

50

Vrijgesteld loon: het loon over 1 maand

• Bruto loon (loon uit tegenwoordige
dienstbetrekking)

• -/- pensioenaanspraak werknemersdeel (a)
• -/- naar aard en strekking dien

overeenkomende aanspraken ingevolge de 
werknemersverzekeringen (b)

• = fiscaal loon
• Fiscaal loon
• + (a+b)
• + vaste gegarandeerde beloningen (1/12e

deel vakantie-uitkering/13e maand e.d.
• = loon over 1 maand 51
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Opgaven

• 1. Stelling: (juist of onjuist)
Op het loon van een stagiair worden geen
loonheffingen ingehouden.

• 2. Stelling: (juist of onjuist)
De zoon van de directeur aandeelhouder van
Marslicht B.V. werkt voor een kleine vergoeding
met daarnaast gratis kost en inwoning voor deze
vennootschap. In de loonadministratie valt hij
onder de regelingen voor “meewerkende
kinderen”.

52

Uitwerking

• Onjuist, een stagiair kan in echte dienstbetrekking
staan; er worden dan loonheffingen afgedragen
een stagiair kan ook in fictieve dienstbetrekking
zijn (niet een marktconforme beloning). Er is dan
loonheffing en de werkgeversheffing Zvw
verschuldigd. Voor de werknemersverzekeringen
is de stagiair verzekerd voor de Ziektewet (en ev
Wajong).

53

Uitwerking 

• Onjuist, het meewerkende kind is niet in dienst bij
zijn ouder(s), maar bij de BV. De BV heeft het
gezag over het meewerkend kind en niet de
ouder(s).

54
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Opgaven

• 3. Stelling: (juist of onjuist)
Bij de uitbetaling van loon aan een thuiswerker
behoeft niet altijd loonheffingen ingehouden te
worden.

• 4. Stelling: (juist of onjuist)
Als verzekeringsmaatschappijen lijfrente-
uitkeringen uitbetalen moeten zij loonheffing en
inkomensafhankelijke bijdrage
Zorgverzekeringswet inhouden. De reden hiervan
is, dat er sprake is van een fictieve
dienstbetrekking.

55

Uitwerking

• Juist, een thuiswerker kan in echte
dienstbetrekking zijn, maar ook in fictieve
dienstbetrekking. Als het laatste het geval is, dan
is er voorwaardelijk sprake van een
dienstbetrekking: persoonlijke arbeid verrichten,
minimaal verdienen 2/5e van het wettelijk minimum
loon én een arbeidsrelatie zijn aangegaan voor
tenminste 1 maand of voor onbepaalde tijd.

56

Uitwerking

• Onjuist, de wet noemt geen lijfrenteverzekering als
fictieve dienstbetrekking. De fictie gaat over
subjecten en niet over objecten.

57



20

Opgaven

In de arbeidsovereenkomst die deze maand is 
afgesloten tussen Rice bv en de economisch directeur 
Jacques van Uvoord, is de volgende passage 
opgenomen. ”Bij ontslag heeft werknemer Van Uvoord
recht op een eenmalige uitkering van 
€ 300.000,-.” (Een ontslagvergoeding is loon uit 
vroegere dienstbetrekking)
• 5. Op welk moment en voor welke grondslagen dient

dit recht uit de arbeidsovereenkomst te worden
belast?

58

Uitwerking

• Op het moment dat de uitkering wordt gedaan en
er is dan sprake van loon uit vroegere
dienstbetrekking, waarbij geen premies
werknemersverzekeringen verschuldigd zijn.

59

Opgaven

Chaud bv heeft een bedrijfspensioenfonds met een 
verplichte deelname voor de werknemers. Frits Zwaan is 
deelnemer. Hij is voor deze pensioenregeling maandelijks 
een bedrag van € 225,- verschuldigd waarvan Chaud bv €
75,- voor haar rekening neemt. De pensioenregeling voldoet 
aan de voorwaarden die de Wet op de loonbelasting 1964 
stelt. Frits heeft een maandloon van € 2.100,-.
• 6. Geef aan wat fiscaal onder een aanspraak wordt 

verstaan.
• 7. Geef aan welk bedrag van de premie tot het loon wordt 

gerekend of op het loon in mindering wordt gebracht voor de 
berekening van de loonbelasting en de premies 
volksverzekeringen. (motiveer je antwoord)
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Uitwerking

• Zie paragraaf 19.1 van hoofdstuk 19 handboek
loonheffingen

• Bij een pensioenaanspraak is er sprake van
vrijgesteld loon: aanspraak volgens de
omkeerregel. Dat houdt in dat het werkgeversdeel
van de aanspraak is vrijgesteld en het
werknemersdeel is aftrekbaar van het brutoloon.
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Opgaven

Chaud bv heeft voor haar werknemers een 
ongevallenverzekering afgesloten bij de 
verzekeringsmaatschappij Prudence bv. Deze 
verzekering geeft aan de werknemers een recht op 
een of meer uitkeringen wegens ongevallen die 
tijdens het uitoefenen van de dienstbetrekking 
hebben plaatsgevonden. De werknemers zijn geen 
premie verschuldigd.
• 8. Is dit recht belast voor de loonheffingen?
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Uitwerking

• Nee, er is sprake van vrijgesteld loon; er is sprake
van een aanspraak volgens de omkeerregel.
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Opgaven 

Vervolg: Jan van Dongen, werknemer bij Chaud bv, 
heeft op het bedrijfsterrein een ongeval gehad bij het 
verplaatsen van afsluiters. Als gevolg hiervan mist hij 
3 vingers aan zijn linkerhand. De 
ongevallenverzekeraar Prudence bv keert 
maandelijks aan Jan een bedrag uit van € 340,-.

• 9. Geef aan of deze periodieke uitkering belast is
voor de loonheffingen.
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Uitwerking

• Ja, de periodieke uitkering is belast voor de
loonheffingen, immers de aanspraak is vrijgesteld.
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Opgaven

Bert van Tuyl is werknemer bij Maas bv. De premie 
voor de pensioenregeling bedraagt 
€ 420,- per maand. Van deze premie betaalt de 
werknemer € 220,- en de werkgever € 200,-.

• 10. Is het werkgeversdeel van de pensioenpremie
belast voor de loonheffingen? (Motiveer)

66
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Uitwerking

• Nee, het werkgeversdeel van de
pensioenaanspraak is vrijgesteld loon en niet
belast.
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Opgaven 

11. Juist of onjuist (motiveer)
• Perry en Petra Schraag hebben op 15 augustus 1993 vof 

timmerfabriek "De Ladder" opgericht. In augustus 1998 is deze 
firma omgezet in een besloten vennootschap; 'de Ladder". Beiden 
zijn als directeur/grootaandeelhouder in dienst van deze bv. In 
september 2018 hebben Perry en Petra een extra maandsalaris 
ontvangen zonder inhouding van loonbelasting/premies 
volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw in 
verband met het bereiken van 25 jaar samenwerking. "De Ladder" 
bv stelt zich op het standpunt dat er sprake is van een vrijgestelde 
diensttijduitkering.
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Uitwerking

• Onjuist. Er is wel sprake van een 25 jarige
arbeidsrelatie maar niet in dienst bij een
werkgever. De diensttijduitkering is niet vrijgesteld,
dus belast voor de loonheffingen.
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Opgaven

• De magazijnchef Piet de Haan werkt op 1 januari 2018 al 44 
jaar bij Het Wiel bv. Zijn bruto salaris bedraagt € 2.600,- per 
maand. Hij bereikt op 23 februari 2018 de AOW-gerechtigde 
leeftijd en heeft in overleg met de directie besloten 
vooralsnog door te werken. Hij ontvangt naast zijn normale 
loon, een pensioen van bruto € 550,- per maand en van de 
Sociale Verzekeringsbank een AOW-uitkering van € 1.000. 
Op 1 maart 2018 besluit de werkgever aan Piet de in het 
arbeidsreglement vastgestelde jubileumuitkering bij een 40-
jarig dienstverband van 2 maandsalarissen aan Piet uit te 
betalen. De directie van Het Wiel bv is van mening, dat nu 
met het maandinkomen van Piet rekening gehouden moet 
worden en betaalt hem netto € 8.300,- uit.

