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Praktijkdiploma Loonadministratie
(PDL)

Module Loonheffingen 2

Programma

• Wat behoort tot het loon 

• Werkkostenregeling

• Vergoedingen en verstrekkingen
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Ruim loonbegrip H 6

• Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking of 
een vroegere dienstbetrekking wordt genoten, 
daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed 
of verstrekt in het kader van een dienstbetrekking.

– Loon in geld

– Loon in natura

– Loon in de vorm van aanspraken

– Inclusief vergoedingen en verstrekkingen
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Loon in geld H 6 

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

maand, overwerkloon enz.

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

– een directe uitkering

– een werkgeversbetaling (zie ar 7.6.2 HB)

– een instantiebetaling
Wijze van toepassen tabel is loonheffingen 2
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Loon in natura: werkkostenregeling H 6

• Hoofdregel: Belasten tegen (inkoop) waarde 
inclusief omzetbelasting

• Factuur van verbonden vennootschap: waarde in 
het economisch verkeer

• Geen inkoopfactuur: waarde in het economisch 
verkeer

• Welke ken je nog meer?
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Aanspraken: vrijgesteld loon H 6

• Een aanspraak is het recht van een werknemer op 
een toekomstige uitkering of verstrekking => 19.1 
(definitie)

• Het is een afdwingbaar recht

• Naast het gewone loon in geld

• Eventueel ondergebracht bij een fonds of 
verzekeraar
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Het belasten van aanspraken H 6

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

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

• Omkeerregel: De aanspraak is vrijgesteld, maar 
de latere uitkeringen of verstrekkingen zijn belast. 
Bijvoorbeeld: pensioen
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Het ‘uniform’ loonbegrip H 6

• We kennen vier heffingsgrondslagen:

– Loon voor de loonbelasting

– Loon voor de volksverzekeringen

– Loon voor de werknemersverzekeringen

– Loon voor de Zvw

• De vier grondslagen zijn gelijk (het uniform 
loonbegrip). Uitzonderingen:

– Loon uit vroegere dienstbetrekking

– Eindheffingsloon
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Negatief loon H 6

• Het betreft ten onrechte door de werknemer 
ontvangen loon

• Óf het gaat om een boete / schadevergoeding 
door de werknemer te betalen
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Systematiek H 7 

• Is vergoeding/verstrekking loon?

• Is het een gerichte vrijstelling?

• Is het een nihilwaardering?

• Zo niet: bij werknemer belasten of als eindheffingsloon 
beschouwen

• Vrije ruimte 1,2% van fiscaal loon (2018)

• Soms verplicht bij werknemer belast

• Handig schema wkr 4.13
10

Geen loon H 7 

• Voordelen buiten dienstbetrekking 

• Intermediaire vergoedingen 

• Vrijgesteld loon 

• Werknemer betaalt zelf ten minste de 
factuurwaarde
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Gerichte vrijstellingen H 7

• Vervoer: OV en/of maximaal € 0,19
• Tijdelijk verblijf i.v.m. dienstbetrekking
• Cursussen, congressen, seminars, vakliteratuur
• Studie- en opleidingskosten en EVC
• Verhuiskosten
• Extraterritoriale kosten
• Gereedschappen, computers, mobiele 

communicatiemiddelen (noodzakelijkheidscriterium)
• Korting op producten uit eigen bedrijf
• Arbovoorzieningen
• Hulpmiddelen
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Nihilwaarderingen H 7 

• Voorzieningen op de werkplek

• Consumpties op de werkplek, geen deel van maaltijd

• Ter beschikking gestelde werkkleding onder 
voorwaarden

• Rentevoordeel personeelslening voor fiets, 
elektrische scooter

• Ter beschikking gestelde OV-kaart

• Waarde van huisvesting en inwoning op de werkplek

• Voorzieningen in de werkruimte thuis 13

Indien geen gerichte vrijstelling of 
nihilwaardering, vrijgesteld loon of geen loon

• Werkgever heeft keuze:
– Als loon bij de werknemer belasten
– Als eindheffingsloon beschouwen

• Gebruikelijkheidstoets

• Vrije ruimte: 1,2% van totaal fiscaal loon

• Bij overschrijding vrije ruimte: 80% eindheffing
• De eindheffing is alleen loonbelasting!
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Altijd loon van de werknemer H 7

• Bijtelling i.v.m. auto van de zaak
• (Dienst)woning 
• Boetes m.u.v. 

-boetes die niet worden verhaald op de werknemer en
-waarvan de werkgever de kentekenhouder is
-en waarbij de afspraak bestond tussen werkgever en 
werknemer om de boete niet te verhalen, indien
-er geen sprake is van opzettelijk roekeloos rijgedrag en 
geen opzet => ja? => ook vrije ruimte

• Vergoedingen / Verstrekkingen voor criminele activiteiten
• Loon uit vroegere dienstbetrekking
• Rentevoordeel eigen woning
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Oud-werknemers (post actieve werknemers)

Loon uit vroegere dienstbetrekking
(gepensioneerden, arbeidsongeschikten)

Toepassing: => verplicht in de vrije ruimte, dit geldt 
voor:

• Producten uit eigen bedrijf
• Verstrekkingen die actieve werknemers ook 

ontvangen (kerstpakket en/of andere geschenken)
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Wonen H 8 

• Loonwaarde = Economische huurwaarde

• Uitzondering: 
Dienstwoning, maximaal 18% van het fiscale
jaarloon
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Vergoedingen H 8 

• Verhuiskosten 20.1.5

• Reiskosten 21.1.2 (praktische methode)
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Voorbeeld
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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Casus

• Job werkt op 3 dagen per week bij Wassen bv en de 
overige twee 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 twee weken. Daarnaast heeft hij 6 weken 
verlof genoten.

