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PRAKTIJK DIPLOMA 
LOONADMINISTRATIE
MODULE LOONHEFFINGEN
Handboek loonheffingen
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INDELING TE BEHANDELEN THEORIE

� Dag 1: sheet 1 t/m 83 (t/m reiskosten/vervoer)

� Dag 2: sheet 84 t/m 144 (loon, premies en berekeningen)

� Dag 3: sheet 145 t/m 217
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INLEIDING (TOETSTERM 2.2)

� Loonbelasting +

� Premie volksverzekeringen =

� Loonheffing

� Premies werknemersverzekeringen +

� Zorgverzekeringswet =

� Loonheffingen
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WAT ZIJN DE VOLKSVERZEKERINGEN?
WAT ZIJN DE PERCENTAGES?
WIE BETAALT? WIE DRAAGT AF?

TABEL 1

� premie Algemene Ouderdoms Wet 17,90% 

� premie Algemene Nabestaanden Wet 0,10%               1e en 2e schijf 

� premie Wet Langdurige Zorg 9,65% 

� loonbelasting 1e schijf 9,00% 

� loonbelasting 2e schijf 10,45% 
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WAT ZIJN DE WERKNEMERSVERZEKERINGEN?
WAT ZIJN DE PERCENTAGES?
WIE BETAALT? WIE DRAAGT AF EN HOE?
=> HOOFDSTUK 5 EN TABEL 9, 10 EN 10A (TOETSTERM 1.1)

Werkloosheid:

� Premie WW/Awf (werkloosheidswet) 3,60%

� Premie sectorfonds => tabel 10

Arbeidsongeschiktheid

� Gedifferentieerde premie Whk (werkhervattingskas) tabel 10a

� Basispremie WAO/WIA (wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) 6,96%
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WAT IS DE ZORGVERZEKERINGSWET?
WAT ZIJN DE PERCENTAGES?
WIE BETAALT EN WIE DRAAGT AF?

HOOFDSTUK 6 EN TABEL 14

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

� Werkgeversheffing Zvw 6,95%                 Welke werknemers?

� Bijdrage Zvw 5,70%                 Welke werknemers? 

� Daarnaast: een nominale premie Zvw Iedereen, die verzekeringsplichtig is…     
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PREMIEHEFFINGEN 
(TOETSTERM 1.3)

� De volksverzekeringen worden gecombineerd geheven met de loonbelasting en is door de werknemer 
verschuldigd.

� Er is ook een maximum aan verschuldigde volksverzekeringen: 
€ 34.300 => tabel 1 => bovengrens 2e schijf

� De verschuldigdheid gaat van het nettoloon van de werknemer

� De werknemersverzekeringenwordt per werknemer berekend (methode Voortschrijdend Cumulatief 
Rekenen) en is verschuldigd door de werkgever (inhoudingsplichtige). 
Uitzondering => gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. De inhoudingsplichtige kan deze premie voor 
maximaal 50% verhalen op de werknemer. (nettoloon)

� Er is ook een maximum aan verschuldigde werknemersverzekeringen: 
€ 55.927 => tabel 11 

� De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) bestaat uit:
-de werkgeversheffing Zvw => de premie is verschuldigd door de werkgever en wordt per werknemer 
berekend a.d.h.v. de VCR methode

� -de bijdrage Zvw =>de premie is verschuldigd door de werknemer zélf van het nettoloon en wordt ook 
berekend a.d.h.v. de VCR methode

� Er is ook een maximum aan verschuldigde zorgverzekeringswet: 
€ 55.927 => tabel 11 
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DE 3 PIJLERS VAN DE LOONBELASTING EN
VERSCHIL WERKGEVER/INHOUDINGSPLICHTIGE  
(TOETSTERM 2.3)

� 1. Er is sprake van een werknemer

� 2. Er is sprake van een werkgever

� 3. Er is sprake van loon

� Wat is het verschil tussen een werkgever en een inhoudingsplichtige?
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DE ARBEIDSOVEREENKOMST 
(TOETSTERM 2.1)

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.

4 kenmerken: Gezagsverhouding – Arbeid (persoonlijk) – Loon –
Gedurende zekere tijd
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WAT IS EEN GEZAGSVERHOUDING? 
(TOETSTERM 2.1)

Beoordeling gezagsverhouding (Nieuw) => Bijlage handboek loonheffingen, 
na tabel 15.

� Is de arbeidskracht die (ook) werkzaam is bij de werkgever in dienstbetrekking of is 
er sprake van een andere arbeidsrelatie?

� Zoals aanneming van werk of overeenkomst van opdracht? Wat is het 
(maatschappelijk/fiscaal) belang om dit te beoordelen?

� Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)
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BEOORDELING GEZAGSVERHOUDING 
(TOETSTERM 2.1) 

De 4 kenmerken om te bepalen of er sprake is van een gezagsverhouding

� - leiding en toezicht (gezagsverhouding) => het geven van (on)middellijke instructies, 
duidelijke resultaatsverplichting en de periode waarin gewerkt wordt

� - vergelijkbaarheid personeel => doet de ‘derde’ (ZZP-er) vergelijkbare werkzaamheden 
als de andere werknemers of heeft de derde een specifieke deskundigheid. Hoe groot is 
de arbeidsbeloning?

� - werktijden, locatie, materialen, hulpmiddelen en gereedschappen => in hoeverre is een 
derde ‘vrij’ om te bepalen hoe hij de werkzaamheden verricht en in welke mate is hij vrij 
om zelf een locatie te bepalen.

� - manier waarop de werkende naar buiten treedt => werkt de derde in werkkleding van 
de opdrachtgever en geeft de derde visitekaartjes af met het logo van de 
opdrachtgever.

� - overige relevante aspecten:
aansprakelijkheid, concurrentie/relatiebeding, beloning bij ziekte/verlof
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1 NAGAAN OF ER EEN 
DIENSTBETREKKING IS (TOETSTERM 2.1)

3 soorten van arbeidsrelaties (overeenkomsten):

� 1. overeenkomst van aanneming van werk (resultaatsverplichting)

� 2. overeenkomst van opdracht (inspanningsverplichting)

� 3. arbeidsovereenkomst  (consensueel) => 4 kenmerken => wordt 
hieraan voldaan? => echte dienstbetrekking
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1 NAGAAN OF ER EEN 
DIENSTBETREKKING IS (TOETSTERM 2.1)

De Wet op de loonbelasting 1964 kent 2 soorten (actieve) 
dienstbetrekkingen:

� 1. de echte dienstbetrekking (4 kenmerken)

� 2. de fictieve dienstbetrekking => hoofdstuk 16 (bijzondere 
arbeidsrelaties)

� De Wet kent 1 inactieve of oneigenlijke dienstbetrekking of wel: 
de vroegere dienstbetrekking
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1 NAGAAN OF ER EEN 
DIENSTBETREKKING IS (TOETSTERM 2.1)

� De fictieve dienstbetrekkingen zijn (voor alle loonheffingen!):

� - aannemers van werk en hun hulpen (zie paragraaf 16.2)

� - agenten en subagenten (zie paragraaf 16.3)

� - bestuurders van coöperaties met werknemerszelfbestuur (zie 
paragraaf 16.7)

� - gelijkgestelden (zie paragraaf 16.9)

� - leerlingen en stagiairs (zie paragraaf 16.10)

� - sekswerkers die werken voor een exploitant (zie paragraaf 
16.15)

� - thuiswerkers en hun hulpen (zie paragraaf 16.17)

� - topsporters met een A-status van NOC*NSF (zie paragraaf 16.18)

� - uitzendkrachten (zie paragraaf 16.19)
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1 NAGAAN OF ER EEN 
DIENSTBETREKKING IS (TOETSTERM 2.1)

� De fictieve dienstbetrekkingen zijn (voor de loonheffing en Zvw, 
dus niet de werknemersverzekeringen!):

� - (partners van) aandeelhouders met een aanmerkelijk belang, 
tenzij ze al een echte dienstbetrekking hebben (zie paragraaf 
16.1)

� - meewerkende kinderen (zie paragraaf 16.11)

� - pseudowerknemers (opting-in) (zie paragraaf 16.14)

15
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1 NAGAAN OF ER EEN 
DIENSTBETREKKING IS (TOETSTERM 2.1)

� Er is geen sprake van een dienstbetrekking:

� Vrijwilliger (indien aan de voorwaarden wordt voldaan)

� Indien sprake is van winst uit onderneming, overeenkomst van opdracht of 
aanneming van werk (voorwaardelijk)

� Voor sommige fictieve dienstbetrekkingen gelden voorwaarden => anders geen 
dienstbetrekking!

� De loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting, dit betekent dat de 
loonbelasting een onderdeel is van het inkomen, dat iemand in een jaar geniet. De 
Wet IB schrijft een verplichte rangorde aan voor de beoordeling van inkomen:

� 1. Winst uit onderneming

� 2. Loon uit dienstbetrekking

� 3. Resultaat uit overige werkzaamheden

16
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16. BIJZONDERE ARBEIDSRELATIES 
(TOETSTERM 2.1)

� - (partners van) aandeelhouders met een aanmerkelijk belang (zie paragraaf 16.1)

� - aannemers van werk en hun hulpen (zie paragraaf 16.2)

� - agenten en subagenten (zie paragraaf 16.3)

� - au pairs (zie paragraaf 16.5)

� - commissarissen (zie paragraaf 16.8)

� - gelijkgestelden (zie paragraaf 16.9)

� - leerlingen en stagiairs (zie paragraaf 16.10)

� - meewerkende kinderen (zie paragraaf 16.11)

� - oproepkrachten (zie paragraaf 16.12)

� - personeel of dienstverlening aan huis (zie paragraaf 16.13)

� - pseudowerknemers (opting-in) (zie paragraaf 16.14)

� - sekswerkers die werken voor een exploitant (zie paragraaf 16.15)

� - studenten en scholieren (zie paragraaf 16.16)

� - thuiswerkers en hun hulpen (zie paragraaf 16.17)

� - uitzendkrachten en payrollmedewerkers (zie paragraaf 16.19)

� - vrijwilligers (zie paragraaf 16.20)

� - werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt (zie paragraaf 16.21)
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4 BEPALEN WAT TOT HET LOON 
HOORT (TOETSTERM 2.4)

� 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:

-Het maakt niet uit of er recht bestaat op loon
-Het maakt niet uit welke benaming de werkgever geeft aan het 
loonbegrip
-Het maakt niet uit in welke vorm de werkgever het loon doet 
aan de werknemer: loon in de vorm van aanspraken, loon in 
geld of loon in natura
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4 BEPALEN WAT TOT HET LOON 
HOORT (TOETSTERM 2.4)

� Is het loon, dat genoten wordt door de werknemer, te belasten 
voor alle heffingsgrondslagen?

� Wat zijn alle heffingsgrondslagen?
Als een werknemer loon ontvangt, is deze dan belast als:
loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen
loon voor de werknemersverzekeringen
loon voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

� Als het genoten loonbestanddeel voor alle grondslagen wordt 
belast, spreken we over het uniform loonbegrip (01-01-2013)

19

hb

4 BEPALEN WAT TOT HET LOON 
HOORT (TOETSTERM 2.4)

Loonvormen:

� - loon in geld (zie paragraaf 4.4)

� - loon in natura, waaronder cryptovaluta (zie paragraaf 4.5)

� - vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen (zie paragraaf 4.6)

� - uitkeringen en verstrekkingen bij bijzondere gebeurtenissen (zie paragraaf 4.7)

� - aanspraken, en uitkeringen op grond van aanspraken (zie paragraaf 4.8)

� - negatief loon (zie paragraaf 4.9)

� - verzekeringsuitkeringen die belast zijn voor de loonheffingen (zie paragraaf 4.10)

� - aandelenopties (zie paragraaf 4.11)

20
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4 BEPALEN WAT TOT HET LOON 
HOORT (TOETSTERM 2.4)

� Uitzondering op het uniform loonbegrip:

� - Loon uit vroegere dienstbetrekking, zoals 
(pre)pensioenuitkeringen, is loon voor de 
loonbelasting/volksverzekeringen en Zvw, maar geen loon voor 
de werknemersverzekeringen. 

� - Eindheffingsloon (zie hoofdstuk 24) is loon voor de 
loonbelasting/volksverzekeringen, maar geen loon voor de 
werknemersverzekeringen en de Zvw. 

� Op de genoemde 2 uitzonderingen zijn ook weer 
uitzonderingen..

21
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4 BEPALEN WAT TOT HET LOON 
HOORT (TOETSTERM 2.4)

Een korte inleiding tot de werkkostenregeling (hoofdstuk 8)

� Alles is loon, maar er zijn uitzonderingen:

� - er kan sprake zijn van loon dat vrijgesteld is van belastingheffing (vrijgesteld loon)
- er kan sprake zijn van loon dat is gecategoriseerd onder de nihilwaardering
- intermediaire kosten/uitgaven
- voordelen buiten de dienstbetrekking

� Indien er sprake is van loon, wordt dit dan belast aan de werknemer of zijn er andere 
mogelijkheden?

� De inhoudingsplichtige kan looncomponenten ‘vrijstellen’ door deze op te nemen in de vrije 
ruimte. De vrije ruimte is een bedrag waarvan de inhoudingsplichtige gebruik kan maken, zonder 
dat er sprake is van verschuldigde belasting.

� De vrije ruimte wordt als volgt bepaald: 1,2% x de totale fiscale loonsom

� Bij het overschrijden van de vrije ruimte wordt 80% loonbelasting betaald.

� Omdat de inhoudingsplichtige dit bedrag dán verschuldigd is, is er sprake van eindheffing.

22
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4 BEPALEN WAT TOT HET LOON 
HOORT (TOETSTERM 2.4)

Werkgever kiest:

� Loon belasten bij de werknemer en/of

� Loon dat hij ten laste van de vrije ruimte brengt

� Soms heeft de werkgever geen keuze en MOET hij 
bepaalde loonbestanddelen verplicht bij de werknemer 
belasten…
- een (loon)bijtelling in verband met het privégebruik van een auto 
van de zaak of bijvoorbeeld
- een ontvangen vergoeding in verband met een boete opgelegd 
door een strafrechter
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4 BEPALEN WAT TOT HET LOON HOORT 
(TOETSTERM 2.4)

� Overige onderwerpen van het loon:

� De gebruikelijkheidstoets (€ 2.400) => niet meer dan 30% afwijken

� Loon uit vroegere dienstbetrekking (groene loonbelastingtabel)/loon uit 
tegenwoordige dienstbetrekking (witte loonbelastingtabel)

� Loon in geld

� Loon in natura => hoe waarderen we loon in natura?