• 12. Is het maandloon waarover de uitkering berekend is, de 
fiscaal juiste maatstaf?
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Uitwerking

• Nee, de diensttijduitkering gaat over het loon over
een maand, het loon uit tegenwoordige
dienstbetrekking. Het uitgangspunt is daarom
2.600. Afhankelijk of Piet bij zijn 25 jarig
dienstverband ook al een diensttijduitkering heeft
ontvangen kan bij een 40 jarig dienstverband
maximaal 2 x het maandloon worden uitgekeer.
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Opgaven

• Vervolg:
13. Bereken, uitgaande van het bruto
maandsalaris ad € 2.600, de diensttijduitkering
over maart 2018, rekening houdend met een
vakantiebijslag van 8%.
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Uitwerking

• 2.600 x 1,08 = 2.808

• Of indien geen eerdere diensttijduitkering is
ontvangen, maximaal (2 x 2.600) x 1,08 = 5.616
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Voorbeeld salarisstrook

Dhr. Piet Paaltjens Koos BV

Anna Dekenlaan 30 Plakkersweg 14b

1234 AA  Buitenveld 1233 AC  Binnenzak

Salaris 3.469,57 

Pensioenpremie ‐228,49 

Vergoeding Zvw 50,00 

premies werknemersverzekeringen 274,57 

inhouding gediff premie Whk ‐6,52 

Loonheffing ‐934,83 

Nettoloon 2.349,73 

Reiskosten woning werk 4,75 

Uitbetaald op rekeningnr 2.354,48 
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PDL loonheffingen: 
Dagdeel 2

Onderwerpen:

- Korte inleiding van het loonbegrip

- Werkkostenregeling en reiskosten

- Nihilwaarderingen, vrijgesteld loon
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Wet Uniformering loonbegrip (2013)

• Wat betekent dit?
• De uitzonderingen op het uniform loonbegrip

voor de Zvw en voor de Loonheffing / 
Werknemersverzekeringen

Het loonbegrip volgens het arbeidsovereenkomstenrecht en het 
loonbegrip volgens de Wet op de loonbelasting 1964

Wat is een arbeidsovereenkomst? (artikel 7:610 BW)

Wat is loon? (art. 10 wet LB)
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Arbeidsovereenkomstenrecht

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst, 
waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in 
dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon 
gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

Wat is het loonbegrip volgens het arbeidsrecht?

Geen fooien en er moet sprake zijn van een 
tegenprestatie in verband met de verrichte arbeid.
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Loonbegrip volgens de Wet op de loonbelasting 
1964

Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking of een 
vroegere dienstbetrekking wordt genoten, daaronder 
mede begrepen al hetgeen wordt vergoed of 
verstrekt in het kader van de dienstbetrekking. 
(subjectief criterium)

Ongeacht de naam, ongeacht de vorm en ongeacht 
van wie….
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Ongeacht onder welke naam…

• Loon van een derde (bijv. fooien) => loon voor de 
loonbelasting of loon voor de inkomstenbelasting

• Loon uit tegenwoordige/vroegere dienstbetrekking
• Oneigenlijk loon (loon uit vroegere dienstbetrekking)
• Negatief loon (een boete wordt opgelegd aan 

werknemer)
• Postuum loon (i.v.m. overlijden, uitbetaling aan 

erven)
• Loon voor de inkomstenbelasting (werkelijke fooien 

en reisaftrek)
• Intermediaire uitgaven (uitgaven namens de 

werkgever)
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De loonpoort: wel of geen loon

• Loon in geld: (ook: vergoeden)
• Loon in natura: (verstrekken/ter beschikking stellen)

aanspraken => vrijgesteld loon
gerichte vrijstellingen => 

eindheffingsloon
nihilwaarderingen => ter beschikking
gestelde vormen van loon in natura

Waarde economisch verkeer of de factuurwaarde
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Vakjargon

Vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen
Vergoeden => in geld

Verstrekken=> het in eigendom overdragen van een 
goed, waarbij de werkgever zijn eigendom 
overdraagt aan de werknemer

Ter beschikking stellen => de werkgever geeft een 
goed aan een werknemer, waarbij de werkgever het 
eigendom behoudt
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Werkkostenregeling: vindplaats

• Hoofdstuk 4.5 loon in natura

• Hoofdstuk 4.6 vergoedingen, verstrekkingen en
terbeschikkingstellingen

• Hoofdstuk 4.7/4.8 vrijgesteld loon

• Hoofdstuk 4.12 voordelen buiten de
dienstbetrekking en intermediaire kosten

• Hoofdstuk 4.12.3 vrijgesteld loon

• Hoofdstuk 4.13 overzicht loon
82

Werkkostenregeling: vindplaats

• Hoofdstuk 8 Eindheffing berekenen bij
overschrijden van de vrije ruimte (systeem) en
behandeling van de concernregeling
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Werkkostenregeling: vindplaats

• Hoofdstuk 19: vrijgesteld loon => aanspraken
volgens de omkeerregel

• Geen examenstof 19.4!
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Werkkostenregeling: vindplaats

• Hoofdstuk 20 handboek loonheffingen
- 20.1 => gerichte vrijstellingen
- 20.2 => nihilwaarderingen
- 20.3 => normeringen (loon), die afwijken van

de waarde economisch verkeer of
factuurwaarde
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De werkkostenregeling

• Vervangt de oude regeling van vergoedingen en 
verstrekkingen

• Strekking van de nieuwe wetgeving (2011) => eenvoud
en administratieve lastenverlichting

• Introductie van de vrije ruimte 

• Sommige vergoedingen, verstrekkingen en ter 
beschikking stellingen uit oude wetgeving krijgen een
andere benaming => gerichte vrijstelling, nihilwaardering
e.d.

• Overschrijding van de vrije ruimte betekent een 
belastingheffing aan de werkgever met 80% (eindheffing)
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Methodiek WKR

• De WKR gaat alleen over loon uit tegenwoordige
dienstbetrekking!

• Tenzij de totale fiscale loonsom ook voor maximaal
10% bestaat uit loon uit vroegere dienstbetrekking

• De vrije ruimte wordt berekend door 1,2% te nemen
van de totale fiscale loonsom

• Bij overschrijding van de vrije ruimte wordt 80%
eindheffing berekend, dat verschuldigd wordt door de 
inhoudingsplichtige
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Wat kan in de vrije ruimte en wat niet…?

• Is er sprake van loon => vrije ruimte

• Is er sprake van verplicht loon voor de werknemer
=> geen eindheffingsloon!!
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Wat kan in de vrije ruimte en wat raakt de vrije 
ruimte niet…?

• Er is geen sprake van loon =>
-vrijgesteld loon,
-intermediaire uitgaven,
-nihilwaarderingen en
-vormen van loon in natura, dat de werkgever
doet uit piëteit of wellevendheid of
-als de werknemer minstens de factuurwaarde
betaalt van de verstrekking…
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Verplicht loon voor de werknemer

• Er is sprake van verplicht loon => er
bestaat geen mogelijkheid om dit loon in de
vrije ruimte te plaatsen bijvoorbeeld:
-regulier loon,
-bijtelling in verband met de auto van de
werkgever,
-loon in verband met de (dienst)woning,
-boetes privéauto
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Altijd eindheffingsloon (toetsen)

• Gerichte vrijstellingen => zie hoofdstuk 20.1
van het handboek loonheffingen
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Wat doet de inhoudingsplichtige?

