
WETSARTIKELEN 
 

BURGERLIJK WETBOEK 

Artikel 610 

o 1. 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. 

o 2. Indien een overeenkomst zowel aan de omschrijving van lid 1 voldoet als 
aan die van een andere door de wet geregelde bijzondere soort van 
overeenkomst, zijn de bepalingen van deze titel en de voor de andere soort van 
overeenkomst gegeven bepalingen naast elkaar van toepassing. In geval van 
strijd zijn de bepalingen van deze titel van toepassing. 

 

Artikel 626 

o 1. De werkgever is verplicht bij elke voldoening van het in geld vastgestelde 
loon de werknemer een schriftelijke of elektronische opgave te verstrekken van 
het loonbedrag, van de bedragen waaruit dit is samengesteld, van de bedragen 
die op het loonbedrag zijn ingehouden, alsmede van het bedrag van het loon 
waarop een persoon van de leeftijd van de werknemer over de termijn 
waarover het loon is berekend ingevolge het bepaalde bij of krachtens de Wet 
minimumloon en minimumvakantiebijslag aanspraak heeft, tenzij zich ten 
opzichte van de vorige voldoening in geen van deze bedragen een wijziging 
heeft voorgedaan. 

o 2. De opgave vermeldt voorts de naam van de werkgever en van de 
werknemer, de termijn waarover het loon is berekend, alsmede de 
overeengekomen arbeidsduur. 

o 3. De werkgever verstrekt de elektronische opgave op zodanige wijze dat deze 
door de werknemer kan worden opgeslagen en voor hem toegankelijk is ten 
behoeve van latere kennisneming. 

o 4. Voor het verstrekken van een elektronische opgave is uitdrukkelijke 
instemming van de werknemer vereist. 

o 5. Van dit artikel kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken. 

 

Artikel 627 

Geen loon is verschuldigd voor de tijd gedurende welke de werknemer de bedongen 
arbeid niet heeft verricht. 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002638/geldigheidsdatum_07-09-2013
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002638/geldigheidsdatum_07-09-2013


 

Artikel 629 

o 1. Voor zover het loon niet meer bedraagt dan het bedrag, bedoeld in artikel 
17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, met betrekking 
tot een loontijdvak van een dag, behoudt de werknemer voor een tijdvak van 
104 weken recht op 70% van het naar tijdruimte vastgestelde loon, maar de 
eerste 52 weken ten minste op het voor hem geldende wettelijke 
minimumloon, indien hij de bedongen arbeid niet heeft verricht omdat hij in 
verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling 
daartoe verhinderd was. 

o 2. Het in lid 1 bedoelde recht geldt voor een tijdvak van zes weken voor de 
werknemer die doorgaans op minder dan vier dagen per week uitsluitend of 
nagenoeg uitsluitend diensten verricht ten behoeve van het huishouden van de 
natuurlijke persoon tot wie hij in dienstbetrekking staat. 

o 3. De werknemer heeft het in lid 1 bedoelde recht niet: 
 a. indien de ziekte door zijn opzet is veroorzaakt of het gevolg is van 

een gebrek waarover hij in het kader van een aanstellingskeuring valse 
informatie heeft verstrekt en daardoor de toetsing aan de voor de 
functie opgestelde belastbaarheidseisen niet juist kon worden 
uitgevoerd; 

 b. voor de tijd, gedurende welke door zijn toedoen zijn genezing wordt 
belemmerd of vertraagd; 

 c. voor de tijd, gedurende welke hij, hoewel hij daartoe in staat is, 
zonder deugdelijke grond passende arbeid als bedoeld in artikel 658a 
lid 4 voor de werkgever of voor een door de werkgever aangewezen 
derde, waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt, niet verricht; 

 d. voor de tijd, gedurende welke hij zonder deugdelijke grond weigert 
mee te werken aan door de werkgever of door een door hem 
aangewezen deskundige gegeven redelijke voorschriften of getroffen 
maatregelen die erop gericht zijn om de werknemer in staat te stellen 
passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 te verrichten; 

 e. voor de tijd, gedurende welke hij zonder deugdelijke grond weigert 
mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan 
van aanpak als bedoeld in artikel 658a lid 3; 

 f. voor de tijd gedurende welke hij zonder deugdelijke grond zijn 
aanvraag om een uitkering als bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de 
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen later indient dan in dat 
artikel is voorgeschreven. 

