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De administratie bij nieuwe werknemers goed regelen in vijf stappen

Als de selectieprocedure is afgerond en een nieuwe werknemer is aangenomen, komt de administratieve molen op 
gang. Met de werknemer moet worden afgesproken onder welke voorwaarden hij in dienst komt en die moeten tijdig 
en schriftelijk worden afgestemd. 

Transparante arbeidsvoorwaarden
In de wet is bepaald welke informatie u bij indiensttreding aan de werknemer moet geven. Die wettelij-
ke bepaling is per 1 augustus 2022 uitgebreid als gevolg van nieuwe regels vanuit de Europese Unie. De 
werknemer heeft recht op meer informatie rond de indiensttreding.

Administratieve eisen
Voor het opnemen van de werknemer in de salarisadministratie en aangifte loonheffingen gelden ook allerlei 
administratieve eisen. Deze toolbox geeft u diverse voorbeelddocumenten voor het correct vastleggen van alle 
arbeidsvoorwaarden en de gegevens voor de loonheffingen. Ook de bijzondere administratieve verplichtingen staan in  
overzichtelijk op een rijtje. Zo voldoet u eenvoudig aan de verplichtingen die aan de administratie en bewaartermijnen 
worden gesteld, zonder de regels voor de privacy van de werknemer te overtreden.

Stap 1 Download de interactieve checklist

 CHECKLIST De administratie bij nieuwe werknemers in vijf stappen

De eerste checklist heeft u nu voor u. Hierin staan alle onderdelen van deze toolbox benoemd. U kunt de 
status van de te nemen stappen in deze checklist bijhouden en afvinken welke onderdelen u heeft afgerond. 
Dit vinkje kunt u dus vast zetten.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
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Stap 2 Voorwaarden rond indiensttreding

 ARTIKEL Nieuwe regels voor uw informatieplicht bij indiensttreding

Na een succesvolle sollicitatieprocedure volgt een indiensttreding. Onder welke voorwaarden een 
werknemer bij u komt werken, zult u in de arbeidsovereenkomst vastleggen. In de wet is bepaald welke 
informatie u hierover aan de werknemer moet geven. Die wettelijke bepaling is per 1 augustus 2022 
uitgebreider als gevolg van nieuwe regels vanuit de Europese Unie (EU). Die schrijven voor dat de 
werknemer recht heeft op meer informatie. In dit verdiepingsartikel leest u meer over deze uitgebreide 
informatieplicht.

Opmerkingen

 INFOGRAPHIC Verklaring omtrent het gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat iemand in het verleden 
geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de 
samenleving. U ziet de eisen en bijzonderheden in deze infographic.

Opmerkingen

 V & A Aan welke eisen moet een ontbindende voorwaarde voldoen?

Als iedere werknemer in uw organisatie over een Verklaring omtrent gedrag (VOG) moet beschikking, kunt 
u de werknemer in afwachting van de VOG wel vast laten werken. Dat kunt u regelen door een ontbindende 
voorwaarde op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Daar gelden wel strenge voorwaarden voor. U leest de 
aandachtspunten in deze Vraag & Antwoord.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/arbeidsovereenkomst/verdiepingsartikel/nieuwe-regels-voor-uw-informatieplicht-bij-indiensttreding.html
https://www.rendement.nl/vog/infographics/verklaring-omtrent-het-gedrag-vog.html
https://www.rendement.nl/arbeidsovereenkomst/vraag-en-antwoord/aan-welke-eisen-moet-een-ontbindende-voorwaarde-voldoen
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 CHECKLIST Bewaartermijnen sollicitatie- en personeelsgegevens

De persoonlijke gegevens die uw organisatie verzamelt van (potentiële) werknemers mogen niet eindeloos 
in uw archief blijven zitten. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt paal en perk aan 
de bewaartermijn van sollicitatiegegevens als brieven, cv’s en referenties. Ook na uitdiensttreding van een 
werknemer krijgt uw organisatie te maken met specifieke bewaartermijnen.
Het is zaak om persoonsgegevens niet eerder weg te gooien dan nodig is, maar ook zeker niet te lang te 
bewaren. In deze checklist staan de bewaartermijnen van sollicitatie- en personeelsgegevens op een rijtje.