• Er is sprake van belast loon => keuze werkgever:
óf loon te belasten bij de werknemer óf de
werkgever wijst het loon aan en komt in de vrije
ruimte (eindheffingsloon) of een combinatie van
beiden

• Soms heeft inhoudingsplichtige geen keuze =>
verplicht loon óf verplichte aanwijzing vrije
ruimte (verplicht eindheffingsloon)
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Methodiek van de WKR

de werkgever wijst vooraf het loon aan en komt 
in de vrije ruimte => eindheffingsloon

-De vrije ruimte bedraagt 1,2% x het totaal van de 
totale fiscale loonsom van alle werknemers

-Bij overschrijding van de vrije ruimte wordt 80% 
loonbelasting geheven

-Er vindt geen toetsing plaats wat wel of niet in de 
vrije ruimte wordt geplaatst (mate van privé of
zakelijk)

-Er vindt wél een toetsing plaats of is voldaan aan
de gebruikelijkheid van de vergoeding of 
verstrekking: de gebruikelijkheidstoets
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Overzicht WKR

Naar het handboek loonheffingen stap 
4.13 => schema loon
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De gebruikelijkheidstoets

• Is van toepassing bij eindheffingsloon
• Geldt voor loon dat meer bedraagt dan €

2.400 en als eindheffingsloon wordt
aangewezen

• De toets houdt in dat niet in belangrijke
mate (30%) mag worden afgeweken wat in
het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is

• Wordt niet aan de gebruikelijkheidstoets
voldaan, dan is het meerdere verplicht loon
voor de werknemer!
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De gebruikelijkheidstoets
• Voor vergoedingen of verstrekkingen die op

zichzelf al ongebruikelijk zijn, zal het evenmin
gebruikelijk zijn dat deze worden aangewezen als
eindheffingsbestanddeel

• De hoogte van de vergoeding of verstrekking
speelt een belangrijke rol voor de
gebruikelijkheidstoets

• Bij de gebruikelijkheidstoets wordt het voordeel
dat kan ontstaan als gevolg van tariefverschillen
(80% eindheffingstarief versus het gebruteerde
tarief) meegewogen (gunstiger belastingtarief)

• Voor de gebruikelijkheidstoets moet een 
vergelijking met andere werknemers worden
gemaakt.
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De gebruikelijkheidstoets

• Vindt de Belastingdienst een
vergoeding/verstrekking ongebruikelijk?
=> bewijslast Belastingdienst
Als de Belastingdienst hierin slaagt =>
dan geldt een marge van 30% en het
restant is verplicht loon voor de
werknemer

• Slaagt de Belastingdienst hier niet in, dan
is het loonbestanddeel terecht
aangewezen als eindheffingsloon
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De gebruikelijkheidstoets
Voorbeeld
Joost Pen is directeur van Bos BV, waarin hij en 25 
andere werknemers werken. Met kerst ontvangen alle 
werknemers een kerstpakket t.w.v. € 75,-. Joost 
ontvangt met kerst een elektrische scooter t.w.v. 
€ 3.500,- In de voorgaande jaren ontving hij een 
kerstpakket, net als de andere directieleden, t.w.v. 
€ 300,-
Een kerstpakket van € 300,- is dus gebruikelijk. De 
maximale afwijking is 30%, dus € 300,- x 1,3 = € 390,-
.

Het meerdere: € 3.500,- -/- € 390,- = € 3.110,- is 
verplicht loon voor Joost.
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Werkkostenregeling in schema

Geen loon of geen belast loon voor de 
loonheffingen
Hieronder vallen:

• vergoedingen voor intermediaire kosten

• voordelen buiten de dienstbetrekking (ook: kleine 
geschenken)

• vrijgestelde aanspraken, uitkeringen (diensttijduitkering)
en verstrekkingen (vrijgesteld loon)

• verstrekkingen waarvoor de werknemer een eigen 
bijdrage van ten minste de waarde betaalt

• nihilwaarderingen die de inhoudingsplichtige niet heeft 
aangewezen als eindheffingsloon
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Werkkostenregeling in schema (2)
Belastbaar loon voor de loonheffingen 
(verplicht loon van de werknemer)
Hieronder vallen:

• regulier loon

• auto van de zaak

• dienstwoning

• boetes (behalve boetes opgelegd door buitenlandse
strafrechter)

• vergoedingen en verstrekkingen voor criminele activiteiten

• vergoedingen en verstrekkingen die u als loon hebt 
aangewezen (dit kan ook het bovenmatige deel van gerichte 
vrijstellingen zijn)

• deel van vergoedingen en verstrekkingen dat boven de 
30%-grens uitkomt (gebruikelijkheidstoets) 100

Werkkostenregeling in schema (3)
Eindheffingsloon: vergoedingen en 
verstrekkingen die niet ten koste gaan van de 
vrije ruimte

Hieronder vallen onder voorwaarden gerichte 
vrijstellingen

Een gerichte vrijstelling is ALTIJD 
eindheffingsloon, maar behoeft niet altijd ten 
laste van de vrije ruimte te komen!
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Gerichte vrijstellingen
• Reiskosten maximaal € 0,19 per km.
• Maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk 

karakter
• Onderhoud en verbetering van kennis ter 

behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking
• Het volgen van een opleiding met het oog op het

verwerven van inkomen uit werk en woning
• Extraterritoriale vergoeding
• Tijdelijk verblijf i.v.m. de dienstbetrekking
• Verhuizing in het kader van de dienstbetrekking
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Verhuizing in het kader van de 
dienstbetrekking

Voorwaarden: 
• vergoeding van maximaal € 7.750,-
• vergoeding voor overbrenging boedel 

(ongemaximeerd)
• Verhuizing binnen 2 jaar na aanvaarding van de

dienstbetrekking én
• Oorspronkelijke afstand werk-woning > 25

kilometer
• Door verhuizing wordt afstand bekort met

tenminste 60%
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Gerichte vrijstellingen
• Gereedschappen, computers en mobiele communicatie 

=> voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium

• Branche-eigen producten van het bedrijf voor ten 
hoogste 20% van de waarde in het economische verkeer 
tot een maximum van € 500 per jaar per werknemer
Voorbeeld: Nancy werkt in een witgoedzaak en koopt een 
vaatwasmachine en een magnetron via haar werkgever. 
De consumentenprijs bedraagt in totaal € 3.000,-. Zij
rekent met haar werkgever een bedrag af van € 2.200,-.

• Haar korting in totaal bedraagt dus € 800,-. De werkgever 
mag fiscaal een korting verlenen van 20% x € 3.000 = €
600, met een maximum van € 500 p/jaar. De werkgever 
zal daarom (€ 800 -/- € 500 =) € 300 moeten belasten.
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Gerichte vrijstellingen

Arbovoorzieningen op de werkplek

Bijvoorbeeld: cursus stoppen met roken, lasbril, maar 
ook een stoelmassage.

Er geldt eveneens een nihilwaardering voor arbo-
voorzieningen in een werkruimte thuis.

Voorwaarden:

De werknemer heeft geen aanmerkelijke privébesparing 
door het ter beschikking gestelde én de werknemer 
gebruikt of verbruikt de voorziening (gedeeltelijk) op de 
werkplek
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Waardering loon in natura: normen

Maaltijden
Verstrekking van maaltijden aan werknemers 
met een bijkomstig zakelijk karakter => loon

Hoeveel?
€ 3,35 per maaltijd per werknemer

Maaltijden met een meer dan bijkomstig 
zakelijk karakter => gericht vrijgesteld
Vergoeding of verstrekking van maaltijden =>
gericht vrijgesteld.
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Noodzakelijkheidscriterium

• De inhoudingsplichtige is van mening dat
de verstrekking, vergoeding of ter
beschikking gestelde mobiele telefoons,
computers en dergelijke apparatuur en
gereedschappen noodzakelijk zijn ter
behoorlijke vervulling van de
dienstbetrekking.

• De mate van zakelijkheid van het gebruik
ervan is niet van belang
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Noodzakelijkheidscriterium

Voorwaarden:
1. De kosten ervan mogen niet worden doorberekend 
aan de werknemer

2. Als de apparatuur niet meer wordt gebruikt door de 
werknemer, mag de apparatuur niet achterblijven bij de 
werknemer:
- de apparatuur wordt bij beëindiging teruggeven aan
de werkgever
- de apparatuur wordt niet teruggeven en de
werknemer vergoedt de waarde economisch verkeer
aan de werkgever óf de werkgever belast de 
apparatuur als loon voor de werknemer óf de 
werkgever wijst de apparatuur aan als eindheffingsloon 
en wordt in de vrije ruimte geplaatst 108
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Nihilwaarderingen

• Eerst definiëren wat een werkplek is…

109

Op de werkplek

De plek waar de arbeid wordt verricht en 
waar de werkgever  een 
‘arboverantwoordelijkheid’ heeft

Consumpties op de werkplek => 
nihilwaardering

Koffie, thee en kleine consumpties die geen 
onderdeel uitmaken van een maaltijd
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Op de werkplek

Een werkruimte in de eigen woning kan ook worden 
gezien als een werkplek, als er aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:

-de ruimte is een zelfstandig gedeelte van de
woning (zelfstandigheidscriterium)

-de werkgever huurt deze ruimte van de
werknemer en

-de werknemer werkt feitelijk in deze ruimte

111
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De werkplek

Werkplek of niet?