o 4. In afwijking van lid 1 heeft de vrouwelijke werknemer het in dat lid 
bedoelde recht niet gedurende de periode dat zij zwangerschaps- of 
bevallingsverlof geniet overeenkomstig artikel 3:1, tweede en derde lid, van de 
Wet arbeid en zorg. 

o 5. Het loon wordt verminderd met het bedrag van enige geldelijke uitkering die 
de werknemer toekomt krachtens enige wettelijke voorgeschreven verzekering 
of krachtens enige verzekering of uit enig fonds waarin de werknemer niet 
deelneemt, voorzover deze uitkering betrekking heeft op de bedongen arbeid 
waaruit het loon wordt genoten. Het loon wordt voorts verminderd met het 
bedrag van de inkomsten, door de werknemer in of buiten dienstbetrekking 
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genoten voor werkzaamheden die hij heeft verricht gedurende de tijd dat hij, zo 
hij daartoe niet verhinderd was geweest, de bedongen arbeid had kunnen 
verrichten. 

o 6. De werkgever is bevoegd de betaling van het in het lid 1 bedoelde loon op te 
schorten voor de tijd, gedurende welke de werknemer zich niet houdt aan door 
de werkgever schriftelijk gegeven redelijke voorschriften omtrent het 
verstrekken van de inlichtingen die de werkgever behoeft om het recht op loon 
vast te stellen. 

o 7. De werkgever kan geen beroep meer doen op enige grond het loon geheel of 
gedeeltelijk niet te betalen of de betaling daarvan op te schorten, indien hij de 
werknemer daarvan geen kennis heeft gegeven onverwijld nadat bij hem het 
vermoeden van het bestaan daarvan is gerezen of redelijkerwijs had behoren te 
rijzen. 

o 8. Artikel 628 lid 3 is van overeenkomstige toepassing. 
o 9. Van dit artikel kan ten nadele van de werknemer slechts in zoverre worden 

afgeweken dat bedongen kan worden dat de werknemer voor de eerste twee 
dagen van het in lid 1 of lid 2 bedoelde tijdvak geen recht op loon heeft. 

o 10. Voor de toepassing van de leden 1, 2 en 9 worden perioden, waarin de 
werknemer in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, 
zwangerschap of bevalling verhinderd is geweest zijn arbeid te verrichten, 
samengeteld indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken 
opvolgen, of indien zij direct voorafgaan aan en aansluiten op een periode 
waarin zwangerschaps- of bevallingsverlof wordt genoten als bedoeld in artikel 
3:1, tweede en derde lid, van de Wet arbeid en zorg, tenzij de ongeschiktheid 
redelijkerwijs niet geacht kan worden voort te vloeien uit dezelfde oorzaak. 

o 11. Het tijdvak van 104 weken, bedoeld in lid 1, wordt verlengd: 
 a. met de duur van de vertraging indien de aanvraag, bedoeld in artikel 

64, eerste lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen later 
wordt gedaan dan in of op grond van dat artikel is voorgeschreven; 

 b. met de duur van het verlengde tijdvak dat het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen op grond van artikel 24, eerste lid, van de 
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen heeft vastgesteld en met 
de duur van het tijdvak, bedoeld in artikel 25, negende lid, eerste zin, 
van die wet; 

 c. met de duur van de verlenging van de wachttijd, bedoeld in artikel 
19, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 
indien die wachttijd op grond van het zevende lid van dat artikel wordt 
verlengd; en 

 d. met de duur van het tijdvak dat het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen op grond van artikel 71a, negende lid, van 
de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft vastgesteld. 

o 12. Indien de werknemer passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 
verricht, blijft de arbeidsovereenkomst onverkort in stand. 

o 13. Voor de toepassing van lid 2 wordt onder het verrichten van diensten ten 
behoeve van een huishouden mede verstaan het verlenen van zorg aan de leden 
van dat huishouden. 