� Fooien (loon van derden)

� Producten uit eigen bedrijf

� Vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen

� Vaste kostenvergoedingen

� Uitkeringen en verstrekkingen bij bijzondere gebeurtenissen (diensttijduitkering, schade 
of verlies van persoonlijke zaken tijdens het vervullen van de dienstbetrekking e.d.)

� Ontslagvergoeding

� Negatief loon

24
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19 AANSPRAKEN, VRIJGESTELDE UITKERINGEN,
ONTSLAGUITKERINGEN EN PENSIOENEN 
(TOETSTERM 2.4)

� Wat is een aanspraak? 
Een aanspraak is een recht om na verloop van tijd of onder voorwaarden 1 of 
meer uitkeringen of verstrekkingen te krijgen. (handboek loonheffingen 19.1)

� Kenmerken: 

� Er bestaat recht op een uitkering/verstrekking en dat recht is afdwingbaar

� Toekomstig, dus een er is sprake van een onzekerheid

� Er bestaat een verband tussen aanspraak (eventueel d.m.v. premiebetalingen) en 
de toekomstige uitkeringen

� Er zijn 2 genietingsmomenten, waarop belasting/heffingen betaald kunnen worden

26
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19 AANSPRAKEN, VRIJGESTELDE UITKERINGEN,
ONTSLAGUITKERINGEN EN PENSIOENEN
(TOETSTERM 2.4)

� Aanspraken/uitkering => causaal verband
2 genietingsmomenten, nl. het moment dat de aanspraak ontstaat én waarbij 
de werknemer een voordeel heeft;
en het moment dat de uitkering/verstrekking wordt gedaan, dus ook een 
voordeel dat toekomt aan de werknemer, maar omdat de 2 
genietingsmomenten ontstaan omwille van eenzelfde feit => 1 keer belasten, 
volgens:

� -de hoofdregel => de aanspraak is belast => de latere uitkering/verstrekking is 
vrijgesteld (niet belast)

� -de omkeerregel => de aanspraak is vrijgesteld en de latere uitkering wordt 
belast

27
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19 AANSPRAKEN, VRIJGESTELDE UITKERINGEN,
ONTSLAGUITKERINGEN EN PENSIOENEN
(TOETSTERM 2.4)

� De hoofdregel: aanspraak is belast =>
a. Aanspraken ingevolge de basiszorgverzekering =>
Werkgever vergoedt (een deel van) de nominale premie van de 
werknemer
b. Aanspraken ingevolge een vakantiebijslag bij een derde 
(vakantiefonds) => vakantiebonnen
De aanspraak is belast voor 99% en deze is nog te vinden bij het 
Metaalbewerkingsbedrijf
c. Aanspraken volgens de omkeerregel die niet aan de 
voorwaarden voldoen volgens de wettelijke regeling
Bijvoorbeeld een pensioenaanspraak, die niet voldoet noemen 
we een onzuivere regeling

28
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19 AANSPRAKEN, VRIJGESTELDE UITKERINGEN,
ONTSLAGUITKERINGEN EN PENSIOENEN
(TOETSTERM 2.4)

� De omkeerregel: aanspraak is vrijgesteld (vrijgesteld loon) =>
a. Aanspraken ingevolge een pensioenregeling
b. Aanspraken ingevolge de Ziektewet, de Werkloosheidswet, de 
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet werk en 
inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet arbeid en zorg
c. Aanspraken op vakantieverlof en compensatieverlof, tenzij er 
niet wordt voldaan aan het aantal vrijgestelde uren => 
arbeidsduur per week x 50 weken
d. Aanspraken op een eenmalige uitkering bij het beëindigen 
van de dienstbetrekking (de uitkering is loon uit vroegere 
dienstbetrekking => ontslaguitkering)

29
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19 AANSPRAKEN, VRIJGESTELDE UITKERINGEN,
ONTSLAGUITKERINGEN EN PENSIOENEN
(TOETSTERM 2.4)

� Aanspraken ingevolge een pensioenregeling:
De werkgever én de werknemer dragen vaak samen bij aan het 
pensioenfonds (Als alleen de werkgever bijdraagt, dan noemen 
we dat een premievrij pensioen)

� Bijvoorbeeld: totale pensioenbijdrage (van werkgever én 
werknemer) bedraagt € 300. 2/3e deel is werkgeversbijdrage en 
1/3e deel is de werknemersbijdrage. (resp. € 200 en € 100)
Het werkgeversdeel zie je niet terug op de loonstrook => dit deel 
is vrijgesteld loon; aanspraak volgens de omkeerregel
Het werknemersdeel is aftrekbaar van het brutoloon en komt ook 
van het netto loon van de werknemer.

30
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19 AANSPRAKEN, VRIJGESTELDE UITKERINGEN,
ONTSLAGUITKERINGEN EN PENSIOENEN
(TOETSTERM 2.4)

� De aanspraak is vrijgesteld én ook (gedeeltelijk) vrijgesteld =>
a. de diensttijduitkering ingevolge een 25- en/of 40-jarig dienstverband
De diensttijduitkering is vrijgesteld tot maximaal het loon over een maand 
(onderbrekingswerkloosheid telt gewoon mee voor het bepalen van de 
diensttijd!)
Wat is het loon over een maand? 

-het fiscale loon over een maand +
-de pensioenaanspraak werknemer +
-de werknemersaanspraak ingevolge de levensloopregeling +
-1/12e deel van de vakantiebijslag + 1/12e deel van de 13e
maand/eindejaarsuitkering (af andere vaste gegarandeerde beloningen =
=> het loon over een maand
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19 AANSPRAKEN, VRIJGESTELDE UITKERINGEN,
ONTSLAGUITKERINGEN EN PENSIOENEN
(TOETSTERM 2.4)

� Het loon over een maand en keuzeloon volgens het individueel 
keuzebudget => Altijd uitgaan van het tijdvakloon =>

Voorbeeld

� Een werknemer heeft een individueel keuzebudget (IKB). Hij kiest 
ervoor om zijn tijdvakloon van € 1.500 te verlagen tot € 1.400. In 
ruil daarvoor stort u € 100 in zijn IKB. In augustus neemt hij € 500 op 
uit het IKB. Zijn fiscale loon over augustus is dan € 1.900 (€ 1.400 
tijdvakloon en € 500 keuzeloon). Zijn loon over een maand 
(tijdvakloon) is ook in die maand € 1.400.

32
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19 AANSPRAKEN, VRIJGESTELDE UITKERINGEN,
ONTSLAGUITKERINGEN EN PENSIOENEN
(TOETSTERM 2.4)

� b. Uitkeringen en verstrekkingen uit fondsen die aan de 
dienstbetrekking zijn verbonden (sociaal ondersteuningsfonds: 
financiële problemen werknemer)
-werknemers dragen minstens evenveel bij als de werkgever => 
referteperiode: de laatste 5 jaren
-de bijdrage van de werknemer komt van het netto loon van de 
werknemer. Deze bijdrage is niet aftrekbaar van het bruto loon.
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19 AANSPRAKEN, VRIJGESTELDE UITKERINGEN,
ONTSLAGUITKERINGEN EN PENSIOENEN
(TOETSTERM 2.4)

� c. Uitkeringen in verband met het overlijden van de werknemer 
-Maximale vrijstelling is 3x het loon over een maand
-Een eenmalige uitkering dat meer bedraagt, wordt belast als loon uit 
vroegere dienstbetrekking voor de overschrijding van de maximale 
wettelijke vrijstelling
-Toepassing => de groene tabel voor de bijzondere beloningen
-In principe geen eindheffingsloon (niet in de vrije ruimte), tenzij de 
werkgever naast de uitkering ook loon uit tegenwoordige 
dienstbetrekking uitbetaald met toepassing van de arbeidskorting én er 
wordt voldaan aan het gebruikelijkheidstoets
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19 AANSPRAKEN, VRIJGESTELDE UITKERINGEN,
ONTSLAGUITKERINGEN EN PENSIOENEN
(TOETSTERM 2.4)

� Pensioenregelingen
-beschikbare premieregelingen
-middelloonstelsel: opbouw maximaal 1,875%
-eindloonstelsel: opbouw maximaal 1,657%
-AOW-leeftijd 2019: 66 jaar en 4 maanden
-pensioenleeftijd 2019: 68 jaar
-pensioengevend loon: maximaal € 107.593
- bij het opbouwen van een (aanvullend) pensioen moet rekening worden 
gehouden met de toekomstige AOW. Deze inbouw van de AOW noemen we 
AOW-franchise. Hoe hoog de AOW-franchise is, wordt bepaald door de opbouw 
van het pensioen.

� Voorbeeld: Als bij een middelloonstelsel minder dan 1,875% wordt opgebouwd, 
mag rekening worden gehouden met een lagere AOW-franchise.

35
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19 AANSPRAKEN, VRIJGESTELDE UITKERINGEN,
ONTSLAGUITKERINGEN EN PENSIOENEN
(TOETSTERM 2.4)

Pensioen in eigen beheer
De regeling om een pensioen op te bouwen in eigen beheer (in de ‘eigen’ BV) is per 1 juli 2017 
komen te vervallen.

� Dit betekent, dat in 2019 nog de mogelijkheid bestaat om dit pensioen af te kopen.

� Er wordt over 2019 een zgn. afkoopkorting gegeven van 19,5%

� Er wordt uitgegaan van een balanswaarde peildatum 31-12-2015

� Over de jaren 2016 t/m 2019 geldt de inkoopkorting niet

Voorbeeld

� Een directeur-grootaandeelhouder koopt in 2019 zijn pensioen in eigen beheer af. De fiscale 
balanswaarde op het moment van afkoop is € 200.000. Op 31 december 2015 was die waarde 
€ 185.000.

� - De afkoopkorting is 19,5% van € 185.000 = € 36.075

� - Over het verschil (€ 185.000 -/- € 36.075) wordt 51,75% (4e schijf, tb 1) verschuldigd

36
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OP WEG NAAR BELASTBAAR LOON
INLEIDING (TOETSTERM 1.5 EN 2.4)

� Wat is loon volgens de Wet op de loonbelasting 1964?
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.

� ‘loon’ kan worden vergoed
‘loon’ kan worden verstrekt
‘loon’ kan ter beschikking worden gesteld

� Loon moet worden ‘genoten’. => Wat is het genietingsmoment van loon?
Loon moet betaalbaar worden gesteld, het loon wordt wellicht verrekend of 
ter beschikking gesteld. Het loon moet vorderbaar en inbaar zijn.

37

OP WEG NAAR BELASTBAAR LOON
INLEIDING (TOETSTERM 2.4)

� Wat betalen ‘we’ allemaal over dat loon?

Loonbelasting, premie volksverzekeringen, inkomensafhankelijke 
bijdrage Zorgverzekeringswet en de premies werknemersverzekeringen 

� Er zijn daarom 4 grondslagen om te heffen over het loon:
-loon voor de werknemersverzekeringen
-loon voor de Zorgverzekeringswet
-loon voor de loonbelasting
-loon voor de premie volksverzekeringen

38

OP WEG NAAR BELASTBAAR LOON
INLEIDING (TOETSTERM 2.4)

� Als het loon voor alle grondslagen moet worden belast (dus we zijn 
premies werknemersverzekeringen, premie Zorgverzekeringswet en 
loonheffing over verschuldigd) spreken we over het uniform loonbegrip.

� 2 uitzonderingen op het uniform loonbegrip:
-eindheffingsloon (dit is loon voor de loonbelasting/loonheffing)

-loon uit vroegere dienstbetrekking (bijvoorbeeld pensioen) kan een 
voorbeeld zijn om over de grondslag geen werknemersverzekeringen te 
berekenen. Hierop zijn ook weer uitzonderingen => zie hoofdstuk 4.1 
‘Loon uit vroegere dienstbetrekking soms toch loon voor alle 
loonheffingen’.

39
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OP WEG NAAR BELASTBAAR LOON
INLEIDING (TOETSTERM 2.4)

Meer loonvormen, benamingen:

Loon in geld, loon in natura of loon in de vorm van aanspraken

� 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 arbeidsrechtelijke boete wordt opgelegd aan werknemer)

� Postuum loon (i.v.m. overlijden, uitbetaling aan erven)

� Loon voor de inkomstenbelasting (afwijkend m.b.t. werkelijke fooien en reisaftrek)

� Vrijgesteld loon

� Vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen 

40

OP WEG NAAR BELASTBAAR LOON
INLEIDING (TOETSTERM 2.4)

� Loon in geld – loon in natura (moet in geld waardeerbaar zijn)

Hoe waarderen we loon in natura ? =>
a. waarde economisch verkeer
b. de factuurwaarde

� Voorbeelden van loon in natura…

� De loonpoort: vóór de loonpoort wordt niets belast, maar…
eenmaal door de loonpoort wordt er belast..