Werkkamer op kantoor?

Werkkamer thuis?

Bedrijfskantine?

Fitnessruimte?

Auto van de zaak?

Kantoortuin?

Plaats in trein waar gewerkt kan worden?
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Consumpties niet op de werkplek

Consumpties die niet op de werkplek worden 
genuttigd => loon werknemer of 
eindheffingsloon
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Nihilwaarderingen

1. Ter beschikking gestelde voorzieningen op de 
werkplek, waarvan het niet gebruikelijk is die elders te 
gebruiken

Inrichting van de werkplek, dat ter beschikking wordt 
gesteld aan de werknemer: meubels, verlichting, 
computer, vaste telefoon, kopieerapparaat, 
gereedschappen e.d.
Ook bedrijfsfitness op de werkplek!

Voorwaarden:
De voorzieningen mogen maximaal 10% buiten de 
werkplek worden gebruikt of verbruikt
Geen vergoeding of verstrekking!! => LOON!
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Nihilwaarderingen

2. Ter beschikking gestelde werkkleding
Voorwaarden:
-Kleding met een logo van tenminste 70 cm² (per 

kledingstuk!)
-Kleding die wordt voorgeschreven door de Arbowet
-Kleding die achterblijft op de werkplek
-Kleding die wordt geassocieerd met een bedrijf of
beroep

Reinigingskosten van ter beschikking gestelde 
werkkleding mag onbelast worden vergoed => dit 
noemen we intermediaire kosten
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Nihilwaarderingen:
Waardering loon in natura

3. Consumpties op de werkplek
Voorwaarden:
-Consumpties maken geen deel uit van een maaltijd
-Verstrekking binnen of buiten werktijd maakt niet uit
-Op de werkplek
-De verstrekking behoeft geen zakelijk motief te hebben

Wordt niet voldaan aan de voorwaarden:  loon
Als consumpties wel deel uitmaken van een maaltijd, 
geldt een fictieve waarde: € 3,35
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Waardering loon in natura
4. Huisvesting en inwoning (genot van energie, water  en 
bewassing)

Nihilwaardering, indien een werknemer elders woont 
dan de werkplek en hij/zij zich redelijkerwijs niet kan 
onttrekken aan de ter beschikking gestelde huisvesting 
of inwoning.

vb
-overnachting op schepen, boorplatforms
-brandweerkazernes, ziekenhuis of verzorgingstehuis

Wordt niet aan de voorwaarden voldaan:  loon € 5,55
Zie handboek loonheffingen tb. 15
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Nihilwaarderingen of w.e.v.

5. Renteloze of laagrentende personeelslening

Waardering op economisch verkeer (bank)

Loon is het verschil in de rente economisch 
verkeer en de betaalde rente (percentage) door 
de werknemer

Rentevoordeel wordt op nihil gesteld, indien:

- Lening voor aankoop (elektrische) fiets of
elektrische scooter

118

Waardering loon in natura
6. Woning: (verplicht loon!)
- Een ter beschikking gestelde woning =>
huurwaarde economisch verkeer (minus eigen
bijdrage) is loon
- (gedeeltelijk) vergoeden van de huur door de
werkgever => het voordeel is loon

6a. Dienstwoning: (verplicht loon!)
- Er is een (zakelijk) belang met de 

dienstbetrekking
- Er is een voordeel voor de werknemer

(vruchtgebruik) => waardering: 18% x fiscaal
(jaar)loon -/- eigen bijdrage op basis van 36 uur
(eventueel herleiding < 36 uur) 119

Casus

• Marcus is in dienst bij YoYo Camping Nederland
en heeft de functie van campingbeheerder.
Omwille van het naar binnen laten van gasten,
heeft Marcus een beheerdershuis ter beschikking
gekregen, vlakbij de slagboom. Marcus heeft een
fiscaal loon van € 50.000 per jaar en betaalt aan
zijn werkgever een bedrag van € 350 per maand
voor het privégebruik. Hoeveel moet tot het loon
van Marcus worden geteld?
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Waardering loon in natura

Waardering, recapitulatie:
- Tegen waarde economisch verkeer of de

factuurwaarde
- Of er geldt een waarderingsregel:  waarde nihil
- Of er geldt een fictieve waardering: € 3,35 

(maaltijden) of
€ 5,55 (huisvesting en inwoning) => tb. 15 Handboek 
Lhn

- Rekening houdend met een eigen bijdrage van de 
werknemer, echter door vermindering van een eigen
bijdrage op het loon niet verder dan 0 (nul)!
Er kan dus door de eigen bijdrage geen negatief loon
ontstaan! 121

Géén loon in natura volgens de 
werkkostenregeling

Een klein geschenk door werkgever of een 
geschenk als persoon uit wellevendheid…?
Kleine geschenken in natura tot een bedrag van 
€ 25,- (factuurwaarde incl OB) zijn geen loon. 
Het geschenk mag geen waardebon zijn of een 
geschenk in geld.
Er is sprake van een geschenk uit wellevendheid  of 
piëteit:
Vb een rouwkrans, een fruitmand, een bloemetje bij een 
verjaardag van een werknemer
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WKR per werkgever

• De werkkostenregeling wordt per
werkgever toegepast

• Indien de belastingplichtige een
ondernemer is met gescheiden
activiteiten (met verschillende
subnummers), dan is er nog steeds
sprake van 1 werkgever
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De concernregeling

Een concern is het totaal van verschillende BV’s of 
NV’s (dochters) die gedurende een kalenderjaar voor 
minimaal 95% in eigendom waren van de 
moedermaatschappij.
Voorwaarde toepassing concernregeling: alle 
onderdelen van het concern vallen onder de regeling, 
geen uitzonderingen

Als er sprake is van een concern, dan kan de regeling 
worden toegepast: dat betekent dat alle fiscale lonen 
van de concerns worden samengevoegd tot één totale 
fiscale loonsom, waarvan 1,2% wordt genomen => de 
vrije ruimte
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Voorbeeld: concernregeling

Tuin bv bezit 100% aandelen in ‘De Tuinman bv’ en 
100% in Krokus bv. In alle drie de bv’s zijn werknemers 
in dienst. Tuin bv is moeder en kan besluiten om voor 
elke concernonderdeel afzonderlijk of gezamenlijk de 
werkkostenregeling toe te passen.

Vrije ruimte 
Eindheffingsloon

Tuin bv € 2.500 € 1.000
De Tuinman bv € 3.000 € 6.000
Krokus bv € 2.000 € 1.000

Bij afzonderlijk toepassen van de werkkostenregeling 
moet Tuinman bv over € 3.000 eindheffing betalen:
€ 3.000 x 80% = € 2.400
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Vervolg: Concernregeling

Vrije ruimte 
Eindheffingsloon

Tuin bv € 2.500 € 1.000
De Tuinman bv € 3.000 € 6.000
Krokus bv € 2.000 € 1.000
Totaal € 7.500 € 8.000

Bij gezamenlijke toepassing van de werkkostenregeling 
is het totaal van de vrije ruimte € 7.500 en het totaal 
van het eindheffingsloon € 8.000.
Een overschrijding van € 500
Eindheffing wordt dan € 500 x 80% = € 400
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Eindheffing: 80% loonbelasting

Een definitieve eindheffing ontstaat aan het einde 
van het kalenderjaar.
De inhoudingsplichtige draagt de verschuldigde 
eindheffing af: uiterlijk de laatste aangifte van het 
jaar daarop (let op: afdracht in januari)
Als gedurende het lopende kalenderjaar al blijkt, 
dat de vrije ruimte wordt overschreden, kan de 
werkgever een of meerdere voorschotten betalen 
in het lopende jaar verschuldigde eindheffing. 
De definitieve afrekening vindt plaats aan het 
einde van het jaar en wordt afgedragen in januari 
van het volgende jaar
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Oefenen…

128

• Hoos Holding bv heeft twee dochterondernemingen, Kracht 
bv en Storm bv. Hoos Holding bv heeft in 2018 een fiscale 
loonsom van 
€ 200.000,--. Hoos Holding bv heeft 1 werknemer fulltime in 
dienst en dat is de heer Wim Hoos, die tevens directeur-
grootaandeelhouder is. Wim Hoos bezit alle aandelen in Hoos 
Holding bv. Op Hoos Holding bv en haar dochters is de 
concernregeling in het kader van de werkkostenregeling 
(WKR) momenteel (nog) niet van toepassing. 