 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/Boek7/Titel10/Afdeling2/Artikel628/geldigheidsdatum_07-09-2013
http://wetten.overheid.nl/BWBR0013008/geldigheidsdatum_07-09-2013#Hoofdstuk3_Afdeling1_1_SUBPAR654935_Artikel31
http://wetten.overheid.nl/BWBR0013008/geldigheidsdatum_07-09-2013#Hoofdstuk3_Afdeling1_1_SUBPAR654935_Artikel31
http://wetten.overheid.nl/BWBR0019057/Hoofdstuk8/81/Artikel64/geldigheidsdatum_07-09-2013
http://wetten.overheid.nl/BWBR0019057/Hoofdstuk8/81/Artikel64/geldigheidsdatum_07-09-2013
http://wetten.overheid.nl/BWBR0019057/Hoofdstuk8/81/Artikel64/geldigheidsdatum_07-09-2013
http://wetten.overheid.nl/BWBR0019057/Hoofdstuk3/Artikel24/geldigheidsdatum_07-09-2013
http://wetten.overheid.nl/BWBR0019057/Hoofdstuk3/Artikel24/geldigheidsdatum_07-09-2013
http://wetten.overheid.nl/BWBR0019057/Hoofdstuk3/Artikel25/geldigheidsdatum_07-09-2013
http://wetten.overheid.nl/BWBR0019057/Hoofdstuk3/Artikel25/geldigheidsdatum_07-09-2013
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002524/HoofdstukII/1/Artikel19/geldigheidsdatum_07-09-2013
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002524/HoofdstukII/1/Artikel19/geldigheidsdatum_07-09-2013
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002524/HoofdstukIII/1/Artikel71a/geldigheidsdatum_07-09-2013
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002524/HoofdstukIII/1/Artikel71a/geldigheidsdatum_07-09-2013
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/Boek7/Titel10/Afdeling6/Artikel658a/geldigheidsdatum_07-09-2013


Artikel 655 

o 1. De werkgever is verplicht aan de werknemer een schriftelijke of 
elektronische opgave te verstrekken met ten minste de volgende gegevens: 

 a. naam en woonplaats van partijen; 
 b. de plaats of plaatsen waar de arbeid wordt verricht; 
 c. de functie van de werknemer of de aard van zijn arbeid; 
 d. het tijdstip van indiensttreding; 
 e. indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is gesloten, de duur van 

de overeenkomst; 
 f. de aanspraak op vakantie of de wijze van berekening van de 

aanspraak; 
 g. de duur van de door partijen in acht te nemen opzegtermijnen of de 

wijze van berekening van deze termijnen; 
 h. het loon en de termijn van uitbetaling alsmede, indien het loon 

afhankelijk is van de uitkomsten van de te verrichten arbeid, de per dag 
of per week aan te bieden hoeveelheid arbeid, de prijs per stuk en de 
tijd die redelijkerwijs met de uitvoering is gemoeid; 

 i. de gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week; 
 j. of de werknemer gaat deelnemen aan een pensioenregeling; 
 k. indien de werknemer voor een langere termijn dan een maand 

werkzaam zal zijn buiten Nederland, mede de duur van die 
werkzaamheid, de huisvesting, de toepasselijkheid van de Nederlandse 
sociale verzekeringswetgeving dan wel opgave van de voor de 
uitvoering van die wetgeving verantwoordelijke organen, de geldsoort 
waarin betaling zal plaatsvinden, de vergoedingen waarop de 
werknemer recht heeft en de wijze waarop de terugkeer geregeld is; 

 l. de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst of regeling door of 
namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan; 

 m. of de arbeidsovereenkomst een uitzendovereenkomst is als bedoeld 
in artikel 690. 

o 2. Voor zover de gegevens, bedoeld in lid 1, onderdelen a tot en met j, zijn 
vermeld in een schriftelijk aangegane arbeidsovereenkomst of in de opgave, 
bedoeld in artikel 626, kan vermelding achterwege blijven. Voor zover de 
gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdelen f tot en met i, zijn vermeld in 
een toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst of regeling door of namens 
een daartoe bevoegd bestuursorgaan, kan worden volstaan met een verwijzing 
naar deze overeenkomst of regeling. 

o 3. De werkgever verstrekt de opgave binnen een maand na de aanvang van de 
werkzaamheden of zo veel eerder als de overeenkomst eindigt. De gegevens, 
bedoeld in lid 1, onderdeel k, worden verstrekt voor het vertrek. De opgave 
wordt door de werkgever ondertekend. Indien de opgave elektronisch wordt 
verstrekt, is deze voorzien van een elektronische handtekening die voldoet aan 
de eisen, bedoeld in artikel 15a lid 2 van Boek 3. Wijziging in de gegevens 
wordt binnen een maand nadat de wijziging van kracht is geworden, aan de 
werknemer schriftelijk of elektronisch medegedeeld, tenzij deze voortvloeit uit 
wijziging van een wettelijk voorschrift, collectieve arbeidsovereenkomst of 
regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan. 