Opmerkingen

Stap 3 Een arbeidsovereenkomst sluiten

 CHECKLIST Hoofdlijnen bij sluiten van arbeidsovereenkomst

Bij het in dienst nemen van een werknemer is het belangrijk dat de werkgever goede afspraken met 
hem maakt. Daarbij moeten keuzes worden gemaakt over een eventuele proeftijd, de looptijd van de 
arbeidsovereenkomst en de arbeidsvoorwaarden. Schriftelijke vastlegging van die afspraken is raadzaam en 
soms zelfs verplicht. In deze checklist staan de afspraken die u moet of kunt maken op een rij.

Opmerkingen

 TOOLbOx Stel goede bedingen voor het arbeidscontract op

Een werkgever en werknemer kunnen in de arbeidsovereenkomst afspraken maken over veel onderwerpen. 
Denk aan het beperken van nevenarbeid of concurrentie, uitdiensttreding op de AOW-leeftijd, de 
mogelijkheid tussentijds wijzigingen aan te brengen, geheimhouding en meer. Deze afspraken zijn aan 
regels en beperkingen gebonden om (in de meeste gevallen) de rechten van de werknemer te beschermen. 
Met deze toolbox stelt u snel en eenvoudig rechtsgeldige bedingen op voor in het arbeidscontract.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/bewaarplicht/tools/bewaartermijnen-sollicitatie-en-personeelsgegevens.html
https://www.rendement.nl/arbeidsovereenkomst/tools/hoofdlijnen-bij-sluiten-van-arbeidsovereenkomst.html
https://www.rendement.nl/arbeidsovereenkomst/toolbox/stel-goede-bedingen-voor-het-arbeidscontract-op.html
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Opmerkingen

 TOOLbOx Dit verandert er per 1 augustus in de arbeidsvoorwaarden

De Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden geeft werkgevers per 1 augustus 2022 meer 
verplichtingen rondom het verstrekken van informatie aan werknemers en beperkt de mogelijkheden om 
bepaalde bedingen in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Deze toolbox loodst de werkgever langs alle 
consequenties van de nieuwe wet en bevat diverse voorbeelden van arbeidsovereenkomsten.

Een arbeidsovereenkomst in een handomdraai
Stap 7 van de toolbox over de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden biedt u 
talloze voorbeeldcontracten, bijvoorbeeld voor bepaalde en onbepaalde tijd, met en zonder 
cao, met vaste uren, min-max- of een nulurencontract. 

Opmerkingen

Stap 4 Gegevens van de werknemer administreren

 CHECKLIST Administreren van gegevens van nieuwe werknemer

Als werkgever moet u aan diverse administratieve verplichtingen voldoen als werknemers in dienst treden. 
Het is van groot belang dat u deze verplichtingen kent en daaraan, volgens de bijbehorende regels, voldoet. 
Middels deze checklist krijgt u een overzicht van de belangrijkste administratieve verplichtingen waaraan u 
moet voldoen bij indiensttreding van een werknemer.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/arbeidsvoorwaarden/toolbox/dit-verandert-er-per-1-augustus-in-de-arbeidsvoorwaarden.html
https://www.rendement.nl/werving-en-selectie/tools/administreren-van-gegevens-van-nieuwe-werknemer.html
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 TOOLbOx Toolbox identificatieplicht

Elke werkgever heeft een identificatieplicht ten aanzien van zijn werknemers. Die plicht bestaat uit drie 
onderdelen; de verificatieplicht, de bewaarplicht en de zorgplicht. Lapt de werkgever de regels daarvoor aan 
zijn laars, dan kan dat tot naheffingen en boetes leiden. Waar uw organisatie allemaal rekening mee moet 
houden rondom de identificatieplicht, leest u in deze toolbox.