• Is de heer Wim Hoos verzekerd voor de 
werknemersverzekeringen? Motiveer uw antwoord. 

• Op welke wijze wordt de bijdrage Zorgverzekeringswet, die 
verschuldigd is over het loon van Wim Hoos, verwerkt op zijn
salarisstrook? Motiveer uw antwoord. 

• Hoeveel bedraagt de bijdrage Zorgverzekeringswet voor Wim
Hoos over het jaar 2018? Motiveer uw antwoord. 
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Uitwerking

• Nee, Wim is niet verzekerd voor de
werknemersverzekeringen, want hij bezit alle
aandelen in de Holding (dga)

• De bijdrage Zvw wordt van het nettoloon
verschuldigd.

• € 200.000 => maximum bijdrageloon
€ 54.614,00 x 5,65% = € 3.085,00

Tabel 11 en 14 handboek loonheffingen

130

131

uitwerking:

• Cadeaus € 4.500

• Kerstpakketten € 7.000

• Reiskosten bovenmatig € 8.000

• Afsluitborrel € 6.500

totaal € 26.000
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Welke van de genoemde aangewezen kosten (met bijbehorende bedragen) mogen door 
Storm bv ten laste van de vrije ruimte worden gebracht? 

133

Uitwerking

• € 3.000.000 x 1,2% = € 36.000

• Het bedrag dat in de vrije ruimte is geplaatst is
lager, dus geen eindheffing.
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Uitwerking

• Cadeaus € 11.500

• Kerstpakketten € 9.000

• Personeelsfeest € 25.000

• Reiskosten bovenmatig € 10.000

• Afsluitborrel € 9.500

totaal € 65.000
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• Bereken voor Storm bv de vrije ruimte en de
eventueel af te dragen eindheffing in het
kader van de werkkostenregeling (WKR).
Geef ook de berekening.
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Uitwerking

• € 4.000.000 x 1,2% = € 48.000

• Aangewezen werkkosten € 65.000

Eindheffing over € 17.000 (bovenmatig)

Verschuldigde loonbelasting 80%

80% x € 17.000 = € 13.600
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Vervolg

Stel dat op Hoos Holding bv (fiscale loonsom € 200.000) en 
haar twee dochterondernemingen, Kracht bv 
(€ 3.000.000) en Storm bv (€ 4.000.000) over het gehele jaar 
in 2018 de concernregeling in het kader van de 
werkkostenregeling (WKR) momenteel van toepassing is.

• Wie betaalt in dat geval de eventueel verschuldigde
eindheffing?

• Bereken op concernniveau de (eventueel) af te dragen 
eindheffing in het kader van de werkkostenregeling (WKR) 
over het jaar 2018. Geef ook de berekening.
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Uitwerking

• De onderneming met de hoogste fiscale
loonsom: Storm bv

• Totale fiscale loonsom: € 7.200.000
€ 7.200.000 x 1,2% = € 86.400
totale werkkosten: € 26.000 + 

€ 65.000
totaal € 91.000
-/- € 86.400

€ 4.600 x 
80% = € 3.680
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Casus

• Bianca heeft een ambulante functie en haalt met
regelmaat klanten binnen voor haar werkgever. De
werkgever heeft Bianca de opdracht gegeven om
een lunch te nuttigen met een potentiële klant. Alle
kosten worden door Bianca betaald.

• Geef aan hoe deze casus fiscaal moet worden
benaderd in het kader van de
werkkostenregeling?

140

Reiskosten
• Handboek loonheffingen hoofdstuk

21

141
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Reiskosten: € 0,19 p/km
• Reizen met eigen vervoer tegen € 0,19 p/kilometer

dit is een integrale vergoeding!!
• Een gerichte vrijstelling binnen de WKR
• Voor zakelijke reizen 
• Wat is eigen vervoer?
• Wat zijn zakelijke reizen?

Woon-werkverkeer en andere reizen met een
zakelijk karakter
Niet onbelast te vergoeden:
Omrijkilometers met een privé karakter en een
reiskostenvergoeding in relatie met een ter 
beschikking gesteld vervoermiddel
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Reiskosten
• € 0,19 geldt niet voor:

reizen per taxi, boot of luchtvaartuig
• Integrale vergoeding is inclusief:

parkeer-, tol- en veergelden, schade aan of diefstal voor
een vervoermiddel, het wassen van een privévervoermiddel 
en de stalling ervan, verzekering en wegenbelasting,
accessoires en het trekken van een aanhangwagen

• Afzonderlijke vergoedingen naast de integrale vergoeding 
zijn belast (aanwijzen als eindheffingsloon of belasten bij de 
werknemer)
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Zakelijke reizen

Pieter Nouts heeft een auto van zijn werkgever. Eén 
keer in het jaar moet de auto voor een uitgebreide 
onderhoudsbeurt naar de garage. Pieter is de auto dan 
twee dagen kwijt en rijdt dan met zijn privéauto naar het 
werk. Zijn werkgever vergoedt hem dan de gereden 
kilometers van woning naar werk à € 0,19 per kilometer.

De stelling luidt: 
‘De werkgever heeft juist gehandeld.’
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Uitwerking

• Juist,
Pieter kan zich niet onttrekken aan het
feit dat de auto van de werkgever eens
per jaar een onderhoudsbeurt moet
krijgen. De werkgever kan nu een
maximale onbelaste vergoeding geven à
€ 0,19 per kilometer (er wordt met
zakelijke redenen de privéauto gereden)
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Vaste reiskostenvergoeding: 
methode 1

• Praktische regeling
-in minstens 36 weken voor zijn werk naar een vaste 
plek (70% van de tijd naar vaste werkplek reizen)
-gerichte vrijstelling van € 0,19
-op basis van 214 werkdagen in een jaar
-het aantal dagen van 214 is hoger is (ten minste
25%), dan het aantal hogere dagen
-let op deeltijders!
-kortstondige afwezigheid (ziekte) telt niet mee, max.
6 weken
-nacalculatie verplicht: enkele reis > 75 km.

Formule: 214 dagen x aantal km. x € 0,19
12
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Vaste reiskostenvergoeding: 
methode 2

• Verruimde praktische regeling:
-op minstens 128 dagen (60%) naar de vaste werkplek 
reizen (tot 2 dagen per week thuis werken)
-gerichte vrijstelling van € 0,19
-214 werkdagen in een jaar
-het aantal dagen van 214 is hoger is (ten minste 25%), 
dan het aantal hogere dagen
-let op deeltijders!
-kortstondige afwezigheid (ziekte) telt niet mee, max. 6 
weken
-nacalculatie verplicht: enkele reis > 75 km.

De werkgever mag kiezen tussen methode 1 of 2
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Voorbeeld (zie paragraaf 21.1.2) 

Diane werkt 5 dagen per week en rijdt met de eigen auto 
naar het werk op een afstand van 50 kilometer.
Bereken de vaste reiskostenvergoeding per maand.
Op 15 juli 2018 wordt zij langdurig ziek en start weer met 
werken op 15 november 2018.
Wanneer moet de vaste reiskostenvergoeding 
stoppen?
Wanneer kan de vaste reiskostenvergoeding weer 
ingaan?
Hoeveel dagen moet Diane gereisd hebben wil zij de 
vaste reiskostenvergoeding onbelast kunnen 
ontvangen volgens de verruimde praktische 
methode?
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Uitwerking:
(100 km x € 0,19 x 214 dagen) / 12 maanden = €
338,83

De maand van ziekte: juli + augustus, daarna per 1 
september stoppen

De vaste reiskostenvergoeding kan weer ingaan 
per 1 december

60% x 214 dagen = 128 dagen. Als Diane op 
minder dan 128 dagen in dat jaar heeft gereisd, is 
een vergoeding belast => na calculeren verplicht!
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Casus

Job werkt op 3 dagen per week bij Wassen bv 
en de overige 2 dagen werkt hij namens zijn 
werkgever thuis. Job ontvangt een vaste 
reiskostenvergoeding, methode 2 op basis van 
214 dagen. 
In 2018 is hij in januari 2 weken ziek geweest 
en in oktober ook 2 weken. Daarnaast heeft hij 
6 weken verlof genoten.