o 4. Indien de overeenkomst betreft het doorgaans op minder dan vier dagen per 
week uitsluitend of nagenoeg uitsluitend verrichten van huishoudelijke of 
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persoonlijke diensten ten behoeve van een natuurlijk persoon, behoeft de 
werkgever slechts op verlangen van de werknemer de gegevens te verstrekken. 

o 5. De werkgever die weigert de opgave te verstrekken of daarin onjuiste 
mededelingen opneemt, is jegens de werknemer aansprakelijk voor de 
daardoor veroorzaakte schade. 

o 6. De leden 1 tot en met 5 zijn van overeenkomstige toepassing op een 
overeenkomst die de voorwaarden regelt van een of meer 
arbeidsovereenkomsten die partijen zullen sluiten indien na oproep arbeid 
wordt verricht, en op het aangaan van een andere overeenkomst dan een 
arbeidsovereenkomst, al dan niet gevolgd door andere soortgelijke 
overeenkomsten, waarbij de ene partij, natuurlijk persoon, zich verbindt voor 
de andere partij tegen beloning arbeid te verrichten, tenzij deze overeenkomst 
wordt aangegaan in beroep of bedrijf. Op de in dit lid bedoelde 
overeenkomsten is artikel 654 van overeenkomstige toepassing. 

o 7. Indien lid 6 van toepassing is, wordt in de opgave, bedoeld in lid 1, tevens 
vermeld welke overeenkomst is aangegaan. 

o 8. De werkgever verstrekt de elektronische opgave op zodanige wijze dat deze 
door de werknemer kan worden opgeslagen en voor hem toegankelijk is ten 
behoeve van latere kennisneming. 

o 9. Voor het verstrekken van een elektronische opgave is uitdrukkelijke 
instemming van de werknemer vereist. 

o 10. Een beding in strijd met dit artikel is nietig. 
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LOONBELASTING 

• Artikel 10 
o 1. Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking  of een 

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

o 2. Tot het loon behoren aanspraken om na verloop van tijd of onder een 
voorwaarde een of meer uitkeringen of verstrekkingen te ontvangen. 

o 3. Onder aanspraken worden mede verstaan rechten op geheel of gedeeltelijk 
betaald verlof. 

o 4. Tot het loon behoren uitkeringen en verstrekkingen ingevolge een tot het 
loon behorende aanspraak voor zover de aanspraak in afwijking van hetgeen 
bij of krachtens deze wet is bepaald, bij de bepaling van de verschuldigde 
belasting niet als loon in aanmerking is genomen. 

o 5. Onverminderd de omstandigheid dat de inhoudingsplichtige 
ingevolge artikel 32ba, artikel 32bb of artikel 32bc de aldaar bedoelde 
belasting is verschuldigd en de bedragen die worden ingehouden als bijdrage 
ingevolge een in artikel 32ba bedoelde regeling tot het loon behoren, behoren 
tot het loon: 

 a. uitkeringen en verstrekkingen uit een voordien niet tot het loon 
gerekende aanspraak ingevolge een regeling voor vervroegde uittreding 
in de zin van artikel 32ba; 

 b. vertrekvergoedingen als bedoeld in artikel 32bb, met uitzondering 
van vertrekvergoedingen als bedoeld in artikel 32bb, vijfde of zesde lid; 

 c. uitkeringen en verstrekkingen uit een als vertrekvergoeding in de zin 
van artikel 32bb in aanmerking genomen aanspraak als bedoeld 
in artikel 11, eerste lid, onderdeel g, waaronder begrepen de 
stamrechtspaarrekening en het stamrechtbeleggingsrecht, bedoeld 
in artikel 11a; 

 d. hetgeen wordt genoten ter zake van de uitoefening of vervreemding 
van een aandelenoptierecht als bedoeld in artikel 32bb, vijfde lid; 

 e. uitkeringen en verstrekkingen uit een voordien niet tot het loon 
gerekende aanspraak ingevolge een pensioenregeling als bedoeld 
in artikel 32bc. 