41

OP WEG NAAR BELASTBAAR LOON
INLEIDING (TOETSTERM 2.4) 42
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8 EN 20 DE WERKKOSTENREGELING 
(TOETSTERM 3.1): GERICHTE VRIJSTELLINGEN, 
NIHILWAARDERINGEN EN NORMBEDRAGEN

Enkele kenmerken => gerichte vrijstellingen (20.1)

� De inhoudingsplichtige heeft meestal een (willekeurige) keuze 
om een loonbestanddeel als loon voor de werknemer in 
aanmerking te nemen  óf  als eindheffingsloon in de vrije ruimte 
te plaatsen

� Een combinatie van loon  of  eindheffingsloon is ook mogelijk

� Een gerichte vrijstelling is ALTIJD eindheffingsloon, maar gaat niet 
altijd ten laste van de vrije ruimte

43
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8 EN 20 DE WERKKOSTENREGELING 
(TOETSTERM 3.1): GERICHTE VRIJSTELLINGEN, 
NIHILWAARDERINGEN EN NORMBEDRAGEN

� - vervoer (zie hoofdstuk 21)

� - tijdelijk verblijf in het kader van de dienstbetrekking, zoals overnachtingen tijdens dienstreizen 
(zie paragraaf 20.1.1) en maaltijden (zie paragraaf 20.1.2)

� - cursussen, congressen, vakliteratuur en dergelijke voor het onderhouden en verbeteren van de kennis en
vaardigheden die nodig zijn voor het werk, inschrijving in een beroepsregister en outplacement 
(zie paragraaf 20.1.3)

� - studie- en opleiding met het oog op het verwerven van (meer) inkomen en procedures tot erkenning van
verworven competenties (EVC-procedures) (zie paragraaf 20.1.4)

� - verhuizingen voor de dienstbetrekking (zie paragraaf 20.1.5)

� - gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur als deze
voldoen aan het zogenoemde noodzakelijkheidscriterium (zie paragraaf 20.1.7)

� - korting op producten uit eigen bedrijf (zie paragraaf 20.1.8)

� - Arbo-voorzieningen (zie paragraaf 20.1.9)

� - hulpmiddelen (zie paragraaf 20.1.10)
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8 EN 20 DE WERKKOSTENREGELING 
(TOETSTERM 3.1): GERICHTE VRIJSTELLINGEN, 
NIHILWAARDERINGEN EN NORMBEDRAGEN

tijdelijk verblijf in het kader van de dienstbetrekking:
-het gaat om een ambulante werknemer
-tijdelijke andere werkplek i.v.m. bijvoorbeeld project of proeftijd

� Een vergoeding/verstrekking is gericht vrijgesteld

� ‘Tijdelijkheid’ toetsen a.d.h.v. 20-dagencriterium: doorgaans 
tenminste 1 dag per week tussen woonplaats en werkplek

45
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8 EN 20 DE WERKKOSTENREGELING 
(TOETSTERM 3.1): GERICHTE VRIJSTELLINGEN, 
NIHILWAARDERINGEN EN NORMBEDRAGEN

Maaltijden 
zakelijk of privé karakter

maaltijd met een bijkomstig zakelijk belang* of een maaltijd met een meer dan 
bijkomstig zakelijk karakter**?
*  er is sprake van loon => € 3,35 is loon, ongeacht de kostprijs van de maaltijd
** er is sprake van een gerichte vrijstelling (eindheffingsloon): bij overwerk of het 
‘draaien’ van een koopavond of een lunch nuttigen ‘onderweg’.

� Zakelijke etentjes met zakenrelaties => Wat is de fiscale uitwerking hiervan?

� Maaltijden tijdens personeelsfeesten => locatie?

� Therapeutisch mee-eten

46
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8 EN 20 DE WERKKOSTENREGELING 
(TOETSTERM 3.1): GERICHTE VRIJSTELLINGEN, 
NIHILWAARDERINGEN EN NORMBEDRAGEN

� Congressen, cursussen, vakliteratuur en dergelijke
Goed opletten of er in bijvoorbeeld een studiedag of conferentie kosten 
aanwezig zijn met een overwegend privékarakter
Als een conferentie wordt afgesloten met een personeelsfeest buiten de 
werkplek, is er sprake van loon (voor de werknemer  of  eindheffingsloon) De 
hiermee van verband houdende reiskosten kunnen zakelijk zijn, maar ook 
(gedeeltelijk) een privékarakter hebben

� Een dagblad kan vakliteratuur zijn, bijvoorbeeld een adviseur, die op de 
hoogte moeten blijven van de economische en financiële berichtgeving en 
daarom een abonnement heeft op het Financieel Dagblad

47
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8 EN 20 DE WERKKOSTENREGELING (TOETSTERM
3.1): GERICHTE VRIJSTELLINGEN, 
NIHILWAARDERINGEN EN NORMBEDRAGEN

Verhuizing (i.v.m. de dienstbetrekking)
aan 2 voorwaarden is voldaan:

- De werknemer verhuist binnen 2 jaar na aanvaarding van een nieuwe 
dienstbetrekking of na overplaatsing.

- De werknemer woont meer dan 25 kilometer van het werk en verhuist, 
waardoor de afstand tussen zijn nieuwe woning en zijn werk ten minste 60% 
minder wordt.

� gericht vrijgestelde verhuiskostenvergoeding van maximaal € 7.750 naast de 
vergoeding van de werkelijke kosten voor het overbrengen van de boedel.

48

hb



17

8 EN 20 DE WERKKOSTENREGELING 
(TOETSTERM 3.1): GERICHTE VRIJSTELLINGEN, 
NIHILWAARDERINGEN EN NORMBEDRAGEN

Noodzakelijkheidscriterium: gereedschappen, computers, mobiele 
communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur

� Dit geldt voor het vergoeden, verstrekken of het ter beschikking stellen van 
gereedschappen…e.d.

� Voorwaarde is wél dat wordt voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium

� De werkgever acht de vergoeding, levering of bruikleen van dit goed noodzakelijk 
ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking van de werknemer. Verder is het 
niet van belang in welke mate er sprake is van zakelijk gebruik.
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8 EN 20 DE WERKKOSTENREGELING 
(TOETSTERM 3.1): GERICHTE VRIJSTELLINGEN, 
NIHILWAARDERINGEN EN NORMBEDRAGEN

Korting op producten uit eigen bedrijf

� - De producten zijn niet branchevreemd.

� - De korting of vergoeding is per product maximaal 20% van de 
waarde van dat product in het economische verkeer.

� - De kortingen of vergoedingen bedragen in het kalenderjaar 
samen niet meer dan € 500.

50

hb

8 EN 20 DE WERKKOSTENREGELING 
(TOETSTERM 3.1): GERICHTE VRIJSTELLINGEN, 
NIHILWAARDERINGEN EN NORMBEDRAGEN

Arbovoorzieningen in de werkruimte thuis

Het vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen van Arbovoorzieningen in de werkruimte thuis is 
gericht vrijgesteld als:

- die Arbovoorzieningen samenhangen met de verplichtingen op grond van de 
Arbeidsomstandighedenwet 

- de werknemer die voorzieningen (gedeeltelijk) gebruikt in de werkruimte

- de werknemer geen eigen bijdrage voor die voorzieningen betaalt

De inrichting van de werkruimte thuis voldoet aan de volgende eisen van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit:

- De werkruimte van een thuiswerker is zodanig ingericht, dat de werknemer zo veel mogelijk zittend en 
op een ergonomisch verantwoorde manier zijn werk kan doen. De werknemer heeft hiervoor een 
doelmatige zitgelegenheid en een doelmatig werkblad of een doelmatige werktafel tot zijn 
beschikking.

- In de werkruimte zijn de nodige voorzieningen voor een doelmatige kunstverlichting aanwezig.

51
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8 EN 20 DE WERKKOSTENREGELING 
(TOETSTERM 3.1): GERICHTE VRIJSTELLINGEN, 
NIHILWAARDERINGEN EN NORMBEDRAGEN

Enkele kenmerken => nihilwaarderingen (20.2)

� Duiding van het begrip ‘werkplek’ (de plek, waar de 
inhoudingsplichtige een Arbo-verantwoordelijkheid heeft, zie 
21.2.1)

� Er is uitsluitend sprake van loon in natura, dat ter beschikking is 
gesteld

� Indien er sprake is van een nihilwaardering, dan blijft dit 
bestanddeel vóór de loonpoort

52
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8 EN 20 DE WERKKOSTENREGELING 
(TOETSTERM 3.1): GERICHTE VRIJSTELLINGEN, 
NIHILWAARDERINGEN EN NORMBEDRAGEN

Welke nihilwaarderingen zijn er?

De volgende voorzieningen worden op nihil gewaardeerd:

- voorzieningen die de werknemer op de werkplek gebruikt (zie paragraaf 20.2.2)

- consumpties op de werkplek die geen deel uitmaken van een maaltijd 
(zie paragraaf 20.2.3)

- ter beschikking gestelde werkkleding (zie paragraaf 20.2.4)

- het rentevoordeel van een personeelslening als een werknemer daarmee een 
(elektrische) fiets of elektrische scooter koopt (zie paragraaf 20.2.5)

- ter beschikking gestelde ov-abonnementen als de werknemer het abonnement ook
voor het werk gebruikt (zie paragraaf 20.2.6)

- voorzieningen in de werkruimte thuis (zie paragraaf 20.2.8)
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8 EN 20 DE WERKKOSTENREGELING 
(TOETSTERM 3.1): GERICHTE VRIJSTELLINGEN, 
NIHILWAARDERINGEN EN NORMBEDRAGEN

� Begrip werkplek: 
Een werkplek is elke plaats waar werknemers werken en waarvoor de 
inhoudingsplichtige op grond van de Arbeidsomstandighedenwet 
verantwoordelijk is. Een zorgplicht voor de werkplek kan blijken uit een arboplan of 
uit de risico-inventarisatie en -evaluatie die de inhoudingsplichtige op grond van 
de Arbeidsomstandighedenwet moet maken.

� Is een parkeergelegenheid in de omgeving van het werk een werkplek?

� Zijn personeelsfeesten, recepties en jubilea op de werkplek te belasten loon?

� Kan de woning van de werknemer ook als werkplek dienen?
Is er sprake van arbovoorzieningen of niet-arbovoorzieningen op de werkplek?
=> voor arbovoorzieningen op de werkplek geldt een gerichte vrijstelling

� => voor niet-arbovoorzieningen wordt eerst beoordeeld of er sprake is van een 
werkplek => ja? => dan kan er onder voorwaarden een nihilwaardering gelden

54
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� Voorzieningen op de werkplek => computer, bureau, stoel e.d. (ter beschikking gesteld)

� Consumpties op de werkplek => koffie, thee, frisdrank, stuk fruit e.d.

� Personeelsfeesten => op de werkplek? => alleen kleine consumpties, geen maaltijden

� Sinterklaasfeest => op de werkplek? => idem. Presenties e.d. zijn loon voor de werknemer 
of eindheffingsloon

� Personeelsreizen => met een privékarakter zijn loon voor de werknemer of 
eindheffingsloon => factuurwaarde inclusief omzetbelasting

� Rentevoordeel personeelslening voor (elektrische) fiets of elektrische scooter

� Personeelslening voor eigen woning =>  loon voor de werknemer en geen
eindheffingsloon en voor andere personeelsleningen geldt: het rentevoordeel is loon voor 
de werknemer of eindheffingsloon

� Ter beschikking gestelde OV-abonnementen

55

8 EN 20 DE WERKKOSTENREGELING 
(TOETSTERM 3.1): GERICHTE VRIJSTELLINGEN, 
NIHILWAARDERINGEN EN NORMBEDRAGEN

hb
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� Normbedragen => 
maaltijden met een bijkomstig zakelijk karakter => € 3,35 p/maaltijd
huisvesting op de werkplek (zie: ook 20.2.7) => € 5,55 p/dag
dienstwoning, dat mede gebruikt wordt ter
behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking => 18% x fiscaal loon o.b.v.

36-urige werkweek
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8 EN 20 DE WERKKOSTENREGELING 
(TOETSTERM 3.1): GERICHTE VRIJSTELLINGEN, 
NIHILWAARDERINGEN EN NORMBEDRAGEN
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8 EINDHEFFING
WERKKOSTENREGELING

� Eindheffing betekent:
‘Heffing van de inhoudingsplichtige’
De werkgever neemt de verschuldigde heffing(en) op zich.

� De werkgever moet ‘aanwijzen’, als er loon ontstaat volgens de Wet op de 
loonbelasting 1964. Dit aanwijzen doet hij voordat hij de beloning doet aan de 
werknemer….

� Het ‘aanwijzen’ van een loonbestanddeel is vormvrij en moet achteraf 
aannemelijk worden gemaakt, indien uit de administratie niet blijkt of er sprake is 
van loonstrookloon of eindheffingsloon

� Soms heeft de inhoudingsplichtige GEEN keuze om aan te wijzen…

58
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� Verplicht eindheffingsloon:
de volgende 2 verstrekkingen aan post-actieve werknemers:

� vergoedingen voor de aanschaf van producten uit eigen bedrijf of uit het 
bedrijf van een verbonden vennootschap die u ook aan uw actieve 
werknemers geeft

� - verstrekkingen die u of een verbonden vennootschap ook aan uw 
actieve werknemers geeft, zoals een kerstpakket
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8 EINDHEFFING
WERKKOSTENREGELING

Verplicht loon voor de werknemer (loonstrookloon):

- auto van de zaak 

- (dienst)woning 

- deel van vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen dat uitkomt

boven de 30%-grens (gebruikelijkheidstoets)

- vergoedingen voor een boete (tenzij u de boete niet op de werknemer verhaalt; in
dat geval mag u het voordeel voor de werknemer aanwijzen als eindheffingsloon als
aan de gebruikelijkheidstoets is voldaan.)

- loon uit vroegere dienstbetrekking 

- het rentevoordeel en de kosten van een personeelslening voor een eigen woning

waarvan de rente (inclusief de kosten) aftrekbaar is in de inkomstenbelasting

60

8 GEEN EINDHEFFING
WERKKOSTENREGELING
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Voor alle aangewezen looncomponenten, die bestemd zijn om in de vrije ruimte te plaatsen geldt de

gebruikelijkheidstoets:

Bij het aanwijzen van vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen als eindheffingsloon

(bijvoorbeeld door ze in uw administratie op te nemen als eindheffingsloon) mogen die vergoedingen,

verstrekkingen en terbeschikkingstellingen niet meer dan 30% afwijken van wat in vergelijkbare

omstandigheden gebruikelijk is. Dit noemen we de gebruikelijkheidstoets. Het moet dus gebruikelijk zijn

dat een werknemer vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van een bepaalde 

Omvang belastingvrij krijgt en dat de inhoudingsplichtige de loonbelasting/premie volksverzekeringen 

via de eindheffing voor zijn rekening neemt. Vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen 

van maximaal € 2.400 per persoon per jaar beschouwt de Belastingdienst als gebruikelijk. 

De afwijking van 30% geldt niet voor dit bedrag.
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8 EINDHEFFING EN GEBRUIKELIJKHEIDSTOETS
WERKKOSTENREGELING

21 VERVOER EN REISKOSTEN

� - reizen met een eigen vervoer (auto, motor, (brom)fiets enzovoort (zie paragraaf 21.1))

� - reizen met openbaar vervoer (zie paragraaf 21.2)

� - reizen met een personenauto van de zaak (zie paragraaf 21.3)

� - reizen met een bestelauto van de zaak (zie paragraaf 21.4)

� - reizen met een ander vervoermiddel van de zaak (zie paragraaf 21.5)

� - reizen met een taxi, boot of vliegtuig (zie paragraaf 21.6)

� - fietsen (zie paragraaf 21.7)

� - carpoolregeling (zie paragraaf 21.8)

� - vervoer vanwege de werkgever (zie paragraaf 21.9)

� - parkeergelegenheid (zie paragraaf 21.10)

� - reiskosten voor periodiek gezinsbezoek (zie paragraaf 21.11)

� - tijdelijk ander vervoer door wegwerkzaamheden (zie paragraaf 21.12)
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� Reizen met eigen vervoer tegen € 0,19 p/kilometer (gerichte vrijstelling)
dit is een integrale vergoeding!!