• Is Wassen bv nu verplicht nacalculatie uit te
voeren?
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Uitwerking

• Ja. (toetsen op aantal reisdagen)
Een kalenderjaar heeft 52 weken
52 weken x 3 dagen = 156 dagen
af: verlof 6 weken 18 dagen
af: 4 weken ziekte 12 dagen
totaal gereisd: 126 
dagen

• 60% x 214 dagen = 128 dagen
126 dagen is minder, dus nacalculatie
verplicht.
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Variabele kilometervergoeding

• Saldering mogelijk, indien dit schriftelijk is
vastgelegd (een aanvulling op de
(collectieve) arbeidsovereenkomst)

• Er is sprake van variabele
kilometervergoedingen

• In december het eventueel te belasten loon
aangeven in aangifte loonheffingen
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Voorbeeld: niet salderen

• Anita ontvangt in juni de volgende
reiskostenvergoeding:
-voor de dienstreizen € 0,29 per kilometer
-voor de reizen woon-werkverkeer € 0,09
p/km.
Anita heeft voor haar dienstreizen 500 km
gereisd en voor de reizen woon-
werkverkeer 1.000 km.

• Mag de werkgever deze reizen onbelast
vergoeden?
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Uitwerking

• De werkgever heeft vergoed:
500 km à € 0,29 = € 145
1.000 km à € 0,09 = € 90
totaal € 235

• De werkgever moet nu belasten:
500 km x € 0,10 = € 50

Wat wordt belast, indien de werkgever 
schriftelijk heeft vastgelegd, dat de 
salderingsmethode wordt toegepast?
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Uitwerking
• De werkgever heeft vergoed:

500 km à € 0,29 = € 145
1.000 km à € 0,09 = € 90
totaal € 235

• De werkgever kan maximaal vergoeden:
1.500 km x € 0,19 = € 285

• Hij heeft vergoed: € 235, dus
belastingheffing kan achterwege blijven.
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Reizen met openbaar vervoer

• personenvervoer volgens een dienstregeling
• per bus, veerpont, trein, tram of metro
• Niet: taxi, boot of vliegtuig => werkelijke

kosten
Soorten:
– vergoeden van kosten
– verstrekken van vervoerbewijzen
– ter beschikking stellen van
vervoerbewijzen
• – vervoer van en naar een station of halte

156



53

Openbaar vervoer: trajectkaart, 
ov-jaarkaart en 

voordeelurenkaart
• Zie schema HbLhn Hoofdstuk 21 => 21.2.6
• Vergoeden van openbaar vervoer kan volgens de 

hoofdregel tegen € 0,19 per kilometer of tegen de 
werkelijke kosten (óók 1e klas)

Let op!
Het vergoeden van een OV-chipkaart is belast
Goedkeuring staatssecretaris:
Niet belast, indien de werkgever de werkelijke 
kosten OV vergoedt en hij bij de
loonadministratie een overzicht bewaard, waaruit
dit blijkt. (dit overzicht kan worden opgehaald via
www.ov-chipkaart.nl)

157

Vertragingsvergoeding: Besluit staatssecretaris 
15 januari 2015

• Een (gedeeltelijke) vergoeding in verband
met het reizen met het openbaar vervoer
heeft geen invloed op de (binnen de
wettelijke marges) totaal ontvangen
reiskostenvergoeding
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Vergoeden of verstrekken 
van een OV-abonnement 
(trajectkaart, OV-kaart of 

voordeelurenkaart)
• Terbeschikkingstelling van OV:

Er geldt een nihilwaardering, indien
doorgaans ten minste 10% zakelijk gebruik
wordt gemaakt van de OV-kaart.
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Vergoeden of verstrekken van een OV-kaart

• Nacalculatie overeengekomen
Dit houdt in, dat de werkgever binnen 1 maand
na geldigheidsduur van een abonnement moet
berekenen of de kostprijs van de vergoede of
verstrekte OV niet meer bedraagt dan de
kostprijs van de werkelijke reizen

• Geen nacalculatie overeengekomen:
Vooraf aannemelijk maken dat de vergoeding of 
verstrekking niet hoger is dan de zakelijke
reiskosten
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Voorbeeld
André krijgt van zijn werkgever een OV-jaarkaart
verstrekt, kostprijs € 4.084,- André woont in 
Rotterdam en werkt 5 dagen per week in Utrecht. 
Als de werkgever geen nacalculatie is 
overeengekomen, moet hij vooraf aannemelijk 
maken dat de kostprijs  van de verstrekking niet 
hoger is dan de werkelijke reiskosten:
- reis enkele afstand 53 kilometer

Bijvoorbeeld ‘aannemelijk maken’: 
214 dagen x € 0,19 x 106 kilometer = € 4.309,96
De kostprijs van de verstrekte OV is lager dan de 
voornoemde berekening, dus onbelast en 
aannemelijk gemaakt.
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Personenauto van de zaak
• Een bijtelling is loon in natura
• Er is sprake van vervoer vanwege de werkgever
• Loon voor alle grondslagen, dus wnv, zvw en lh
• De auto wordt aan de werknemer ter beschikking gesteld
• Er kan sprake zijn van intermediaire kosten
• Een naastgelegen reiskostenvergoeding is belast
• Een auto van de werknemer, waarvan de werkgever alle 

kosten vergoed is gelijk aan deze regeling
• De hoogte van de bijtelling is sinds 2017 niet meer 

afhankelijk van de CO2-uitstoot of de leeftijd van de auto
• Er is in principe sprake van verplicht loon voor de 

werknemer, indien een bijtelling plaats vindt
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Personenauto van de zaak

• Ter beschikking stellen van een auto aan
werknemer

• Uitsluitend zakelijk gebruik of weinig 
(tot en met 500 km.)

• Gebruik ook voor privédoeleinden (>500
km.)
- waarderingsnorm / autokostenforfait

• Loon in natura:
- Hoe waarderen we dit loon in natura?
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Personenauto van de zaak

De wet noemt het algemeen tarief: 22%
de mate van bijtelling is afhankelijk van:
- de leeftijd van de auto
- geen onderscheid meer tussen diesel of

benzine vanaf 2015
- de CO2-uitstoot is niet meer van belang vanaf 2017,
tenzij er sprake is van een auto zonder uitstoot
- de cataloguswaarde = inclusief omzetbelasting en
de bijzondere verbruiksbelasting op personenauto’s 
en motorrijwielen
- de mate van privégebruik is van belang (excessief
privégebruik)
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Auto van de zaak en CO2-uitstoot

• Tot en met 2016: Hoe lager de CO2-
uitstoot, hoe lager de bijtelling
- jaarlijkse aanpassing van de normen

• Deze peildata zijn bepalend waarop de
auto’s voor het eerst op kenteken zijn gezet

• Zie paragrafen 21.3.5 en tabel 21.3.6
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Mate van bijtellingen 2018:

geen uitstoot 4%
uitstoot > 0 gr/p km 22%
> 15 jaar 35% => waarde 
economisch 

verkeer

De bijtellingen zijn toepasbaar volgens de 60-
maandenregeling bij lagere bijtellingen dan 22%

Zie paragraaf 21.3.5 handboek loonheffingen
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Auto van de zaak

• De bijtelling is tijdsevenredig:
- naar aantal kalenderdagen (geen
werkdagen!!)

• Een eigen bijdrage in verband met het
privégebruik, verlaagt de bijtelling

• Een eigen bijdrage verlaagt de bijtelling over
het jaar genomen niet verder dan 0.

167

Excessief privégebruik

• De wet schrijft dat een bijtelling
tenminste 22% bedraagt… (Dus een
hogere bijtelling kan ook!)