Artikel 11 

o 1. Tot het loon behoren niet: 
 a. [vervallen;]  
 b. [vervallen;]  
 c. aanspraken ingevolge een pensioenregeling, een en ander volgens de 

in of krachtens hoofdstuk IIB gestelde normeringen en beperkingen; 
 d. aanspraken ingevolge een regeling voor vervroegde uittreding als 

bedoeld in artikel 32ba; 
 e. aanspraken ingevolge de Ziektewet, de Wet arbeid en zorg, de Wet 

werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Werkloosheidswet; 

 f. aanspraken, die naar aard en strekking overeenkomen met aanspraken 
als bedoeld in onderdeel e; 
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 g. aanspraken op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of 
te derven loon, mits: 

 1°. deze aanspraken voorzien in aan de werknemer of gewezen 
werknemer toekomende periodieke uitkeringen die niet later 
ingaan dan in het jaar waarin hij de pensioengerechtigde 
leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene 
Ouderdomswet, bereikt of in periodieke uitkeringen die bij zijn 
overlijden ingaan en toekomen aan zijn echtgenoot of gewezen 
echtgenoot dan wel degene met wie hij duurzaam een 
gezamenlijke huishouding voert of heeft gevoerd en met wie 
geen bloed- of aanverwantschap in de rechte lijn bestaat, of aan 
zijn kinderen of pleegkinderen die de leeftijd van 30 jaar nog 
niet hebben bereikt; 

 2°. voor deze aanspraken als verzekeraar optreedt een lichaam 
als bedoeld in artikel 19a, eerste lid, onderdelen a, b, d, e of f, of 
de natuurlijke persoon tot wie de werknemer 
in dienstbetrekking  staat of heeft gestaan; en 

 3°. deze aanspraken niet zijn opgekomen ingevolge artikel 10a 
of artikel 19b; 

 h. aanspraken op uitkeringen wegens overlijden of invaliditeit ten 
gevolge van een ongeval; 

 i. [vervallen;]  
 j. bedragen die worden ingehouden: 

 1°. als bijdrage ingevolge een pensioenregeling; 
 2°. als bijdrage voor aanspraken die ingevolge de onderdelen f 

en h niet tot het loon behoren; 
 3°. in plaats van bijdragen als bedoeld onder 2°; 

 k. uitkeringen en verstrekkingen tot vergoeding van door de werknemer 
in verband met zijn dienstbetrekking  geleden schade aan of verlies van 
persoonlijke zaken; 

 l. bij ministeriële regeling aan te wijzen voorzieningen voor militaire 
oorlogs- of dienstslachtoffers die verband houden met invaliditeit; 

 m. eenmalige uitkeringen en verstrekkingen ter zake van overlijden van 
de werknemer, zijn partner in het kalenderjaar of in het voorafgaande 
kalenderjaar – in de zin van artikel 1.2 van de Wet inkomstenbelasting 
2001, of zijn kinderen en pleegkinderen, voorzover deze uitkeringen en 
verstrekkingen niet overtreffen driemaal het loon over een maand 
bepaald met inachtneming van bij ministeriële regeling te stellen regels, 
alsmede aanspraken op de hiervoor bedoelde uitkeringen en 
verstrekkingen; 

 n. uitkeringen en verstrekkingen, andere dan die ter zake van ziekte, 
invaliditeit, bevalling, adoptie en overlijden, die de werknemer 
ontvangt uit een fonds tot welks middelen de inhoudingsplichtige 
gedurende de laatstverlopen vijf kalenderjaren evenveel of minder heeft 
bijgedragen dan de bij het fonds betrokken werknemers, tenzij die 
uitkeringen en verstrekkingen geschieden ingevolge een aanspraak die 
niet tot het loon behoort; 
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 o. een uitkering of verstrekking die eenmaal wordt toegekend na het 
bereiken van een diensttijd van ten minste 25 jaar en een uitkering of 
verstrekking die eenmaal wordt toegekend na het bereiken van een 
diensttijd van ten minste 40 jaar, voor zover de waarde daarvan het 
loon over een maand niet overtreft, mits is voldaan aan bij ministeriële 
regeling te stellen voorwaarden; 

 p. [vervallen;]  
 q. [vervallen;]  
 r. aanspraken: 

 1°. op vakantieverlof en compensatieverlof, voorzover deze 
aanspraken aan het einde van het kalenderjaar in totaal niet 
meer bedragen dan de arbeidsduur per week gerekend over een 
periode van vijftig weken; 

 2°. op bij ministeriële regeling aan te wijzen geclausuleerd 
verlof; 

 3°. op verlof tijdens rust- en feestdagen. 
 s. hetgeen wordt genoten ter zake van het verrichten van arbeid in de 

onderneming van de partner van de werknemer, indien bij het bepalen 
van de winst uit die onderneming de kosten en lasten die verband 
houden met de vergoeding voor die arbeid op grond van artikel 3.16, 
vierde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 niet in aftrek komen. 