� Voor zakelijke reizen => woon-werkverkeer is ook zakelijk

� Woon-werkverkeer en andere reizen met een zakelijk karakter

Niet onbelast te vergoeden:
Omrij-kilometers met een privé karakter en een reiskostenvergoeding in relatie met een ter 
beschikking gesteld vervoermiddel

� € 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 loonstrookloon)

63
21 VERVOER EN REISKOSTEN 
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21 VERVOER EN REISKOSTEN

� Vaste reiskostenvergoeding: de praktische en verruimde praktische methode:

Praktische regeling
-in minstens 36 weken (van de 52) voor zijn werk naar een vaste plek (70% van de tijd 
naar vaste werkplek reizen)

-het aantal dagen van 214 is hoger is (ten minste 25%), dan het aantal hogere dagen, 
dus tenminste 268 dagen
-gerichte vrijstelling van € 0,19
-maximaal op basis van 214 werkdagen in een jaar
-let op deeltijders! => 3 dagen werken => formule x 3/5
-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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� Kortstondige afwezigheid: 
De inhoudingsplichtige mag de vaste reiskostenvergoeding 
doorbetalen tijdens maximaal 6 aaneensluitende weken waarin 
zijn werknemer afwezig is. Als de inhoudingsplichtige langdurige 
afwezigheid van zijn werknemer verwacht, mag hij de vaste 
onbelaste reiskostenvergoeding nog uitbetalen tijdens de 
lopende en de eerstvolgende kalendermaand. De 
inhoudingsplichtige mag de reiskostenvergoeding daarna pas 
weer betalen vanaf de maand na de maand waarin de 
werknemer weer gaat werken.
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21 VERVOER EN REISKOSTEN

De verruimde praktische methode:

� -op minstens 128 dagen (60%) naar de vaste werkplek reizen (maximaal 2 
dagen per week thuis werken en tóch een volledige vergoeding op basis van 5 
dagen per week)
-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, dus tenminste 268 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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21 VERVOER EN REISKOSTEN
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� 21.1.3 Vergoeding totale autokosten
Een vergoeding van alle kosten door de inhoudingsplichtige van de privéauto wordt gelijk gesteld 
met ‘vervoer vanwege de werkgever’

� 21.1.4 Vergoeding hoger dan € 0,19 per kilometer en andere vergoedingen
Bovenmatige vergoedingen zijn belast loon => eindheffingsloon of loonstrookloon

� 21.1.4 Variabele kilometervergoedingen => schriftelijke vastlegging vereist! Voorbeeld:

U betaalt aan uw werknemer in 2019 de volgende kilometervergoedingen voor reizen voor het werk:

- 3.000 km à € 0,30 per km = € 900

- 1.000 km à € 0,10 per km = € 100

- kilometervergoeding: € 900 + € 100 = € 1.000

Berekening van het loon in december 2019:

- vergoed in 2019: € 1.000

- onbelast te vergoeden in 2019: 4.000 km à € 0,19 per km = € 760

- loon: € 1.000 - € 760 = € 240
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21 VERVOER EN REISKOSTEN

� 21.1.5 Vergoedingen administreren en bewaren
Alle stukken, kaartjes e.d. moeten bij de loonadministratie bewaard blijven. 
Voor de met de privéauto gereden zakelijke ritten moeten nauwkeurig 
geregistreerd worden ter controle van de Belastingdienst

� 21.1.6 Vergoedingen voor laadpaal en elektriciteit voor elektrische auto
Een laadpaal bij de woning van de werknemer voor zijn privéauto, daarvoor 
geldt een maximale vergoeding à € 0,19. Dit geldt ook voor alle 
samenhangende kosten, zoals elektriciteit, aanpassingen e.d. 
Een hogere vergoeding is belast loon => eindheffingsloon of loonstrookloon.
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� 21.2 Reizen met openbaar vervoer
Is er sprake van het vergoeden van vervoerbewijzen? => 21.2.1
Is er sprake van het verstrekken van vervoerbewijzen? => 21.2.2
Is er sprake van het ter beschikking stellen van vervoerbewijzen? => 21.2.3

� Zie stroomschema OV in handboek loonheffingen 21.2.6
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Nacalculatie:

� Nacalculatie overeengekomen
Dit houdt in, dat de werkgever binnen 1 maand na 
geldigheidsduur van een abonnement moet berekenen of de 
kostprijs van het 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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� 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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21.3 Reizen met een 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

� Er is in principe sprake van verplicht loon voor de werknemer, indien een 
bijtelling plaats vindt
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Waardering privégebruik als voordeel voor de werknemer => 
de vertaalslag naar het loon in geld

� De wet noemt het algemeen tarief: 22% indien de auto ook ter beschikking staat voor 
privédoeleinden én er meer dan 500 privékilometers wordt gereden
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 2019, 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)

� Een verlaging van het algemene tarief (22%) met 18% => een bijtelling van 4% indien de 
auto geen CO2-uitstoot (elektrische auto) heeft of het betreft een auto op waterstof
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� De bijtelling is tijdsevenredig:
- naar het 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.

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

Voorbeeld:
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,- (een bijtelling over de werkelijke kosten!)
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Geen bijtelling privégebruik auto:
- 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.

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 dan 500 km?:
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.

Zie stroomschema 21.3.24
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Overige onderwerpen:

� privégebruik auto en weinig of geen loon in geld (zie paragraaf 21.3.8) => loonheffingen blijven 
verschuldigd: -verrekenen in het eerst volgende loontijdvak

-verrekenen in een later loontijdvak => lening aan werknemer => rentevoordeel is 
loon werknemer

-niet verhalen van de verschuldigde loonheffingen => loonstrookloon of 
eindheffingsloon

� een deel van het kalenderjaar een auto ter beschikking stellen (zie paragraaf 21.3.10)
Tijdsevenredige berekening van het aantal privékilometers om privégebruik te bepalen!

� in de loop van het kalenderjaar een andere auto ter beschikking stellen (zie paragraaf 21.3.11)
Een bijtelling geldt per werkgever! => zie voorbeelden 1 en 2 van het handboek loonheffingen

� meer dan 1 auto tegelijk ter beschikking stellen (zie paragraaf 21.3.12) 
Dit kan leiden tot 2 bijtellingen, bij het ter beschikking stellen van 2 auto’s Let op! Geen 
tijdsevenredige bijtelling!!!

� rittenregistratie (zie paragraaf 21.3.18) => zie voorbeeld handboek

� ander bewijs (zie paragraaf 21.3.19) => vrije bewijsleer

� auto's ouder dan 15 jaar (zie paragraaf 21.3.20) => 35% x waarde economisch verkeer (Young-
timers)
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Bestelauto’s

� 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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� Geen bijtelling bij werknemer i.v.m. bestelauto’s:
-21.4.1 Werkgever én werknemer maken schriftelijke afspraak om met de 
bestelauto geen privégebruik toe te staan (reële afspraak: verbod eventueel 
sanctioneren)
-21.4.3 De bestelauto is naar aard en inrichting niet geschikt om privé te kunnen 
rijden; de bestelauto heeft geen passagierszetel in de auto (bestelauto 
(nagenoeg) uitsluitend geschikt voor vervoer van goederen)
-21.4.2 gebruik bestelauto buiten werktijd niet mogelijk (achter-het-hek regeling)
-'Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto‘ => aanvraag bij de 
Belastingdienst => hiervoor geldt een vereenvoudigde rittenregistratie
-21.4.5 Er is sprake van doorlopend wisselend gebruik van bestelauto’s => 
moeilijk individualiseerbaar => eindheffing (heffing bij inhoudingsplichtige) => 
€ 300 per jaar per bestelauto
-21.4.9 Zie stroomschema bestelauto’s
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Overige onderwerpen:

� 21.5 Het ter beschikking stellen van een ander vervoermiddel 
dan een auto van de zaak => waarde economisch verkeer van 
het privégebruik is loonstrookloon of eindheffingsloon
Er is sprake van vervoer vanwege de werkgever

� 21.6 Het reizen met taxi, boot of vliegtuig dat een zakelijk karakter 
heeft mag worden vergoed tegen de werkelijke reiskosten 
(gerichte vrijstelling) Dus niet tegen € 0,19 per kilometer! Als de 
werknemer niets betaalt, dan is er sprake van vervoer vanwege 
de werkgever en is een vergoeding in verband hiermee loon.
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21.7 Fiets vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen
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� 21.8 Carpoolregeling:

- 1. De werknemer reist met een eigen auto (zie paragraaf 21.8.1).
Wie organiseert de carpoolregeling?
-werknemer? Bestuurder en inzittenden kunnen een maximale 
reiskostenvergoeding ontvangen à € 0,19 (niet de omrij-kilometers!)
-werkgever? Alleen bestuurder mag een vergoeding ontvangen, inclusief de 
omrij-kilometers. Voor de meerijders is er sprake van vervoer vanwege de 
werkgever

� - 2. De werknemer reist met een auto van de zaak (zie paragraaf 21.8.2).
Wie organiseert de carpoolregeling?
-werknemer? Alleen de inzittenden kunnen een maximale reiskostenvergoeding 
ontvangen à € 0,19 (niet de omrij-kilometers!)
-werkgever? Voor alle inzittenden is er sprake van vervoer vanwege de werkgever

� 21.9 Begrip vervoer vanwege de werkgever
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21.10 Parkeergelegenheid:

� 1. de werknemer met een eigen vervoermiddel reist (zie paragraaf 21.10.1)

-Het vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen van parkeergelegenheid in of 
bij de woning van de werknemer is belast (loonstrookloon/eindheffingsloon).
-Het parkeren op de werkplek is niet belast (nihilwaardering).
-Het parkeren bij de arbeidsplaats (geen werkplek) is belast loon of vergoeding tot 
maximaal € 0,19 per kilometer (parkeerkosten e.d.).

� 2. de werknemer met een vervoermiddel van de zaak reist (zie paragraaf 21.10.2)
-In principe is een vergoeding intermediaire kosten, dus onbelast, indien dit werk 
gerelateerd is.
-Het parkeren bij de woning (parkeervergunning op naam van de werknemer) is 
belast (loonstrookloon/eindheffingsloon)
-Het parkeren bij de woning (parkeervergunning staat op kenteken) is niet belast; er is 
sprake van intermediaire kosten).
-Het parkeren van de auto van de zaak in een garage van de werknemer, waarbij 
de werkgever in een reële verhuursituatie verkeert met de werknemer (reële 
huurbetaling aan werknemer) is onbelast.
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5, 6 EN 7 DE LOONHEFFINGEN

Inleiding

We onderscheiden 4 grondslagen: de loonbelasting, premie volksverzekeringen, 
de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage 
Zorgverzekeringswet => deze vormen tezamen het uniform loonbegrip, als een 
looncomponent voor al deze grondslagen meetelt.

Wat betaalt de werkgever en wat betaalt de werknemer?

De werknemer betaalt de loonbelasting en de premie volksverzekeringen én de 
inhoudingsplichtige kan maximaal 50% van de gedifferentieerde premie 
Werkhervattingskas verhalen op de werknemer. Sommige werknemers betalen de 
bijdrage Zorgverzekeringswet.

De werkgever betaalt de premies werknemersverzekeringen (premie 
Werkloosheidswet, premie Wet op de Arbeidsongeschiktheid, premie Wet werk en 
inkomen naar arbeidsvermogen, de premie Ziektewet en de werkgeversheffing 
Zorgverzekeringswet.
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Inleiding

� De werkgever/uitkeringsinstantie is inhoudingsplichtig voor alle verschuldigde 
loonheffingen en deze worden op aangifte afgedragen. (Hoofdstuk 11)

� De verschuldigde loonheffing (loonbelasting/premie volksverzekeringen) 
wordt berekend aan de hand van de daarvoor beschikbare 
loonbelastingtabellen (de witte en groene tabellen, per 4 weken of per 
maand EN de tabellen voor de bijzondere beloningen). (Hoofdstuk 7)

� De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en de premies 
werknemersverzekeringen worden berekend volgens de verplicht gestelde 
methode van Voortschrijdend Cumulatief Rekenen. (Hoofdstuk 5 en 6)
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� 1. Grondslag berekening van de loonbelasting en premie 
volksverzekeringen (hoofdstuk 7)

� Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking of een vroegere 
dienstbetrekking wordt genoten, hieronder mede begrepen 
hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de 
dienstbetrekking (artikel 10 Wet LB)

� Hierna een schema over loon ter behandeling….
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VÓÓR DE LOONPOORT => GEEN LOON
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nihilwaarderingen

Voordelen buiten de 
dienstbetrekking

Vergoedingen 
voor 
intermediaire 
kosten

Vrijgesteld loon
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NÁ DE LOONPOORT => BELAST LOON
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Belastbaar loon of 
eindheffingsloon:

Regulier loon (verplicht 
loon)

Auto van de zaak 
(verplicht loon)

Boetes (verplicht 
loon of 
eindheffingsloon
)

Gerichte vrijstellingen (loon 
of eindheffingsloon)

DIVERSE LOONBEGRIPPEN

� Loon uit tegenwoordige dienstbetrekking

� Loon uit vroegere dienstbetrekking

� Fiscaal loon

� Bruto loon

� Netto loon

� Tabelloon

� Loon voor de loonheffing

� Loon voor de loonheffingen

� Loon voor de loonbelasting en premie volksverzekeringen

� Belastbaar loon

� Loon in geld

� Loon in natura
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� 7.2Wanneer moet de inhoudingsplichtige de loonheffing(en) 
afdragen? (fiscaal genietingsmoment)

- als het loon wordt betaald, verrekend of ter beschikking steld

- het loon rentedragend wordt

- het loon vorderbaar en inbaar wordt

� Bij een voorschot op het loon moet de loonheffing worden 
ingehouden/afgedragen op het moment dat het voorschot 
wordt uitbetaald
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� Om de loonheffing te kunnen bepalen, wordt door de Belastingdienst jaarlijks 
loonbelastingtabellen gepubliceerd. Hieruit volgen de tijdvaktabellen voor de 
loonheffing.