Opmerkingen

 FORmuLIER Gegevens vastleggen voor de loonheffingen

Werknemers moeten bij indiensttreding diverse gegevens aanleveren die werkgevers nodig hebben om 
aangifte loonheffingen te kunnen doen. De vorm waarin die aanlevering gebeurt is volledig vrij, zolang 
het maar schriftelijk gebeurt en alle benodigde gegevens worden vastgelegd. Deze tool biedt u een handig 
formulier om de benodigde gegevens van de werknemer vast te leggen.

Opmerkingen

 V & A Wat is een inkomstenverhouding?

Voor elke nieuwe werknemer schrijft de Belastingdienst voor dat er een inkomstenverhouding (IKV) wordt 
aangemaakt. Tijdens het dienstverband kan ook een nieuwe IKV ontstaan, bijvoorbeeld bij een wisseling 
van de hoge naar de lage WW-premie. Wat houdt een inkomstenverhouding precies in? U leest het in deze 
Vraag & Antwoord.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/identificatieplicht/toolbox/voldoe-aan-de-identificatieplicht-in-zes-stappen.html
https://www.rendement.nl/aangifte-loonheffingen/tools/gegevens-vastleggen-voor-loonheffingen.html
https://www.rendement.nl/aangifte-loonheffingen/vraag-en-antwoord/wat-is-een-inkomstenverhouding
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 FORmuLIER Model loonstaat

Vóór de eerste salarisbetaling van de nieuwe werknemer moet de werkgever een loonstaat voor 
hem hebben aangelegd. Op zo’n loonstaat worden de gegevens vermeld die van belang zijn voor de 
loonbelasting/premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen. Bepaalde gegevens 
moeten op de loonstaat voorkomen. Deze tool biedt u een loonstaat met alle door de Belastingdienst 
vereiste componenten.

Opmerkingen

 V & A Welke gegevens moeten op de loonstrook staan?

De Belastingdienst schrapte uit het Handboek Loonheffingen 2019 een hele lijst met gegevens die op de 
loonstroken en de jaaropgaaf van werknemers moeten staan. Hoe zit dat? U leest het in deze Vraag & 
Antwoord.

Opmerkingen

 STAPPENPLAN Een werknemer in dienst nemen met voordeel

Voor bepaalde werknemers kan uw organisatie recht hebben op een tegemoetkoming of voordeel. Vaak 
hangt dit recht samen met de situatie van de werknemer; hij heeft dan een zogeheten afstand tot de 
arbeidsmarkt. Dit kan vanwege zijn leeftijd zijn, of samenhangen met een gebrek aan scholing of een 
arbeidsbeperking. Maar daar mag u in een sollicitatiegesprek niet altijd naar vragen.
Hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie zich netjes aan de regels houdt en toch geen voordeel misloopt? Dit 
stappenplan zet alle acties vóór, tijdens en na indiensttreding op een rij.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/loonadministratie/tools/model-loonstaat.html
https://www.rendement.nl/loonadministratie/vraag-en-antwoord/welke-gegevens-moeten-op-de-loonstrook-staan
https://www.rendement.nl/lkv-en-jeugd-liv/tools/een-werknemer-in-dienst-nemen-met-voordeel.html
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 STAPPENPLAN Vaste kostenvergoedingen fiscaal correct regelen

Vaste kostenvergoedingen besparen werkgevers heel wat administratieve rompslomp, maar de keerzijde 
van de medaille is dat een vaste kostenvergoeding niet zomaar onbelast aan werknemers kan worden 
gegeven. Zeker bij vaste vergoedingen voor intermediaire kosten en gerichte vrijstellingen komen de nodige 
voorwaarden kijken. Een goede specificatie van vaste kostenvergoedingen is essentieel. Dit stappenplan 
zet op een rijtje hoe werkgevers ervoor kunnen zorgen dat werknemers niet onterecht een onbelaste vaste 
kostenvergoeding krijgen, met alle fiscale gevolgen van dien.