168



57

Voorbeeld excessief privégebruik

Joop Gortzak is algemeen directeur van Zak BV en de 
BV heeft aan Joop een Audi ter beschikking gesteld van 
€ 60.000,= 
Uit de boekhouding blijken de autokosten in totaal 
€ 40.000. De Audi is geen auto zonder uitstoot, dus de 
mate van bijtelling bij privégebruik van meer dan 500 
kilometer bedraagt: 22% x € 60.000 = € 13.200,-

Er is in totaal 50.000 km gereden met de auto, waarvan 
30.000 privékilometers. Dit impliceert een bijtelling van 
geen 22%, maar 60%. 
De bijtelling moet daarom zijn 
60% x € 40.000 = € 24.000,-

169

Excessief privégebruik en een (zeer) 
zuinige auto

Stel dat het een auto betreft met een CO₂ uitstoot van 
70 gram/per km. en is aangeschaft in 2015, dan wordt 
de bijtelling verlaagd met 11%, dus :
(De verlaging gaat over de cataloguswaarde!)
11% x € 60.000 = € 6.600.
€ 24.000 (60% x 40.000) -/- € 6.600 = € 17.400
Als Joop een eigen bijdrage moet betalen aan de 
inhoudingsplichtige in verband met het privégebruik stel 
€ 250,- per maand, dan wordt uiteindelijk de bijtelling:

€ 17.400
eigen bijdrage (af) € 3.000 -/-
Bijtelling wordt: € 14.400

170

Meerdere auto’s van de zaak in een 
kalenderjaar

Stel: Zak BV wisselt de Audi per 01-08 in voor een 
Lexus, waarin Joop ook privé mag rijden, dan 
wordt de bijtelling voor de Audi gedaan van 01-01 
t/m 31-07 en voor de Lexus van 01-08 t/m 31-12.

Stel: Joop rijdt in de Lexus over deze maanden 
100 privékilometers en hij heeft het aantal 
kilometers bijgehouden via een sluitende 
kilometer-administratie. Vindt er dan een bijtelling 
plaats voor de Lexus?
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Antwoorden

Joop heeft al een bijtelling over de eerste 7 
maanden, dus dan kan bij een ter 
beschikking gestelde auto over de 
resterende periode nooit een bijtelling 
achterwege worden gelaten.

De bijtelling geldt per werkgever!
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Geen bijtelling auto van de zaak

Een bijtelling kan worden voorkomen:

- Indien niet meer dan 500 kilometer privé
wordt gereden, en
- indien de werknemer een sluitende
kilometeradministratie bijhoudt of anderszins
aantoont;
- de werknemer vraagt aan de Belastingdienst
een verklaring geen privégebruik auto,
waarop de Belastingdienst een beschikking
afgeeft.
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Geen bijtelling auto van de zaak?

Verklaring geen privégebruik auto:
- werknemer geeft beschikking aan werkgever
- werkgever bewaart deze bij de loonadministratie

Overschrijding van 500 km.:
1. werkgever wist niet dat er meer privégebruik was:
werknemer krijgt een naheffingsaanslag van de
Belastingdienst voor alle loonheffingen met eventueel
een boete en belastingrente
De werknemersverzekeringen en Zvw zijn nu een last
voor de werknemer geworden!
2. Werkgever wist dat de verklaring ten onrechte 
werd afgegeven:
De Belastingdienst zal een naheffingsaanslag 
opleggen aan de werkgever.
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Bestelauto

• Voor bestelauto’s geldt eenzelfde regime als voor 
personenauto’s

• Ook voor bestelauto’s geldt een Verklaring uitsluitend
zakelijk gebruik bestelauto’s (beschikking wordt
afgegeven door inspecteur)

• De verklaring wordt door de werkgever ingediend 
namens de werknemer (Belastingdienst/Heerlen)

• Beschikking wordt bewaard bij de loonadministratie
• Er behoeft geen kilometeradministratie te worden

bijgehouden!
• Belastingdienst behoudt wel het recht om uit te 

vragen op zakelijkheid
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Bestelauto’s

• Doorlopend wisselend gebruik van
bestelauto’s:
- moeilijk individualiseerbaar
- meerdere werknemers gebruiken de
auto en nemen bestelauto mee naar
huis
- meer dan twee werknemers

• Eindheffing van € 300,- op
kalenderjaarbasis of € 25 per maand
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Bestelauto’s

• Verbod privégebruik van bestelauto’s:
- er moet sprake zijn van een reëel verbod
- deze is schriftelijk vastgelegd
- de schriftelijke vastlegging wordt bij de
loonadministratie bewaard
- werkgever houdt toezicht op naleving van
dit verbod (dit ook aan Belastingdienst
aannemelijk maken)
- bij overtreding zal werkgever een passende
sanctie toepassen
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Casus

Rob de Wit heeft tot en met 30 april in een KIA 
gereden, die ter beschikking werd gesteld door zijn 
werkgever. Er is in verband met het privégebruik 
deze 4 maanden een bijtelling toegepast van € 350 
per maand. Rob rijdt gemiddeld 150 kilometer per 
maand privé. In mei wordt aan Rob een andere 
auto ter beschikking gesteld, cataloguswaarde €
24.000. Rob is niet van plan om hiermee privé te 
gaan rijden en vraagt daarom een verklaring ‘geen 
privégebruik auto’ aan bij de Belastingdienst.
Hoe moet de werkgever handelen?
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Uitwerking

• Rob heeft in de eerste 4 maanden al de 500
kilometergrens overschreden, omdat een 
bijtelling op het loon is toegepast. Voor de
nieuwe auto wordt daarom een bijtelling op
het loon gerealiseerd ad € 500 per maand,
ingaande 1 mei.

• De werkgever mag dus geen rekening
houden met de verklaring! Doet de
werkgever dit wél, dan riskeert de werkgever
een naheffingsaanslag met eventueel een
boete
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Schema’s

• Zie schema 21.3.24 HbLhn voor personenauto’s

• Zie schema 21.4.9 HbLhn voor bestelauto’s
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Overige vervoermiddelen

• Taxi, boot en vliegtuig
de werkelijke reiskosten mogen worden vergoed
door de werkgever

• Er geldt dan een gerichte vrijstelling

• Er geldt geen onbelaste vergoeding tegen
€ 0,19 per kilometer en ook geen onbelaste vaste
vergoeding
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Fiets
• Onderscheid wordt gemaakt:

-het vergoeden van een fiets: loon voor de 
werknemer of eindheffingsloon t.l.v. de vrije
ruimte
-het verstrekken van een fiets loon voor de 
werknemer of eindheffingsloon t.l.v. de vrije
ruimte tegen de factuurwaarde
-het ter beschikking stellen van een fiets is 
onbelast, tenzij de fiets ook in privé wordt
gebruikt. De waarde van het privégebruik is loon 
voor de werknemer of eindheffingsloon in de vrije 
ruimte (Zie 21.7.3 HbLhn)

Aantal privékilometers  x  kilometerprijs
182

Carpoolregeling (21.8): twee situaties

• Situatie 1: werknemer reist met eigen auto
• Situatie 2: werknemer reist met een auto vd zaak

• Situatie 1 eigen auto:
Wie organiseert het carpoolen?
A. de werknemer zelf: de bestuurder en de andere 
werknemers kunnen een onbelaste
kilometervergoeding ontvangen ad € 0,19 p/km =>
gericht vrijgesteld
B. de werkgever: de bestuurder mag een onbelaste 
vergoeding ontvangen, inclusief de omrijkilometers
Voor de andere meerijders geldt: vervoer vanwege
de werkgever
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Carpoolregeling

• Situatie 2 auto vd zaak:
Wie organiseert het carpoolen?
A. de werknemer zelf: de bestuurder kan geen 
onbelaste reiskostenvergoeding ontvangen en de
andere werknemers kunnen wel een onbelaste
kilometervergoeding ontvangen ad € 0,19 p/km
B. de werkgever: de bestuurder en de meerijders
mogen geen onbelaste reiskostenvergoeding
ontvangen. Er is voor hun allemaal sprake van 
vervoer vanwege de werkgever
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Parkeergelegenheid eigen auto

• Parkeren bij de woning van de werknemer:
vergoeden, verstrekken of het ter beschikking 
stellen van een parkeerplaats is belast

• Parkeren bij het werk: gebruik van een
parkeerplaats of garage bij het werk is onbelast
en hiervoor geldt een nihilwaardering (werkplek: 
werkgever heeft arboverantwoordelijkheid!)