� De loonheffing is een voorheffing op de inkomstenbelasting. De 
inkomstenbelasting heft per jaar; de loonheffing wordt per maand of per 4 
weken afgedragen. Om tot een gelijke heffing te komen met de 
inkomstenbelasting, worden de jaarbedragen volgens het schijventarief 
herleid. De bedragen uit tabel 1 van het handboek worden gedeeld door 12 
=> maandbedragen of door 13 => vier-wekenbedragen. Ditzelfde geldt ook 
voor de toepassing van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting
(Onderdeel van de standaard loonheffingskorting => tabel 2a van het 
handboek).
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� De wetgeving verplicht de inhoudingsplichtige om de hiervoor beschikbare witte 
of groene tabellen te gebruiken!
Waarom zijn er aparte witte tabellen voor werknemers met vakantiebonnen? 

Om de heffing goed te kunnen bepalen, heeft de Belastingdienst verschillende 
loontijdvaktabellen (Niet te verwarren met aangiftetijdvak!!) gepubliceerd: 
(witte/groene tabel)

-dagtabel
-weektabel
-4-wekentabel
-maandtabel
-kwartaaltabel
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Het loontijdvak is 2 weken
Er is geen loontijdvak van 2 weken, dus
de beloning wordt herleid naar een weektabel
Bijvoorbeeld het loon over 2 weken bedraagt € 1.000,-

Toepassing van 2 keer de witte weektabel: 
2 x € 500,-

Opdracht: Hanteer de witte weektabel, voor iemand < 66 en 4 maanden jaar 
met loonheffingskorting. 
Hoeveel bedraagt de totale inhouding op basis van 
€ 1.000,- per 2 weken?
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Volgens de witte weektabel van een belastingplichtige 
van < AOW-leeftijd jaar mét loonheffingskorting bedraagt de belasting:
€ 77,12 (499,50) =>
2 x € 77,12 bedraagt € 154,24

Opdracht: 
uitgaande van dezelfde gegevens, maar dan met toepassing van de witte dagtabel
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Twee weken bestaat uit 10 loonbelastingdagen (5 dagen; 2 weken):
€ 1.000,- / 10 = € 100,-

Toepassing witte dagtabel:
Af te lezen valt: (€ 99,90) een inhouding van € 15,42

10 x € 15,42 = € 154,20 (de weektabel geeft € 154,24)
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Het loontijdvak is 14 werkdagen (niet aaneengesloten)

Het loon over de 14 dagen bedraagt € 1.120,-

Herleiding hiervan naar de dagtabel, dus 
€ 1.120/14 = € 80,-, (€ 79,97) de inhouding wordt 
€ 6,97 per dag, dus € 6,97 x 14 = € 97,58 of…

Twee keer de weektabel € 400,- (5 x € 80) en 4 keer de dagtabel € 80,- (€ 320,-): 
€ 400, inhouding per week wordt € 34,83
2 x € 34,83 = € 69,66 én
4 keer (€ 6,97) een inhouding van (dagtabel) € 8,23 = € 69,66 + € 27,88 = € 97,54
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Het loontijdvak is 9 aaneengesloten dagen => 
1 week (7 kalenderdagen) + 2 kalenderdagen

Een week is niet 7 loonbelastingdagen, maar 5 loonbelastingdagen!
Toepassing een loonbelastingtabel leidt tot 5 + 2 = 7 dagen, want de loonbelasting-
tabel gaat uit van 260 loondagen (52 weken x 5 dagen)

Gegeven: Het loon over 9 aaneengesloten dagen bedraagt € 560,- Hoeveel 
bedraagt de inhouding?

100

5, 6 EN 7 DE LOONHEFFINGEN

� € 560,- / 7 = € 80,-, 
de inhouding wordt € 6,97 per dag, dus 7 x € 6,97 = 48,79

� De loonbelastingtabellen houden rekening met de algemene heffingskorting en als je 
arbeid verricht, ook de arbeidskorting
Een korting betekent, dat de ‘bruto’ verschuldigde belasting wordt verminderd met deze 
korting. 

Deze kortingen zijn te vinden in hoofdstuk 23 en tabel 2a van het handboek loonheffingen; 
de andere kortingen zijn:

- de ouderenkorting (zie paragraaf 23.1.3)

� - de alleenstaande-ouderenkorting (zie paragraaf 23.1.4)

� - de jonggehandicaptenkorting (zie paragraaf 23.1.5)

� - de levensloopverlofkorting (zie paragraaf 23.1.6)
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Witte tabel voor de bijzondere beloningen

� Nadelige regeling voor werknemers?

� Waarom is er een speciale tabel en wanneer wordt de tabel gebruikt?

� Toepassing tabel en de voordeelregel

� Hoe zit het met overwerkloon?
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Hoe bereken je: de belasting over de kwartaalprovisie als deze naast 
het maandloon wordt uitbetaald?

� 2 wijzen van berekenen:

Annelies (36) is ambulant verkoopster en heeft een maandloon voor 
de loonheffing van € 2.500,-

In de maand maart ontvangt zij, tezamen met haar maandloon een 
omzetprovisie van € 5.000,- over de afgelopen kwartaal.

Bereken voor Annelies de loonheffing op de provisie, waarbij de witte 
tabel voor de bijzondere beloningen van toepassing is. Haar fiscaal 
jaarloon over 2018 bedroeg € 37.500,-
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DE WITTE TABEL VOOR DE BIJZONDERE BELONINGEN
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Provisie bedraagt € 5.000,-

� Hierop is 40,85% exclusief verrekeningspercentage: verschuldigd 
volgens de witte tabel voor de bijzondere beloningen.

� € 5.000 x 38,10% + 11,15% (49,25%) = € 2.462,50

Bereken voor Annelies de loonheffing op de provisie, waarbij de 
witte kwartaaltabel (tijdvaktabel) van toepassing is. 
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In een kwartaal wordt genoten:
3 keer een maandloon + provisie = in totaal € 7.500 + € 5.000 = € 12.500

� De verschuldigde loonheffing hierover bedraagt volgens de witte kwartaaltabel 
€ 3.832,75 (12.487,50)

Af: 3 keer het maandloon à € 2.500,- = € 7.500,- (7.492,50) De verschuldigde 
loonheffing volgens de witte kwartaaltabel hierop bedraagt: 
€ 1.434,75 

� Berekenen van de verschuldigde loonheffing volgens het tijdvaktabel: 
€ 3.832,75 -/- € 1.434,75 = € 2.398,-
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� Bij fitnesscentrum BodySport werkt in 50% dienstverband Kelly Leenman, die een opleiding 
voor fysiotherapeute heeft gevolgd. Kelly ontvangt in het betreffende jaar de volgende 
bedragen van haar werkgever, respectievelijk de volgende inhoudingen vinden plaats.

� a. Een brutosalaris van € 1.200,- per maand;

� b. Een gratificatie voor haar bovengemiddelde inzet ter hoogte van € 500,-, uit te keren in 
september;

� c. Pensioenpremie: werkgeversbijdrage € 130,- per maand, werknemersbijdrage 
€ 80,- per maand. Het totaalbedrag wordt rechtstreeks aan het pensioenfonds afgedragen;

� d. Premies werknemersverzekeringen. Deze komen geheel voor rekening van de werkgever. 
Het bedrag over de maand september is € 210,-;

� e. Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Het bedrag in september is 
€ 108,-;

Bereken het loon voor de loonheffingen, waarbij de werkgever geen gebruik maakt van de vrije 
ruimte.

� Hoofdstuk 9: bedragen in de loonstaat boeken.

� Is ‘gelijk’ aan de voorgaande berekening: van bruto naar netto, maar anders 
vormgegeven. 
De loonstaat heeft de volgende rubrieken:

� - werknemer

� - inhoudingsplichtige/werkgever

� - gegevens voor de tabeltoepassing

De loonstaat bestaat uit kolom 1 tot en met 19, waarbij verschillende kolommen 
zijn komen te vervallen i.v.m. diverse wetswijzingen (spaarloonregeling, uniform 
loonbegrip e.d.)
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� Bij fitnesscentrum BodySport werkt in 50% dienstverband Kelly Leenman, die een opleiding voor 
fysiotherapeute heeft gevolgd. Kelly ontvangt in het betreffende jaar de volgende bedragen van 
haar werkgever, respectievelijk de volgende inhoudingen vinden plaats.

� a. Een brutosalaris van € 1.200,- per maand;

� b. Een gratificatie voor haar bovengemiddelde inzet ter hoogte van € 500,-, uit te keren in 
september;

� c. Pensioenpremie: werkgeversbijdrage € 130,- per maand, werknemersbijdrage 
€ 80,- per maand. Het totaalbedrag wordt rechtstreeks aan het pensioenfonds afgedragen;

� d. Premies werknemersverzekeringen. Deze komen geheel voor rekening van de werkgever. Het 
bedrag over de maand september is € 210,-;

� e. Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Het bedrag in september is 
€ 108,-;

Boek de relevante bedragen in de loonstaat.
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16.16 DE STUDENTEN- EN SCHOLIERENREGELING

-Speciale loonbelastingverklaringen

-Bedoeld voor studenten en scholieren die seizoensarbeid verrichten of incidenteel 
werken

-De loonbelastingverklaring wordt ondertekend door scholier/student en wordt bij 
de loonadministratie gevoegd met rechtsgeldig ID

-Bijzondere wijze van loonbelasting heffen volgens de witte kwartaaltabel

-Toepassing van de gewerkte maanden binnen een kalenderkwartaal
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Voorbeeld: student Arno werkt gedurende 3 maanden in de horeca 
(vakantieperiode): toepassing mét loonheffingskorting.

enkelvoudig    cumulatief 

juli: fiscaal maandloon € 1.250,- 1.250
augustus: fiscaal maandloon € 1.125,- 2.375
september fiscaal maandloon € 1.000,- 3.375

De maandlonen worden per maand in een kalenderkwartaal gecumuleerd, het 
totale loon toepassen vlg witte kwartaaltabel en de loonbelasting wordt 
afgelezen. De inhouding van de voorgaande periode wordt op het totaal 
verminderd. 
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16.16 DE STUDENTEN- EN SCHOLIERENREGELING

� De heffing volgens de witte kwartaaltabel verloopt als volgt:
-----------------------------------------------------------------------------

juli € 1.250,- € 1.250,00
heffing juli: € 0,00

augustus € 1.125,- + € 1.250,- € 2.375,00
heffing augustus: € 255,25 -/- € 0,00 € 255,25

september € 1.000,- + € 1.125,- + € 1.250,- € 3.375,00
heffing september: € 342,50 -/- € 255,25 € 87,25
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16.16 DE STUDENTEN- EN SCHOLIERENREGELING

16.11 MEEWERKENDE KINDEREN

Voorwaarden:

� Het kind kan fictief in dienstbetrekking zijn

� Kind is tenminste 15 jaar oud

� Kind moet bij ouders inwonen

� Kind is geen ondernemer

� Eenvoudige administratie: naam, adresgegevens en BSN

� Niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen

� Loon is niet marktconform, familierelatie overheerst

� Er is sprake van een IB-onderneming
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� Loon bestaat uit (loon in natura: tabel 15)
loon in geld
loon in natura: inwoning => € 5,55 p/dag

maaltijden => € 3,35 p/maaltijd
kleding => factuurwaarde

Sophie de Jager, 18, woont bij haar ouders en werkt mee in het bedrijf van haar 
vader (v.o.f. de Jager). De firmanten zijn de ouders van Sophie. Sophie geniet vrije 
kost en inwoning en heeft kleding genoten tegen een factuurwaarde van € 1.050,-. 
Sophie ontvangt:
€ 75,- zakgeld per week. 
Elke kwartaal stort pa € 1.500,- op de spaarrekening. 
Pa heeft voor Sophie € 2.000,- aan loonheffing betaald over 2018 en 
€ 800,- aan Zvw.
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16.11 MEEWERKENDE KINDEREN

Loon 2019 voor Sophie:
zakgeld 52 x € 75 € 3.900
spaargeld 4 x € 1.500 € 6.000
inwoning 365 x € 5,55 € 2.025,75
kost (maaltijden) (365 x € 3,35) x 3 € 3.668,25
kleding (factuurwaarde incl OB) € 1.050
betaalde loonheffing 2018 € 2.000

� Loon voor de loonheffing(en) € 18.644,-

� Berekening loonheffing volgens kwartaaltabel! 
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16.11 MEEWERKENDE KINDEREN

Toepassing witte kwartaaltabel: 
€ 18.644,- / 4 = € 4.666,00 => € 4.657,50 => € 403,50

totale loonheffing over 2018 bedraagt:
4 x € 403,50  = € 1.614,-

Werkgeversheffing Zvw: € 18.664,- x 6,95% € 1.297,-

De Zvw en loonheffing moeten vóór 1 februari 2019 worden 
afgedragen.
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� Premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw
berekenen

We onderscheiden de volgende premie werknemersverzekeringen
-In verband met werloosheid:
-WW-Awf (algemeen werkloosheidsfonds)
-premie sectorfonds

� De premie WW is voor alle werkgevers gelijk: 3,60%

� De premie sectorfonds is een gedifferentieerde premie en afhankelijk van de 
sector waarin een werkgever is ingedeeld:
tabel 10 handboek loonheffingen
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5, 6 EN 7 DE LOONHEFFINGEN

De sectorpremie:

De Belastingdienst beoordeelt de sectoren. 
Zij geeft een voor bezwaar vatbare beschikking af
(tabel 10)

Bezwaar maken tegen de indeling in een sector binnen 
6 weken na dagtekening van de beschikking.

De sectorindeling is van invloed op de sectorpremie (tabel 10) en 
de gedifferentieerde premie Whk (tabel 10a)
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5, 6 EN 7 DE LOONHEFFINGEN

Premie sectorfonds:

De hoogte van de te betalen sectorpremie is afhankelijk van het werkloosheidsrisico van een sector. 

Bepaalde sectoren kennen een hoge premie => premiegroep kort: < 1 jarig arbeidscontract 
en een lage premie => premiegroep lang: minimaal 1 jaar of voor onbepaalde tijd.