o 2. Bij of krachtens ministeriële regeling kan, in overeenstemming met Onze 
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, worden bepaald dat eveneens 
niet tot het loon behoren andere aanspraken dan bedoeld in het eerste lid, 
indien zulks tot vergemakkelijking van de heffing van de belasting kan leiden. 

o 3. Voorzover de aanspraken op vakantieverlof en compensatieverlof aan het 
einde van het kalenderjaar in totaal de in het eerste lid, onderdeel r, onder 1°, 
opgenomen begrenzingen overschrijden, wordt het meerdere geacht te zijn 
genoten bij het einde van het kalenderjaar of het einde van de dienstbetrekking  
zo deze in de loop van het kalenderjaar eindigt. 

o 4. Voor aanspraken op periodieke uitkeringen als bedoeld in het eerste lid, 
onderdeel g, waarvan de uitkeringen eindigen uiterlijk op het tijdstip waarop 
de gerechtigde de leeftijd van 30 jaar bereikt, is de grootte van de kans op 
overlijden van de gerechtigde niet van belang. 

Artikel 27 

o 1. De belasting wordt geheven door inhouding op het loon. 
o 2. De inhoudingsplichtige is verplicht de belasting in te houden op het tijdstip 

waarop het loon wordt genoten. 
o 3. De inhouding vindt plaats volgens de op het tijdstip van inhouding voor de 

werknemer geldende loonbelastingtabel. 
o 4. Overtreft de belasting het van de inhoudingsplichtige genoten loon in geld, 

dan wordt het ontbrekende geacht te zijn ingehouden op het in het tweede lid 
omschreven tijdstip, met dien verstande dat de inhoudingsplichtige bevoegd is 
dat ontbrekende te verhalen op de werknemer. 

Ingeval het artikel 27b, eerste lid toepassing vindt, is de vorige volzin van 
overeenkomstige toepassing met betrekking tot het gezamenlijke bedrag van de 
belasting en de premie voor de volksverzekeringen. 
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o 5. De inhoudingsplichtige is verplicht de in een tijdvak ingehouden belasting 
op aangifte af te dragen. 

o 6. Onder bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden kunnen ten aanzien 
van een in de onderneming van zijn ouder werkzaam kind dat behoort tot de 
huishouding van die ouder en niet is verzekerd ingevolge enige andere sociale 
verzekering dan een volksverzekering in de zin van de Wet financiering sociale 
verzekeringen of de zorgverzekering in de zin van de Zorgverzekeringswet, 
een van het tweede lid afwijkend tijdstip van inhouding en een van het derde 
lid afwijkende loonbelastingtabel worden vastgesteld. 

• Artikel 31 
o 1. Eindheffingsbestanddelen zijn: 

 a. bestanddelen van het loon waarover de verschuldigde belasting niet 
is betaald, in verband waarmee aan de inhoudingsplichtige een 
naheffingsaanslag wordt opgelegd, behoudens: 

 1°. voor zover de inhoudingsplichtige verzoekt, onder 
verstrekking van de daartoe noodzakelijke gegevens, dat loon 
niet als eindheffingsbestanddeel aan te merken; 

 2°. voor zover de inspecteur bij voor bezwaar vatbare 
beschikking besluit, mede gelet op het aantal werknemers 
waarop de naheffingsaanslag betrekking heeft, dat loon niet als 
eindheffingsbestanddeel aan te merken omdat het wel toepassen 
daarvan zou kunnen leiden tot een zodanig grote afwijking van 
het belastbare inkomen in de zin van de inkomstenbelasting van 
een of meer werknemers dat voor hen aanzienlijke voordelen 
zouden kunnen ontstaan in het kader van de heffing van die 
belasting, van andere belastingen of in het kader van andere 
wettelijke regelingen; 

 b. bij voor bezwaar vatbare beschikking door de inspecteur aangewezen 
bestanddelen van het loon met betrekking waartoe in verband met 
tijdelijke knelpunten van ernstige aard in redelijkheid niet kan worden 
gevergd dat de hoofdstukken I tot en met IV ten volle worden 
toegepast; 

 c. bij ministeriële regeling aan te wijzen uitkeringen van 
publiekrechtelijke aard die buiten aanmerking worden gelaten in het 
kader van de heffing van andere belastingen of in het kader van andere 
wettelijke regelingen; 