• Parkeren op andere plekken: geen
arboverantwoordelijkheid dus belast. Een 
maximale vergoeding tegen € 0,19 per kilometer
is onbelast
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Parkeergelegenheid auto vd zaak

• Parkeren bij de woning: parkeervergunning
staat op naam vd werknemer =>
loon/eindheffingsloon

• Parkeren bij de woning: parkeervergunning
staat op kenteken => intermediaire kosten,
dus geen loon

• Parkeren in de garage bij de woning: garage
wordt uitsluitend gebruikt voor de auto van de
zaak => reële verhuursituatie => voor het
gebruik kan een onbelaste vergoeding
gegeven: gerichte vrijstelling
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Parkeergelegenheid auto vd zaak (2)

• Parkeren in de garage bij de woning:
garage wordt mede gebruikt voor de auto van de
zaak maar ook voor opslag van privé zaken.
De garage wordt dan gedeeltelijk ter beschikking
gesteld en is er geen sprake van een reële
verhuursituatie. Een vergoeding is dan óf loon
voor de werknemer óf eindheffingsloon
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Oefenen…
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Ingrid de Vree werkt op de postkamer bij 
Doormalen bv. Zij woont op 17 km van het bedrijf 
van Doormalen bv. Doormalen bv heeft haar een 
elektrische fiets ter waarde van € 995,-- in 
bruikleen gegeven voor het woon-werkverkeer en 
overig zakelijk verkeer. Voor woon-werkverkeer 
ontvangt zij een vergoeding van 
€ 0,19 per kilometer. Voor haar privéritten maakt 
Ingrid gebruik van haar privéauto en -
mountainbike. 
1. Welk bedrag dient tot het loon van Ingrid de
Vree te worden gerekend voor de ter beschikking
gestelde elektrische fiets? Motiveer uw antwoord.
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Voor de ter beschikking gestelde fiets hoeft 
niets tot het loon van Ingrid de Vree te 
worden gerekend, omdat deze uitsluitend 
zakelijk wordt gebruikt.
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2. Is de vergoeding voor woon-werkverkeer
die Ingrid de Vree ontvangt aan te merken
als een vrijgestelde vergoeding? Motiveer
uw antwoord.
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Nee. De vergoeding voor woon-werkverkeer 
is belast, omdat sprake is van vervoer 
vanwege de werkgever
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Heintje de Wit is werkzaam op de 
salarisafdeling bij Doormalen bv. Hij werkt 
fulltime. Hij werkt 3 dagen per week op 
kantoor bij Doormalen bv. 2 dagen per week 
werkt hij thuis. De afstand tussen zijn 
woning en het kantoor bedraagt enkele reis 
18 km. Heintje is in het jaar 2018 2 weken 
ziek geweest en heeft 3 weken vakantie 
opgenomen. Voor de berekening van de 
vaste vrijgestelde reiskostenvergoeding past 
Doormalen bv de zogenaamde verruimde 
praktische regeling (methode 2) toe. 
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3. Welk bedrag kan in het jaar 2018
maximaal vrijgesteld aan
reiskostenvergoeding aan Heintje worden
uitbetaald? Motiveer uw antwoord.
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Heintje kan in het jaar 2018 maximaal onbelast 
ontvangen :
214 dagen x 18 kilometer x 2 x € 0,19 = €
1.463,76 
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4. Stel dat Heintje de Wit door ziekte en
vakantie in het jaar 2018 op 100 dagen heeft
gereisd van zijn woning naar het bedrijf
Doormalen bv. De werkgever betaalt de
reiskostenvergoeding bij ziekte niet door. Wat
zijn de gevolgen in deze situatie voor de vaste
vrijgestelde reiskostenvergoeding van Heintje
de Wit over het jaar 2018? Motiveer uw 
antwoord.
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• Heintje voldoet dan niet meer aan het
minimum aantal dagen van 128 uit de
verruimde praktische regeling zodat de
reiskostenvergoeding moet worden
herzien

• Hij komt nu enkel in aanmerking voor een
vergoeding van de reiskosten die hij
dagelijks maakt en dat is € 6,84 per dag
(36 km x € 0,19). Dat is op jaarbasis €
684,-- (nacalculatie)
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• 5. Bij Doormalen bv zijn verschillende soorten 
bestelauto’s in gebruik. Voor de 20 gewone 
bestelauto’s is de AH-regeling (achter het hek-
regeling) van toepassing. Dat wil zeggen dat de 
auto’s buiten werktijd op het werkterrein of in 
de garage bij het bedrijf achter blijven. Dit wordt 
door de werkgever strikt gecontroleerd. Deze 
bestelauto’s worden voor de werkzaamheden 
door het personeel doorlopend afwisselend 
gebruikt. Moet in deze situatie rekening
gehouden worden met de regeling
privégebruik auto? Motiveer uw 
antwoord.
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• In deze situatie gebruiken de werknemers
de auto enkel zakelijk. Dus hoeft er geen
bijtelling in welke vorm dan ook plaats te
vinden .
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• 6. Doormalen bv heeft 5 bestelauto’s in
gebruik die uitsluitend geschikt zijn voor het 
vervoer van goederen. Op verzoek van een
werknemer krijgt deze toestemming de
bestelauto voor privédoeleinden te
gebruiken. Door Doormalen bv wordt het 
aantal door de werknemer verreden
privékilometers nauwkeurig geregistreerd.
Moet Doormalen bv rekening houden met dit 
privégebruik bij het bepalen van het loon
voor alle loonheffingen van de werknemers?
Zo ja, op welke wijze en zo nee, waarom
niet?
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• Ja.  Als een bestelauto ter beschikking
wordt gesteld die uitsluitend geschikt is
voor het vervoer van goederen moet tot
het loon voor alle loonheffingen worden
gerekend de kilometerkostprijs van de
betreffende bestelauto maal het aantal
gereden privékilometers
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7. Vertegenwoordiger Klaassen heeft de
beschikking over een leaseauto met een hoog
CO2 -gebruik. De catalogusprijs bedraagt
€ 28.500,-. Per maand dient Klaassen
overzichten in van gereden privé-kilometers.
Deze worden tegen een tarief van € 0,19 per 
kilometer op zijn loon ingehouden. In de
maand januari heeft hij opgegeven 350
kilometer te hebben gereden.

• Bereken het loon voor de loonheffing over 
deze maand bij een brutoloon van € 3.800,-. 
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• brutoloon 3.800,00 

• bijtelling privégebruik auto 522,50  +

• af: eigen bijdrage 66,50 
-

• loon voor de loonheffing 4.256,00

Berekening bijtelling: € 28.500 x 22% = 
€ 6.270 => /12 = € 522,50

Eigen bijdrage: 350 km. x € 0,19 = € 66,50
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• Eind februari blijkt, dat Klaassen al jaren met 
de opgaaf privé-kilometers fraudeert. Hij
wordt om die reden op staande voet
ontslagen. Akkoord bv maakt een schatting
van het aantal niet opgegeven kilometers en
brengt € 1.900,- op zijn loon over februari in
mindering. Bij zijn ontslag heeft Klaassen
recht op 8% vakantiebijslag over acht
maanden. Vakantiedagen behoeven niet 
verrekend te worden.

8. Bereken het loon voor de loonheffing over
de maand februari voor de heer Klaassen
rekening houdend met alle relevante factoren.
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• brutoloon
3.800,00 

• vakantiebijslag
2.432,00 +

• subtotaal
6.232,00 

• bijtelling privégebruik auto 522,50  +
• af: € 1.900, maar ten hoogste 978,50 -/-
• loon voor de loonheffing 5.776,00 

De eigen bijdrage in verband met het privégebruik auto 
kan nooit meer zijn dan het totaal van de bijtellingen 
over een kalenderjaar! 
Dus totaal bijtellingen: 2 x € 522,50 -/- eigen bijdrage 
januari € 66,50
Handboek loonheffingen: 21.3.7
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