De volgende sectoren kennen een hoog werkloosheidsrisico:

- Agrarische bedrijven

- Bouwbedrijven

- Culturele instellingen

- Horeca algemeen

- Schildersbedrijven

Zie verder voor de voorwaarden hoofdstuk 5.3 handboek loonheffingen

1205, 6 EN 7 DE LOONHEFFINGEN
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Het lage percentage wordt toegepast:

- Afsluiten van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor 
tenminste 1 jaar of voor onbepaalde tijd

- Anders het hoge premiepercentage

- Zie verder hoofdstuk 5.3 handboek loonheffingen
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5, 6 EN 7 DE LOONHEFFINGEN

Voorbeeld: Job heeft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 
voor de duur van 1 jaar bij Agrarisch bedrijf ‘Poep aan de Knikker’. 
Na een half jaar wordt Job ontslagen door zijn werkgever. Poep 
aan de Knikker heeft het gehele jaar 0,58% premie sectorfonds 
afgedragen. Is dit juist?

5, 6 EN 7 DE LOONHEFFINGEN
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� Nee, omdat Job na ontslag van zijn werkgever een recht heeft 
op een WW-uitkering, is de inhoudingsplichtige over het gehele 
jaar 2,58% premie sectorfonds verschuldigd.

� Horeca is sector 01, handboek loonheffingen tabel 10.

5, 6 EN 7 DE LOONHEFFINGEN
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De uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet worden als volgt 
gefinancierd:

� De eerste 6 maanden uit het Sectorfonds

� Na 6 maanden uit het Algemeen werkloosheidsfonds

5, 6 EN 7 DE LOONHEFFINGEN
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� Voorbeeld:
Jaap van Asten heeft een brutoloon in januari van € 2.500,-. De 
pensioenpremie dat op zijn loon wordt ingehouden bedraagt 
€ 140,- en hij heeft een bijtelling in verband met een auto van de 
zaak van € 240,-.

� Bereken voor Jaap de grondslag voor de 
werknemersverzekeringen en bereken de premie WW-Awf over 
de maand januari.

5, 6 EN 7 DE LOONHEFFINGEN
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� Bruto loon € 2.500 +

� Af: pensioenpremie Jaap € 140 -/-

� Bij: bijtelling privégebruik auto € 240 +

Grondslag werknemersverzekeringen € 2.600

Verschuldigde premie WW-Awf 3,60%

€ 2.600 x 3,60% = € 90,-

Deze premie is de werkgever van Jaap verschuldigd.

5, 6 EN 7 DE LOONHEFFINGEN
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� Stel het loon voor de werknemersverzekeringen over januari 
bedraagt € 2.668.

� Hoeveel wordt dán afgedragen door de werkgever aan premie 
WW-Awf?

5, 6 EN 7 DE LOONHEFFINGEN
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� € 2.668 x 3,60% = € 96,048
De premie wordt afgekapt, afgerond naar beneden, dus € 96,04

� De berekende premies werknemersverzekeringen en de 
inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringwet worden altijd 
afgekapt!

5, 6 EN 7 DE LOONHEFFINGEN
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De Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) 
De premieheffing gaat over de (mate van) arbeidsongeschiktheid

� 1. De basispremie WAO/WIA of de basispremie WAO/IVA/WGA en

� 2. De gedifferentieerde premie Whk
-IVA staat voor de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten
-WGA staat voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
-Whk staat voor Werkhervattingskas

5, 6 EN 7 DE LOONHEFFINGEN
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De Financiering van de uitkering:

� De IVA-uitkeringen, WGA-uitkeringen (na een looptijd van 10 jaar) en de 
WAO-uitkeringen komen uit de premiebetalingen van de basispremie 
WAO/WIA

� De WGA-uitkeringen (de eerste 10 jaar) en de ZW-uitkeringen komen ten 
laste van de gedifferentieerde premie Whk. 

5, 6 EN 7 DE LOONHEFFINGEN
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De premieopbouw in verband met arbeidsongeschiktheid:

� De basispremie WAO/WIA bedraagt 6,96% inclusief 0,50% opslag 
in verband met de verplichte werkgeversbijdrage van de 
kinderopvang. De gedifferentieerde premie Whk is een 
premiedifferentiatie bestaande uit:
- premiedeel WGA-vast (dienstverband)
- premiedeel WGA-flex
- premiedeel ZW-flex

5, 6 EN 7 DE LOONHEFFINGEN
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� Flex staat voor flexwerknemers, dit zijn:
- werknemers in fictieve dienstbetrekking
- uitzendkrachten
- werknemers met een tijdelijk dienstverband
- werknemers die binnen 4 weken ziek uit dienst gaan (nawerking)

5, 6 EN 7 DE LOONHEFFINGEN

132
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Gedifferentieerde premie Whk:

� Afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico

� Afhankelijk van de omvang van de premieloonsom:
- kleine werkgever => maximaal € 331.000
- middelgrote werkgever => meer dan 
€ 331.000, maar niet meer dan € 3.310.000
- grote werkgever => meer dan € 3.310.000

5, 6 EN 7 DE LOONHEFFINGEN
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� Voor kleine werkgevers wordt aangesloten bij tabel 10a van het 
handboek loonheffingen.

� De werkgever ontvangt een mededeling van de 
premiepercentages

� De werkgever kan geen bezwaar indienen tegen de mededeling

Middelgrote en grote werkgevers ontvangen een beschikking 
met daarin vermeld de premiepercentages => zij kunnen wél 
bezwaar indienen tegen dit besluit.

5, 6 EN 7 DE LOONHEFFINGEN
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� Voor werknemers die in dienst zijn op grond van de Wet op de 
Sociale Werkvoorziening geldt een ‘eigen’ premiepercentage: 
1,24%

� Deze totaalpremie vervangt de 3 premiedelen die is toegepast 
bij de andere werknemers

� De werkgever mag 50% van de premiedelen WGA-vast en WGA-
flex verhalen op de werknemer van het NETTO loon

5, 6 EN 7 DE LOONHEFFINGEN
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� Tabel 11 Handboek loonheffingen noemt het maximum premieloon en 
maximum bijdrageloon

� Per jaar bedraagt het maximum premieloon en bijdrage loon
€ 55.927,00
Per maand is dit € 55.927,00 / 12 = € 4.660,58

� Per vier weken is dit € 54.614 / 13 = € 4.302,07 etc.

� Er is dus niet meer premies verschuldigd indien het premieloon of 
bijdrageloon meer bedraagt dan € 55.927,00

136

5, 6 EN 7 DE LOONHEFFINGEN

VCR is een verplicht gestelde methode om de premies 
werknemersverzekeringen en de Zvw te berekenen.

Uitgangspunt: het loon voor de wnv of bijdrageloon.

Rekening houden met het maximum premieloon of bijdrageloon. 
=> Zie tabel 11

De methode wordt toegepast per werknemer.

De berekende premies worden afgekapt.
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� Op werknemersniveau kunnen berekenen van de verschuldigde premies

� Wisselende lonen worden onderling gecompenseerd => aanwasmethode

� Een werkgever is gemiddeld genomen over een jaar bij een berekening per 
maand of vier weken niet meer verschuldigd dan : p x (€ 54.614 / 12 of 13) 

bijvoorbeeld: premie WW/Awf: 3,60% x € 55.927 =  € 2.013,372

138
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OPDRACHT VCR: BEREKEN DE 
VERSCHULDIGDE WERKGEVERSHEFFING 
ZVW O.B.V. DE 4-WEKENAANGIFTEN

139

periode loon Zvw Cum loon Cum max cum bijdrageloon premie

Zvw bijdrageloon bijdrageloon p/periode Zvw afgekapt

1 3.900,00 3.900,00 € 4.302,07 3.900,00 3.900,00 271,05

2 4.100,00 8.000,00 8.604,14 8.000,00 4.100,00 284,95

3 4.400,00 12.400,00 12.906,21 12.400,00 4.400,00 305,80

4 4.450,00 16.850,00 17.208,28 17.208,28 4.808,28 334,17546 334,17

5 8.100,00 24.950,00 21.510,35 21.510,35 4.302,07 298,993865 298,99

5, 6 EN 7 DE LOONHEFFINGEN 140

Eigenrisicodragenschap

� De werkgever kan het eigen risico dragen (dus niet laten verzekeren bij UWV) 
voor bepaalde werknemersverzekeringen:

� WGA-vast(e werknemers) en ZW-flex

� WGA-flex per 01-01-2018

� De werkgever is dan verplicht zelf de uitkeringen te doen voor de vaste 
werknemers voor de periode van 10 jaar

141
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Voorwaarden eigenrisicodragerschap

Verzoek aan Belastingdienst
Binnen uiterlijk 13 weken vóór ingangsdatum
(1-7 of 1-1) uitzondering voor startende ondernemers

� Garantieverklaring bank of verzekeraar (alleen WGA verplicht) => verplicht: 
Model garantieverklaring

� ZW: 2 jaar risico dragen, garantieverklaring niet verplicht, wel laten bijstaan 
door een deskundig persoon die gecertificeerd is op grond van de 
Arbowet.
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Einde eigenrisicodragerschap:

Werkgever wil of kan geen eigenrisicodrager meer zijn:
Binnen uiterlijk 13 weken vóór ingangsdatum
Onderneming eindigt van rechtswege door bijv. faillissement of 
onderneming is geen werkgever meer
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- Het verhalen van de gedifferentieerde Werkhervattingskas bij 
eigenrisicodragerschap:

- Ook maximaal 50% verhalen op werknemer:
*Werkgever heeft WGA-risico laten verzekeren => 50% van de 

verzekeringspremie verhalen

*Werkgever heeft WGA-risico niet laten 
verzekeren (zelf risicodragend)
=> 50% van de fictieve premie op de werknemer verhalen, uitgaande van het 

voorgaande of het lopende jaar (schatting)

- Percentage 2019 = WGA-uitkeringen 2019 / totaal van het  
premieloon 2019 (op basis van schattingen)
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�Eindheffingen, Wet vermindering 
afdracht loonbelasting en premie 
volksverzekeringen en handboek 
loonheffingen stap 2 en 3 de 
loonadministratie

24 EN 25 EINDHEFFINGEN EN 
AFDRACHTVERMINDERINGEN
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Eindheffing is een heffing bij de inhoudingsplichtige

Soorten te behandelen eindheffing:

-WKR => 80% => alleen loonbelasting

-45% / 75% eindheffing => loonheffing

-€ 300,- => loonheffing

-Eindheffing via naheffing => loonheffingen

-Pseudo-eindheffing => loonheffing
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24 EN 25 EINDHEFFINGEN EN 
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Verstrekkingen aan zakelijke relaties…
Eindheffing mag, moet niet…
Doelgroep? 
Relatiegeschenken aan personen die NIET op de payroll staan.
Voorbeeld: ondernemers, freelancers of uitzendkrachten

Geen eindheffing ? => ontvanger geeft de waarde aan…

Wel eindheffing? =>  waarde verstrekking maximaal € 136? => 45% eindheffing
waarde verstrekking > € 136,-? => 75% eindheffing

Voorwaarde: een verstrekking die tegelijkertijd en voor dezelfde gelegenheid ook 
aan de eigen werknemers worden gedaan
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Doorlopend wisselend gebruik van bestelauto’s, kenmerken:

� Het doorlopend en wisselend gebruik van een bestelauto door 2 of meer 
werknemers

� En waarbij het gebruik ervan moeilijk of niet individualiseerbaar is

� Er is ook sprake van privégebruik

Eindheffing € 300 per jaar verplicht te verdelen over de aangiftetijdvakken.
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� Pseudo-eindheffing: excessieve vertrekvergoeding:
Het begrip ‘excessief’ wordt kwantitatief gecodificeerd:

- jaarloon > € 551.000,-
- pseudo-eindheffing 75% over de vertrekvergoeding voor zover  deze > dan het jaarloon
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Voorbeeld: Annie Blink heeft een jaarloon van € 600.000 als haar dienstverband met haar 
werkgever wordt ontbonden. Annie krijgt een ontslagvergoeding van € 1.000.000 
uitbetaald.

Op de ontslagvergoeding moet 52% loonbelasting worden ingehouden: (reguliere 
heffing) => 52% x 1.000.000 = € 520.000

Daarnaast: 75% x (1.000.000 – 600.000)  € 300.000 aan pseudo-eindheffing worden 
afgedragen.

De inhoudingsplichtige mag de pseudo-eindheffing voor excessieve vertrekvergoedingen 
niet opnemen in zijn reguliere aangifte, maar op een aangifteformulier (niet digitaal!) 
'Aangifte loonheffingen pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding‘.
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De naheffingsaanslag als eindheffing opgelegd door de Belastingdienst: Bij 
gebleken onjuistheden…

Hoofdregel: 
Het opleggen van een correctieverplichting: de inhoudingsplichtige corrigeert altijd 
zelf de aangifte(n)! (Denk aan het belang van de Polisadministratie!)

Als (ook) een verzuimboete of een vergrijpboete zal worden opgelegd => ALTIJD 
naheffingsaanslag!

De keuze is aan de inspecteur…?
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Een naheffingsaanslag kan slechts worden opgelegd binnen 5 
jaren na afloop van het kalenderjaar. De inspecteur kan in 2019 
slechts een naheffingsaanslag opleggen vanaf het jaar 2014.

We kunnen (globaal) 2 situaties onderscheiden:

-Er is wel aangifte gedaan, maar het (volledige) bedrag is niet 
betaald

-Er is een te laag bedrag aan loonheffingen aangegeven, 
waardoor onvoldoende is betaald
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Voorbeeld:

Controleambtenaar Joost kondigt een boekenonderzoek aan per 1 mei 2019. Over 
de maand maart 2014 constateert hij, dat er te weinig loonheffingen is afgedragen. 
Joost meldt, dat hij de te weinig betaalde loonheffingen zal naheffen. 
Kan Joost de te weinig afgedragen loonheffingen nog naheffen?
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De Belastingdienst heeft de keuze om een naheffingsaanslag op te leggen aan 
de werkgever => de naheffingsaanslag is eindheffing (dus deze wordt opgelegd 
aan de werkgever)

De loonheffing zal niet worden verhaald op de werknemer, dus… de werknemer 
‘merkt niets…’

De eindheffing blijft (natuurlijk) buiten de loonstaat
De eindheffing blijft buiten de polisadministratie

Beter: correctieverplichting op werknemersniveau!
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Goedkeuring staatssecretaris (begunstiging):

Naheffingsaanslag mag alleen als de na te heffen loonbestanddelen:
-niet of moeilijk individualiseerbaar zijn én

-de inhoudingsplichtige moet aan de Belastingdienst aannemelijk maken dat er bij 
de werknemers geen onevenredige nadelige effecten optreden én

-de inhoudingsplichtige betaalt de premies werknemersverzekeringen en Zvw
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Voorbeelden: (geoorloofde naheffing als eindheffing)

-loonbetalingen aan anonieme werknemers

-een correctie op afdrachtverminderingen

-de loonbestanddelen zijn niet of moeilijk op werknemersniveau te herleiden

-de loonbestanddelen zijn gering (klein)

-de werknemers hebben een hoger loon dan het maximum 
premieloon/bijdrageloon
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Voorbeeld (tabel 5)

� Stel werknemer heeft een gratificatie ontvangen van € 5.000,- van zijn 
inhoudingsplichtige, dat netto wordt uitbetaald, zonder dat de 
inhoudingsplichtige hierover de verschuldigde loonbelasting heeft 
ingehouden. Deze werknemer valt met zijn totale jaarloon in de 4e

belastingschijf.