• Is Wassen bv nu verplicht nacalculatie uit te 
voeren?
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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

21



8

Voorbeeld

• 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?

• Wat wordt belast, indien de werkgever 
schriftelijk heeft vastgelegd, dat de 
salderingsmethode wordt toegepast?
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Reizen met openbaar vervoer H 8

• 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
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Openbaar vervoer H 8

• OV-kaart onbelast voor zakelijke reizen tenminste
even veel kosten

• Maximaal € 0,19 per km 

• Integrale kosten 

• Openbaarvervoersbewijs 

• Bij wegwerkzaamheden: 24 maanden
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Openbaar vervoer: trajectkaart, ov-
jaarkaart en voordeelurenkaart H 8

• 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

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)

• Vertragingsbesluit
25

Vergoeden of verstrekken van een OV-
abonnement (trajectkaart, OV-kaart of 

voordeelurenkaart)

• Terbeschikkingstelling:
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 H 8

• Nacalculatie overeengekomen
Dit houdt in, dat de werkgever binnen één 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 vertrekking 
niet hoger is dan de werkelijke reiskosten:
- reis enkele afstand 53 kilometer

Dus bijvoorbeeld: 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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Auto van de zaak H 8 

• Autokostenforfait

• 500 km-criterium

• Eigen bijdrage

• Bestelauto
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Bijtelling bij méér dan 500 km privé H 8

• 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 privékm met name 

mogelijk door:
- sluitende km-administratie
- verklaring geen privégebruik
- verbod op privégebruik
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Autokostenforfait H 8

• In beginsel 22% cataloguswaarde

• 4% bij nulemissie

• 35% WEV voor auto’s > 15 jaar

• Bij een datum eerste tenaamstelling vóór 2017 
gelden andere percentages, afhankelijk van de CO2-
uitstoot
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Eigen bijdrage H 8

• In verband met privégebruik, bijdrage in 
mindering op bijtelling

• Schriftelijk vastleggen

• Betalingen aan derden, alleen als schriftelijk
vastgelegd dat betaling als eigen bijdrage wordt
aangemerkt
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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 heeft een bijtelling bij privégebruik van 
meer dan 500 kilometer : 
22% x € 60.000 = € 13.000,-

Er is in totaal 50.000 km gereden met de auto, waarvan 
30.000 privékilometers. Dit impliceert een bijtelling van geen 
22%, maar 60%. (30/50)
De bijtelling moet daarom zijn 60% x € 40.000 = 
€ 24.000,- 33
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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 
privé kilometers en hij heeft het aantal kilometers 
bijgehouden via een sluitende kilometeradministratie. 
Vindt er dan een bijtelling plaats voor de Lexus?
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Geen bijtelling auto van de zaak H 8

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; 
(vrije bewijsleer) 
- 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? H 8

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 H 8 

• 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
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Parkeren en verkeersboetes H 8

• 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

Denk aan verkeersboetes
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Carpoolen H 8 

• 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
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Overige vervoermiddelen H 8

• 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

• Fiets
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Overige H 8

• Maaltijden 20.3.1
• Werkkleding 20.2.4
• Personeelslening 20.2.5
• Bedrijfsfitness 20.2.1
• Korting producten eigen bedrijf 20.1.8
• Arbovoorzieningen 20.2.8
• Vakliteratuur en cursussen 20.1.3
• Studie en opleiding 20.1.4
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Noodzakelijkheidscriterium H 8

• In 2015 geïntroduceerd, geen onderscheid in tbs, vergoeden of 
verstrekken wanneer:

-de voorziening acht de inhoudingsplichtige naar redelijk oordeel  van 
belang voor behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking;

-kosten worden niet aan werknemer doorberekend;

-werknemer geeft de voorziening terug of betaalt 
restwaarde wanneer voorziening niet meer 
noodzakelijk is, doet werknemer dit niet dan:

-restwaarde is loon cq eindheffingsloon

Kun je voorbeelden noemen?: => 20.1.7
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Premies ongevallenverzekering, uitkeringen bij
overlijden/invaliditeit => H 8

• Aanspraak ongevallenverzekering onbelast voorzover m.b.t. 
ongevallen bij vervullen dienstbetrekking => 19.1.6

• Aanspraken op uitkering bij overlijden of invaliditeit bij ongeval
 Onbelast => 19.1.7

• Aanspraken op uitkering bij overlijden anders dan ongeval
onbelast tot max. 3 x maandloon 19.1.8

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

• Uitkering bij invaliditeit is belast loon => 19.1.7

• Het loon over een maand 19.2.1
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Fondsuitkeringen bijvoorbeeld
personeelvereniging => vrijgesteld loon H 8

• 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
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Schadevergoedingen => 
vrijgesteld loon H 8

• 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 is belast
loon. Eindheffing mogelijk
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Meewerkende kinderen H 8 

• Bij fictieve dienstbetrekking:

– Indien loon lager dan 70% van gebruikelijk

– Maaltijden, inwoning en kleding kunnen loon 
vormen

– Forfaitaire waarderingsnormen

– Mogelijkheid: toewijzen aan vrije ruimte
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AFRONDING / HUISWERK

Bestuderen hoofdstuk 6 t/m 8

Lezen hoofdstuk 9 t/m 12
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