 d. loon ter zake van een voor privé-doeleinden ter beschikking gestelde 
bestelauto als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de belasting van 
personenauto’s en motorrijwielen 1992, indien in verband met de aard 
van het werk die bestelauto doorlopend afwisselend gebruikt wordt 
door twee of meer werknemers en in verband daarmee bezwaarlijk is 
vast te stellen of en aan wie die bestelauto voor privé-doeleinden ter 
beschikking is gesteld, met dien verstande dat in afwijking in zoverre 
van het overigens bij of krachtens deze wet bepaalde, de verschuldigde 
belasting over dit loon op jaarbasis per bestelauto € 300 bedraagt en bij 
ministeriële regeling nadere regels kunnen worden gesteld met 
betrekking tot dit loon; 

 e. [vervallen;]  
 f. voorzover sprake is van tegenwoordige arbeid: door de 

inhoudingsplichtige aan te wijzen vergoedingen en verstrekkingen, 
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daaronder begrepen door de inhoudingsplichtige aan te wijzen 
gedeelten van vergoedingen en verstrekkingen, voor zover deze 
vergoedingen en verstrekkingen niet in belangrijke mate hoger zijn dan 
in voor het overige overeenkomstige omstandigheden gebruikelijk is; 

 g. voorzover sprake is van vroegere arbeid: 
 1°. vergoedingen ter zake van de aanschaf bij de 

inhoudingsplichtige dan wel bij een met de inhoudingsplichtige 
verbonden vennootschap van branche-eigen producten van het 
bedrijf van de inhoudingsplichtige dan wel van het bedrijf van 
een met de inhoudingsplichtige verbonden vennootschap; 

 2°. verstrekkingen; voor zover deze vergoedingen en 
verstrekkingen ook door de inhoudingsplichtige of door een met 
de inhoudingsplichtige verbonden vennootschap worden 
verstrekt aan een of meer werknemers met inkomsten uit 
tegenwoordige arbeid die voor het overige in dezelfde 
omstandigheden verkeren; 

 h. toeslagen als bedoeld in artikel 10, derde lid, van de Wet uitkeringen 
vervolgingsslachtoffers 1940–1945 en in artikel 21b van de Wet 
uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 zoals dat luidde tot 
1 januari 1992, alsmede toeslagen als bedoeld in artikel 19 van de Wet 
uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 1940–1945. 

o 2. Met betrekking tot eindheffingsbestanddelen wordt het bedrag van de 
verschuldigde belasting bepaald: 

 a. aan de hand van het tabeltarief met betrekking tot: 
 1°. aan naheffing onderworpen eindheffingsbestanddelen als 

bedoeld in het eerste lid, onderdeel a; 
 2°. eindheffingsbestanddelen bij tijdelijke knelpunten van 

ernstige aard als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 
 3°. aangewezen uitkeringen van publiekrechtelijke aard als 

bedoeld in het eerste lid, onderdeel c; 
 b. [vervallen;]  
 c. aan de hand van artikel 31a, met betrekking tot vergoedingen en 

verstrekkingen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel f en onderdeel g; 
 d. naar een enkelvoudig tarief, met betrekking tot toeslagen als bedoeld 

in het eerste lid, onderdeel h, aan de hand van de voor het tijdvak 
waarin het loon is genoten geldende in artikel 20a, eerste lid, of artikel 
20b, eerste lid, opgenomen tabel, waarbij buiten beschouwing wordt 
gelaten dat de belasting wordt geheven van de inhoudingsplichtige. 