� Bij toepassing op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 zou over de 
€ 5.000 (enkelvoudig) 51,75%(tabel 1) verschuldigd zijn. Dit is dus nagelaten. 
Dit resulteert tot het volgende:
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Hieruit kunnen we het volgende herleiden, zowel absoluut als relatief:

absoluut relatief

fiscaal loon x 100,00%

af: ingehouden loonheffing y 51,75%

netto loon (gratificatie) 5.000,- 48,25%

Relatief hebben we alle procentuele gegevens, dus kunnen we het netto loon herleiden naar het 
fiscale loon:

Het fiscale loon (x) = 5.000 x 100 / 48,25  => € 10.362,69

de loonheffing (y)  = 5.000 x 51,75 / 48,25 => € 5.362,69

Als de werkgever besluit niet te verhalen, dan wordt het bruteringspercentage gehanteerd:  
(51,75%/48,25%) x 100 = 107,2% (zie tabel 5)

Als de werkgever besluit wél te verhalen, dan wordt het enkelvoudig tarief gehanteerd 51,75%

24 EN 25 EINDHEFFINGEN EN 
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Afdrachtvermindering loonbelasting en premie volksverzekeringen
Verkapte subsidievorm aan inhoudingsplichtigen

2 soorten afdrachten:

- De afdrachtvermindering zeevaart

- De S & O-afdrachtvermindering 
(Speur- en ontwikkelingswerk)
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Kenmerken S en O:

1. De afdrachtvermindering zeevaart en de S & O-afdrachtvermindering kunnen niet
samengaan

2. De toepassing van een afdrachtvermindering zeevaart kan in de aangifte 
loonheffingen niet minder zijn dan 0, en is niet te verrekenen met toekomstige 
aangiften

3. De afdrachtvermindering S&O kan wél worden doorgeschoven (verrekend) binnen 
de (project)periode waarvoor S&O is aangevraagd
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Doel van de WVA: stimuleren van innovatieve ontwikkelingen in Nederland => 
Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Aanvraag: de werkgever moet beschikken over een S & O-verklaring => deze wordt 
op verzoek afgegeven door Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO)

Projecten S & O:

Een S&O-verklaring wordt afgegeven voor een periode van 3 tot 12 maanden 
binnen een kalenderjaar

Er worden maximaal 3 verklaringen afgegeven per kalenderjaar
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Aanvraag S&O

Aanvraag S&O-verklaring moet minimaal 1 maand vóór aanvang van de 
werkzaamheden worden aangevraagd.

Het totaal bedrag volgens de beschikking wordt evenredig over de maanden verdeeld

Bepalen van het bedrag van de vermindering:
loongegevens uit het refertejaar: 
jaar nu -2      2019 => 2017

Loongegevens worden ontleend uit de polisadministratie

Als in jaar ‘nu -2’ geen speur en ontwikkelingswerk is gedaan, wordt het S & O-loon 
gesteld op € 29
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Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk:

Percentages volgens de 1e en 2e schijf 

Via de WBSO kan de werkgever een tegemoetkoming krijgen in de 
loonkosten van werknemers die speur- en ontwikkelingswerk 
verrichten. Het fiscale voordeel is een vermindering van de af te 
dragen loonbelasting over de loonkosten van deze medewerkers. 
In 2019 bedraagt deze zogenoemde S&O-afdrachtvermindering 
32% van de eerste € 350.000 aan loonkosten voor speur- en 
ontwikkelingswerk. Voor de resterende S&O-loonkosten is dit 16%. 

Voor starters is de vermindering over de 1e 40% (ipv 32%).
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RVO berekent het S&O-loon door het berekende S&O-uurloon te vermenigvuldigen 
met de toegekende S&O-uren (Deze worden aangeleverd door de 
inhoudingsplichtige). Het S&O-uurloon is een vast gemiddeld bedrag per uur dat 
geldt voor alle S&O-medewerkers. De loongegevens worden via de 
Polisadministratie (UWV) aangeleverd aan de hand van de door de 
inhoudingsplichtige aangeleverde BSN-ers.

Hoe wordt het S & O-uurloon voor 2017 bepaald?

Heeft de werkgever in 2017 geen gebruik gemaakt van de WBSO, dan geldt een 
gemiddeld S&O-uurloon van € 29 (forfait).

Heeft de werkgever in 2017 wel gebruik gemaakt van de WBSO, dan wordt het 
S&O-uurloon 2017 berekend op basis van gegevens (uit de aangiften 
loonheffingen) over 2017. De peildatum voor de loongegevens van 2017 is 
vastgesteld op 1 april 2018. 
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De afdrachtvermindering wordt bepaald aan de hand van het door RVO 
berekende uurloon + kosten en uitgaven, die samenhangen met het project.

� Bij de kosten en uitgaven kan worden uitgegaan van de werkelijke gemaakte 
kosten/uitgaven   óf   er kan gebruik worden gemaakt van een relatief eenvoudig 
regime: de forfaitaire benadering.

De hoogte van het forfaitaire bedrag per kalenderjaar is: 

� € 10 per S&O-uur voor de eerste 1.800 S&O-uren. 

� € 4 per S&O-uur voor alle S&O-uren boven de 1.800. 
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Voorbeeld:

Willie Wortel BV heeft voor de periode januari t/m mei 2019 een project aangemeld bij RVO 
voor in totaal 3.800 S&O-uren. Voor de kosten/uitgaven kiest Willie Wortel BV voor de 
forfaitaire methode. (over de 1e 1.800 => € 10,- en over het meerdere € 4)
RVO heeft het gemiddelde S&O-uurloon bij Willie Wortel BV0 over 2017 berekend op € 59,66. 
In 2019 wordt uitgegaan van € 60 (afgerond naar boven op hele euro’s). RVO vermeldt op 
de verklaring een bedrag van:
3.800 uur x € 60 = € 228.000 + € 26.000 aan kosten en uitgaven, totaal € 254.000. 
De afdrachtvermindering wordt voor de maanden januari t/m mei 2019: (€ 254.000 x 32% =) 
€ 81.280
Per maand bedraagt de vermindering € 16.256 (81.280 / 5)
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Per maand bedraagt de vermindering € 16.256 over de maanden januari t/m mei 
2019. 
De aangifte over januari bedraagt aan verschuldigde loonbelasting stel € 11.000. Dat 
betekent dat € 5.256 niet kan worden benut in die maand. Over de maanden 
februari t/m mei wordt de totale afdrachtvermindering over de aangevraagde 
periode herrekend: € 81.280 -/- € 11.000 = € 70.280

€ 70.280 / 4 = € 17.570
Deze gegevens zijn gebaseerd op de begrote S&O-uren. De werkelijk bestede uren
aan S&O moeten binnen 3 maanden na afloop van het kalenderjaar aan RVO 
bekend worden gemaakt
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Start van een onderneming met werknemers: Aanmelden als werkgever => formulier 
melding loonheffingen aanmelding werkgever

� Werkgever ontvangt:
-loonheffingennummer
-de aangiftebrief
-brief/beschikking aansluiting sector

2 EN 3 GEGEVENS WERKNEMER ADMINISTREREN 
EN LOONADMINISTRATIE AANLEGGEN
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Identificatie vaststellen => geen rijbewijs!

� Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen
(vormvrij)

� Aangeven of de loonheffingskortingen worden toegepast

� Geen model opgaaf gegevens voor de loonheffingen => zie voorbeelden 2.3.2
bijvoorbeeld werknemer opnieuw in dienst nemen of uitkeringsgerechtigden met 
AOW of op basis van de Participatiewet

2 EN 3 GEGEVENS WERKNEMER ADMINISTREREN EN 
LOONADMINISTRATIE AANLEGGEN
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� Er geldt voor een ondernemer/belastingplichtige een algemene administratieve 
bewaarplicht van 7 jaar

� Specifiek voor de loonheffingen => 
Als een werknemer uit dienst is: bewaarplicht van 5 jaar na afloop van het 
kalenderjaar waarin de werknemer uit dienst is getreden 
=> m.b.t. model opgaaf gegevens voor de loonheffingen én een kopie van een 
geldig identiteitsbewijs (op dát moment)

2 EN 3 GEGEVENS WERKNEMER ADMINISTREREN EN 
LOONADMINISTRATIE AANLEGGEN
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Het voor het eerst aan het werk zetten van werknemers moet in bepaalde situaties 
ook digitaal worden gemeld (sanctie) aan de Belastingdienst (de 
eerstedagsmelding):

Eerstedagsmelding (EDM) ingeval:
-naheffingsaanslag i.v.m. geen vermelding werknemer in loonadministratie
-een vergrijpboete wegens niet tijdige betaling of aangifte doen voor de 
loonheffingen
-bij een boete of een strafrechtelijke vervolging i.v.m. illegaliteit

Verplichting EDM via beschikking Belastingdienst, tenminste 3 jaar of bij recidive 
verlenging van 5 jaar

2 EN 3 GEGEVENS WERKNEMER ADMINISTREREN EN 
LOONADMINISTRATIE AANLEGGEN
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Vervolg: geen EDM voor =>

� Uitzendkrachten via uitzendbureau

� Artiesten en beroepssportersregeling

� Pensioengerechtigden en uitkeringsgerechtigden (werkgever 
betaalt…)

� Meewerkende kinderen in de onderneming van de ouders

2 EN 3 GEGEVENS WERKNEMER ADMINISTREREN EN 
LOONADMINISTRATIE AANLEGGEN
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Anoniementarief

� Ontbreken van model opgaaf gegevens voor de loonheffingen

� Of een geldig identiteitsbewijs

� Sanctie => inhouding loonheffing 52%
geen loonheffingskorting toepassen
geen maximum premieloon hanteren
geen maximum bijdrageloon hanteren

2 EN 3 GEGEVENS WERKNEMER ADMINISTREREN EN 
LOONADMINISTRATIE AANLEGGEN
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3 GEGEVENS WERKNEMER 
ADMINISTREREN EN 
LOONADMINISTRATIE AANLEGGEN 
EN 9 BEDRAGEN IN DE LOONSTAAT 
BOEKEN (HERHALING)
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VUL AAN DE HAND VAN BOVENSTAANDE 
GEGEVENS DE LOONSTAAT IN VAN RIA.

Ria Mulkens is werkzaam bij Laatop BV als manager van de accountantsafdeling. Laatop BV heeft nog niet gekozen voor de 
werkkostenregeling. In januari 2019 ontvangt Ria de volgende bedragen, respectievelijk vinden de volgende inhoudingen 
plaats:

a.   Een bruto maandloon van € 3.150,00

b.   Een bonus ten bedrage van € 625,00 wegens de goede performance van haar afdeling.

c.   Deze maand heeft zij een bedrag van totaal € 321,00 aan reiskostenvergoeding ontvangen. Hiervan is € 150,00 onbelast.

d.   Ria krijgt een bedrag van € 35,00 per maand aan kostenvergoeding. 
Laatop BV kan deze kostenvergoeding overigens niet onderbouwen.

e.   Ria heeft door haar recente echtscheiding tijdelijk geldproblemen en vraagt aan Laatop BV een voorschot op haar 
vakantiebijslag die ze in mei 2016 zal ontvangen. Om haar te helpen wordt de reeds tot 1 januari 2018 opgebouwde 
vakantiebijslag uitbetaald. Het bedrag aan vakantiebijslag dat wordt uitbetaald bedraagt € 1.764,00

f.    De totale pensioenpremie die per maand door Laatop BV aan het pensioenfonds wordt afgedragen, bedraagt € 366,00. 
Op basis van de arbeidsvoorwaarden is de helft hiervan voor rekening van de werknemer en deze wordt ingehouden op 
het loon van Ria.

g.   De premies werknemersverzekeringen bedragen € 358,00.

h.   De inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet is € 296,00.

i.    Er wordt een bedrag van € 2.055,00 ingehouden als loonbelasting en premie volksverzekeringen.
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UITWERKING 

� Kolom 3: € 3.150 + € 625 + € 171 + € 35 + € 1.764 = € 5.745

� Kolom 7: € 183

� Kolom 8, 12, 14: € 5.562

� Kolom 15: € 2.055

� Kolom 17: € 3.507 + € 150 = € 3.657

178

Aangifte doen en aangiftetijdvakken:
Aangiftetijdvak: per maand of per vier weken

Een aangiftetijdvak van 4 weken begint altijd op 1 januari van een jaar en eindigt op 31 
december

-Halfjaarlijkse aangiften: personeel van zelfstandige binnenschippers die aan boord van 
het schip wonen

-Jaaraangiften:

Personeel aan huis i.h.k.v. een persoonsgebonden budget

Meewerkende kinderen in de onderneming v.d. ouders

Personeel i.h.k.v. persoonsgebonden budget swv
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Kennisgevingen om tijdig aangiften te doen:

- Aangiftebrief

- E-mailbericht over de aangifte

Loontijdvak wijkt af van het aangiftetijdvak:

Voorbeeld: loontijdvak is een week

Dan bijvoorbeeld aangiftetijdvak van 4 weken kiezen

Genietingsmoment is bepalend om in te houden.
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Aangiftetijdvak veranderen:

Kan m.i.v. 1 januari van een jaar;

formulier ‘Wijziging aangiftetijdvak 

loonheffingen’

uiterlijk 14 december binnen (2018)

Hoe aangifte doen?

Digitaal, echter één uitzondering:

- Pseudo-eindheffing i.v.m. excessieve vertrekvergoedingen
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Geen aangifte doen en/of betalen vóór het begin van een 
aangiftetijdvak, uitzondering:

De loonheffing en Zvw, van een BV, die uitsluitend dga’s in dienst heeft! 
In de maand januari kunnen alle aangiften van het lopende jaar 
worden gedaan!

Verschil: nihilaangifte en nulaangifte

Nihilaangifte: als inhoudingsplichtige in het aangiftetijdvak geen 
werknemers in dienst heeft

Nulaangifte: als inhoudingsplichtige wel werknemers in dienst heeft, 
maar geen loon heeft uitbetaald.
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Betalen n.a.v. aangifte loonheffingen:

Binnen een maand na het loontijdvak, uiterlijk de laatste dag van die 
maand: als de laatste dag een feestdag is of in het weekend, dan de 
dag vóór het weekend of feestdag (zie aangiftebrief loonheffingen)

Verrekenen teruggaaf omzetbelasting met een verschuldigde bedrag 
aan loonheffingen:

- De aangifte moet tijdig zijn gedaan

- Beide aangiften eindigen in dezelfde maand

- Geen openstaande schulden

- Verzoek Belastingdienst uiterlijk op de uiterste aangiftedatum
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Let op: 
de aangiftetijdvakken van de omzetbelasting en de loonheffingen 
kunnen verschillend zijn!

Aangifte loonheffingen over juni (moet 31 juli binnen zijn) en de 
aangifte omzetbelasting over het 2e kwartaal (moet ook 31 juli 
binnen zijn)
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De aangifte bestaat uit 3 delen:

� - de identificerende gegevens

� - de werknemersgegevens (nominatieve deel)

� - de collectieve (werknemers) gegevens (totalen)

Aangifte doen met een commercieel software pakket of met 
een pakket van de Belastingdienst (Easytax: max. 10 
werknemers)
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� De polisadministratie wordt beheerd door UWV en wordt gebruikt 
door:
- de Belastingdienst => voor o.a. de aangiften inkomstenbelasting 
en het toekennen van toelagen
- het UWV => toekennen van de juiste uitkeringen
- het Centraal Bureau voor de Statistiek
- de Gemeentelijke Sociale diensten => bijstand
- RVO => ter berekening van het gemiddelde S&O-uurloon
- Pensioenfondsen
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� De Polisadministratie:

� Digitaalverzekeringsbericht (DVB)
Via www.uwv.nl + DigiD => mijn UWV =>kunnen werknemers hun DVB ophalen

� Checken welke inkomensgegevens staan geregistreerd waarop uitkeringen zijn 
gebaseerd
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Overige onderwerpen (11 en 12)

-Aangifteverzuimboete, betaalverzuimboete en samenloop

-Correctieverzuim

-Verzuim i.v.m. Eerste Dag Melding

-Correctieverplichting

-Naheffingsaanslagen

-Bezwaarschrift

-Aanmaningen

-Dwangbevelen

-Beslagleggingen
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Boetes: aangifte- en betaalverzuim en samenloop van boeten

1. Aangifteverzuim:

Geen of te laat aangifte doen

Coulancetermijn: 
betaling wordt gedaan na de laatste aangiftedatum echter uiterlijk op de 7e
kalenderdag 

=> aangifte wordt binnen deze termijn gedaan: verzuimmededeling => geen boete

=> aangifte komt ná deze termijn binnen: aangifteverzuimboete € 65,-
(max € 1.319,-)

=> aangifte is onvolledig of niet juist (inhoudelijk) aangifteverzuimboete € 65,-
(max € 1.319,-)
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2. Betaalverzuim:
te laat betalen (binnen de coulancetermijn)
=> eerste keer betaald na uiterste betaaldatum, binnen de coulancetermijn => 
verzuimmededeling, geen boete

=> tweede keer betaald na uiterste betaaldatum binnen coulancetermijn => 
betaalverzuimboete 3%, minimaal € 50, max € 5.278,-

=> Betaalverzuim: niet (volledig) betalen (na de coulancetermijn)
(niet volledig) betaald na de coulancetermijn => betaalverzuimboete 3%, 
minimaal € 50, max € 5.278,-
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Isabeau dient haar aangifte loonheffingen te laat in over de maand 
augustus 2019.

Wanneer moet de aangifte uiterlijk binnen zijn?

De aangifte loonheffingen komt binnen op 4 oktober 2019. 
Wat is het gevolg van de te laat binnengekomen aangifte?

De aangifte komt binnen op 9 oktober 2019.

Wat kan het gevolg hiervan zijn?
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� Uiterlijk 30 september 2019

� Er volgt geen boete => binnen de coulancetermijn (7 
kalenderdagen)

� Er kan een boete worden opgelegd van € 65 met een maximum 
van € 1.319
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Isabeau betaalt te laat op aangifte over de maand augustus 2019. De betaling wordt 
op rekening van de Belastingdienst bijgeschreven op 4 oktober 2019. Het bedrag van 
de aangifte bedraagt € 1.500,-

Wat is het gevolg van de te laat binnengekomen betaling?

Stel: Het is de 2e keer dat er te laat wordt betaald.

Wat is hiervan het gevolg?
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� Betaling binnen de coulancetermijn, vorige aangifte tijdig betaald? => 
verzuimmededeling, geen boete

� Boete 3% met een minimum van € 65 en een maximum van € 5.278
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Betaling binnen de coulancetermijn (niet tijdig!) en deels buiten de 
coulancetermijn:

=> Een betaalverzuimboete van 3% over het  volledige bedrag na 
de uiterste betaaldatum! 
minimaal € 65,- maar niet meer dan € 5.278,-

Samenloop van een aangifteverzuimboete en betaalverzuimboete 
is mogelijk! (twee boetes tegelijk)
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⇒ Stelselmatig verzuimen van tijdig betalen: betaalverzuimboete 10%, 
maximaal € 5.278,-

⇒ Ten onrechte geen bijtelling toepassen i.v.m. het privégebruik van de 
auto van een werkgever : 
boete maximaal € 5.278,-

> Grove schuld: 40%, 

> Opzet 80%, 

> Recidive 100%, maar maximaal € 5.278,-
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Een vergrijpboete wordt nooit opgelegd binnen de periodiciteit van de 
aangiftecyclus

Er moet sprake zijn van grove schuld of (voorwaardelijke) opzet

De boete is afhankelijk van de mate van verwijtbaarheid: 
minimaal 25%  maximaal 100% van het belastingbedrag

Er is geen samenloop mogelijk tussen verzuimboetes en vergrijpboetes! 
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Grove schuld (25%) is een in laakbaarheid aan opzet grenzende 
mate van verwijtbaarheid en omvat mede grove onachtzaamheid 
(laakbare slordigheid of ernstige nalatigheid)

Vertaling 

De belanghebbende had redelijkerwijs kunnen of moeten 
begrijpen, dat zijn gedrag tot gevolg kon hebben dat te weinig 
belasting zou worden geheven of betaald.

Opzet (50%) is het willens en wetens handelen of nalaten…
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Aansprakelijkheid:
Soorten van aansprakelijkheidsstelling:

- 1. Inleners van personeel (inlenersaansprakelijkheid)

- 2. Bestuurders van vennootschappen, verenigingen e.d. ondernemingen met 
rechtspersoonlijkheid

- 3. Aannemers in een keten (ketenaansprakelijkheid)
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1. Inleners van personeel

Een ondernemer leent personeel in bij een uitzendbureau (uitlener). 
Het  uitzendbureau is inhoudingsplichtig m.b.t. het uitgeleend personeel.

Voldoet een uitzendbureau niet aan de verplichtingen, dan kan ook de inlener
aansprakelijk worden gesteld. (beschikking aansprakelijkheidsstelling)

De inlener kan zich beschermen door middel van een G(eblokkeerde)-rekening.
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� Verdere beperking aansprakelijkheid:
1. Stichting Normering Arbeid: Uitzendbranche heeft criteria 
ontwikkeld ter beperking van risico’s binnen de uitzendbranche: 
NEN 4400-1 (Nederlandse ondernemingen) en  NEN 4400-2 
(buitenlandse ondernemingen)

� 2. Certificering van een uitzendorganisatie betekent inschrijving in 
het openbaar register van de St. Normering Arbeid
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2. Bestuurders van vennootschappen e.d. met rechtspersoonlijkheid

De Belastingdienst kan de bestuurders aansprakelijk stellen voor de 
loonheffingen en de omzetbelasting

Meldingsplicht bij betalingsproblemen:

Voor bestuurders geldt dat bij betalingsonmacht zij de 
Belastingdienst direct op de hoogte moeten stellen. Hiervoor 
kunnen zij een formulier ‘betalingsonmacht’ gebruiken en daarbij 
een apart verzoek tot uitstel van betaling
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3. Aannemers in een keten:

Situatie: hoofdaannemer, onderaannemer en onder-
onderaannemer etc.

Aansprakelijkheidsstelling van de hoofdaannemer, de 
onderaannemer ten aanzien van de onder-onderaannemer etc. 
De laatsten in de keten kunnen niet aansprakelijk gesteld worden!

De aannemer die aansprakelijk gesteld kan worden kan zich 
beschermen d.m.v. het openen van een 
G-rekening
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Niet eens zijn met de gestelde aansprakelijkheid:
Tegen een beschikking van de aansprakelijkheidsstelling en het 
bedrag van de aansprakelijkheidsstelling kan bezwaar worden 
ingediend binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking bij 
de ontvanger (Belastingdienst).

Verder in beroep bij de rechtbank, in hoger beroep bij het 
gerechtshof en beroep in cassatie bij de Hoge Raad => binnen 6 
weken na dagtekening
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Risicobeperking aansprakelijkheidsstelling

- Verklaring van betalingsgedrag
De belastingplichtige kan op deze wijze een beeld krijgen omtrent het 
betalingsgedrag van zijn debiteur

- Kettingbeding
In het contract tussen aannemer en onderaannemer kan een beding worden 
opgenomen, waarbij wordt opgelegd dat de onderaannemer zijn 
werkzaamheden beperkt en verder niet uitbesteed.

In beide gevallen kan de belastingplichtige nog steeds aansprakelijk gesteld 
worden.
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G-rekening:

De inlener maakt een deel (het belastingbedrag) van de totale factuur over op 
een speciale rekening: de G-rekening. Het is zaak om een zo nauwkeurig mogelijke 
schatting te maken van het belastingbedrag. (meestal ongeveer 30-40%)

Het openen van een G-rekening wordt op verzoek gedaan bij de ontvanger van 
de Belastingdienst.

Deze beoordeelt het verzoek.
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Manieren van corrigeren van de aangifte:

-afhankelijk van soort applicatie

-afhankelijk van aangiftetijdvak verstreken of niet verstreken

-afhankelijk van het jaar dat gecorrigeerd moet worden (aangiftetijdvak verstreken)

Hoe corrigeren?

-Opnieuw de hele aangifte corrigeren en verzenden

-Een aanvullende aangifte verzenden

-Een correctie verzenden bij aangifte

-Een losse correctie verzenden => 

zie hfdst 12.6 handboek loonheffingen
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Correctieberichten en boeten
Een boete kan worden opgelegd voor de volgende verzuimen in verband met 
correctieverzoeken of correctieverplichtingen:

-een betaalverzuim wegens een foute of onvolledige aangifte

-een aangifteverzuim wegens een foute of onvolledige aangifte

-een correctieverzuim
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Correctieberichten: betaalverzuim
Een correctie kan worden gedaan, omdat te weinig loonheffingen is 
afgedragen, dus te laat => betaalverzuimboete, 

uitzondering:
De totale correcties bedragen < € 20.000 op kalenderjaarbasis

Of > € 20.000,- correctie, maar dit is < 10% van de reeds afgedragen 
belastingbedragen

Anders: 5% boete, maar maximaal € 5.278,-
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Geen samenloop van een verzuimboete en vergrijpboete mogelijk, tenzij…

De Belastingdienst nieuwe informatie heeft gekregen, afkomstig van: 
de inhoudingsplichtige

van derden

uit de administratie

De reeds opgelegde verzuimboete wordt verminderd met de op te leggen 
vergrijpboete
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Correctieberichten: Aangifteverzuimboete
Belastingdienst gaat terughoudend om met het opleggen van 
aangifteverzuimboetes:

- De inhoudingsplichtige neemt zelf initiatief om te corrigeren => geen 
aangifteverzuimboete

- Belastingdienst verplicht de inhoudingsplichtige te corrigeren => € 65,-

- Stelselmatig foutieve aangiften => aangifteverzuimboete maximaal 
€ 1.319,-
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Correctieberichten: correctieverzuim
De correctie wordt niet, niet op tijd, fout of onvolledig verzonden => correctieverzuim

Terughoudend m.b.t. opleggen van correctieverzuimboetes

Stelselmatig verzuimen => maximaal € 1.319,-
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De naheffingsaanslag loonheffingen wordt uiterlijk binnen 14 kalenderdagen 
betaald

Een naheffingsaanslag kan bestaan uit:

� de belasting 

� een boete 

� de belastingrente 
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Bezwaarschrift

� Schriftelijk aan de Belastingdienst of een ander bestuursorgaan 
binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag.

� Alleen belanghebbenden kunnen bezwaar aantekenen

� Belanghebbenden zijn de benadeelden

� Belanghebbenden kunnen zowel werknemer als 
inhoudingsplichtige zijn
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Bezwaarschrift: niet ontvankelijk

Te laat ingediende bezwaarschrift (na 6 weken)

Voldoet niet aan formele vereisten:

� NAW-gegevens ontbreken;

� Aanslagnummer ontbreekt;

� Motivering ontbreekt;

� Ondertekening ontbreekt;

� Indiener is geen belanghebbende.

Ambtshalve herziening: Belastingdienst heroverweegt zijn beslissing (kennisgeving)
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Pro forma bezwaar/hoorplicht

� Een bezwaarschrift indienen zonder motivering, omdat er 
bijvoorbeeld meer tijd nodig is om het bezwaar te motiveren

� Het bezwaarschrift wordt later aangevuld met de motivering

� Op verzoek van de belanghebbende kan deze door de 
Belastingdienst worden gehoord (hoorplicht)

� Deze hoorplicht kent UWV niet.
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� Uitspraak op een bezwaarschrift
Door de Belastingdienst wordt binnen 6 weken na ontvangst van het 
bezwaarschrift een uitspraak gedaan

� De termijn kan eenzijdig met 6 weken worden verlengd

� Daarna met instemming van belanghebbende een langere termijn

De beslistermijnen voor UWV en SVB kunnen afwijken => zie KG Hoofdstuk 7
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