o 3. Ingeval het tabeltarief van toepassing is wordt het bedrag van de 
verschuldigde belasting bepaald aan de hand van de voor het tijdvak waarin het 
loon is genoten geldende in artikel 20a, eerste lid, of artikel 20b, eerste lid, 
opgenomen tabel, waarbij wordt aangenomen dat de inhoudingsplichtige de 
belasting en de bij reguliere betaling van het loon verschuldigde 
inkomensafhankelijke bijdrage, bedoeld in artikel 43 van de 
Zorgverzekeringswet aanstonds voor zijn rekening heeft genomen. Voor zover 
bij naheffing als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, aannemelijk is dat de 
inhoudingsplichtige de belasting en bijdrage pas later voor zijn rekening heeft 
genomen, wordt in zoverre van de eerste volzin afgeweken en wordt het voor 
de werknemer ontstane voordeel in de eindheffing betrokken naar de situatie 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002844/geldigheidsdatum_07-09-2013#HoofdstukII_3_Artikel10
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002844/geldigheidsdatum_07-09-2013#HoofdstukII_3_Artikel10
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002844/geldigheidsdatum_07-09-2013#HoofdstukII_4_Artikel21b
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002844/geldigheidsdatum_07-09-2013#HoofdstukII_4_Artikel21b
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003664/geldigheidsdatum_07-09-2013#HoofdstukII_4_Artikel19
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003664/geldigheidsdatum_07-09-2013#HoofdstukII_4_Artikel19
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002471/HoofdstukV/Afdeling1/Artikel31a/geldigheidsdatum_07-09-2013
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002471/HoofdstukIII/Artikel20a/geldigheidsdatum_07-09-2013
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002471/HoofdstukIII/Artikel20b/geldigheidsdatum_07-09-2013
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002471/HoofdstukIII/Artikel20b/geldigheidsdatum_07-09-2013
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002471/HoofdstukIII/Artikel20a/geldigheidsdatum_07-09-2013
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002471/HoofdstukIII/Artikel20b/geldigheidsdatum_07-09-2013
http://wetten.overheid.nl/BWBR0018450/geldigheidsdatum_07-09-2013#Hoofdstuk5_Paragraaf52_Artikel43
http://wetten.overheid.nl/BWBR0018450/geldigheidsdatum_07-09-2013#Hoofdstuk5_Paragraaf52_Artikel43


ten tijde van het voor rekening van de inhoudingsplichtige nemen, doch 
uiterlijk ten tijde van de naheffing. 

o 4. Tot de vergoedingen en verstrekkingen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel f 
en onderdeel g, behoren niet vergoedingen en verstrekkingen ter zake of in de 
vorm van: 

 a. een ook voor privé-doeleinden ter beschikking gestelde auto als 
bedoeld in artikel 13bis, behoudens voor zover het voordeel daarvan 
toerekenbaar is aan buitengewone beveiligingsmaatregelen; 

 b. een woning, behoudens voor zover: 
 1°. het voordeel daarvan toerekenbaar is aan buitengewone 

beveiligingsmaatregelen, of 
 2°. het huisvesting buiten de woonplaats ter zake van 

de dienstbetrekking  betreft; 
 c. geldboeten opgelegd door een Nederlandse stafrechter en 

geldsommen betaald aan de Staat ter voorkoming van strafvervolging 
in Nederland of ter voldoening aan een voorwaarde verbonden aan een 
besluit tot gratieverlening, bestuurlijke boeten, geldboeten opgelegd op 
basis van bij wet geregeld tuchtrecht, alsmede kosten als bedoeld 
in artikel 234, vijfde lid, en artikel 235, derde lid, van de Gemeentewet; 

 d. misdrijven ter zake waarvan de werknemer door een Nederlandse 
strafrechter bij onherroepelijke uitspraak is veroordeeld, daaronder 
begrepen misdrijven die zijn betrokken bij de bepaling van de hoogte 
van de opgelegde straf en ter zake waarvan het Openbaar Ministerie 
heeft verklaard te zullen afzien van vervolging; 

 e. misdrijven ter zake waarvan jegens de werknemer een onherroepelijk 
geworden strafbeschikking is uitgevaardigd; 

 f. wapens en munitie, tenzij ter zake een erkenning, consent, 
vergunning, verlof of ontheffing is verleend krachtens de Wet wapens 
en munitie; 

 g. dieren die krachtens een onherroepelijke bestuursrechtelijke of 
strafrechtelijke maatregel in verband met agressie niet mogen worden 
gehouden. 

o 5. Voor de bepaling van de verschuldigde belasting op de voet van het tweede 
lid, onderdeel c, wordt buiten beschouwing gelaten dat de belasting wordt 
geheven van de inhoudingsplichtige. 

o 6. Voorzover in hetzelfde loontijdvak of dezelfde loontijdvakken door meer 
dan één werknemer eindheffingsbestanddelen worden genoten kan, mits dat 
leidt tot een beduidende vereenvoudiging van de vaststelling van de 
verschuldigde belasting, de verschuldigde belasting globaal worden 
vastgesteld, zodanig dat deze redelijkerwijs overeenkomt met de verschuldigde 
belasting die op de voet van de vorige leden zou zijn bepaald. 

o 7. De in het eerste lid bedoelde ministeriële regelingen worden, voorzover het 
de premie voor de volksverzekeringen betreft, getroffen in overleg met Onze 
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
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