Opmerkingen

 TAbEL Loonbelastingtabellen

Hoeveel loonbelasting/premie volksverzekeringen uw organisatie in de loonaangifte moet inhouden 
op het loon van een werknemer, hangt af van een heel rijtje variabelen, waaronder het woonland van 
de werknemer. Via deze pagina vindt u snel de meest gangbare tabellen in Excel en een link naar het 
keuzemenu van de Belastingdienst waar alle loonbelastingtabellen tot vijf jaar terug te vinden zijn.

Opmerkingen

Stap 5 Bijzondere administratieve verplichtingen

 INFOGRAPHIC Werkzaamheden voor indiensttreding

Als een nieuwe werknemer zijn arbeidsovereenkomst heeft ondertekend en duidelijk is wanneer hij begint, 
moet een organisatie voor de indiensttreding diverse zaken regelen. In deze infographic ziet u welke zaken 
precies.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/werkkostenregeling/tools/vaste-kostenvergoedingen-fiscaal-correct-regelen.html
https://www.rendement.nl/tabellen/loonbelastingtabellen
https://www.rendement.nl/werving-en-selectie/infographics/werkzaamheden-voor-indiensttreding.html
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 CHECKLIST Privacy bij indiensttreding

Informatiebeveiliging is mensenwerk. Bij personeel dat in dienst komt, maar ook bij vertrekkend personeel, 
is het verstandig om het onderwerp informatiebeveiliging in te bouwen in de procedures. U kunt bij nieuw 
personeel controleren of het nieuwe personeelslid een sleutel krijgt voor het pand, welke inloggegevens de 
nieuwe werknemer ontvangt, en of er referenties zijn gecheckt voordat het contract is getekend. Deze tool 
biedt u een checklist voor nieuwe werknemers.

Opmerkingen

 FORmuLIER Aftekenlijst eigendommen bij indiensttreding werknemer

Een nieuwe werknemer start in uw organisatie. Om goed te kunnen beginnen met zijn werkzaamheden 
moet u hem een aantal middelen verstrekken. Alles wat u uitgeeft, heeft u graag overzichtelijk vastgelegd 
in een document dat u in het personeelsdossier kunt bewaren. Dit formulier is een overzichtelijke manier 
waarop de afgifte van middelen kunt weergeven.

Opmerkingen

 ARTIKEL Arbeidsvoorwaarden meenemen bij wisselen van werkgever

Als een werknemer overstapt naar een andere werkgever, neemt hij mogelijk allerlei secundaire 
arbeidsvoorwaarden mee naar zijn nieuwe werkgever. Daarvoor moeten de oude en de nieuwe werkgever 
dan wat administratieve handelingen verrichten. Het is afhankelijk van de arbeidsvoorwaarden van de 
werknemer wat er precies moet gebeuren en hoeveel werk het is. De bijzonderheden staan op een rijtje in 
dit verdiepingsartikel.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/tools/privacy-bij-indiensttreding.html
https://www.rendement.nl/werving-en-selectie/tools/aftekenlijst-eigendommen-bij-indiensttreding-werknemer.html
https://www.rendement.nl/arbeidsvoorwaarden/verdiepingsartikel/arbeidsvoorwaarden-meenemen-bij-wisselen-van-werkgever.html
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 GESPREKSHANdLEIdING Voorzie de werknemer van basisinformatie over pensioen

Nieuwe werknemers die gaan deelnemen aan de pensioenregeling van uw organisatie moeten van 
de pensioenuitvoerder binnen drie maanden Pensioen 1-2-3 ontvangen met informatie over de 
pensioenregeling. Ze kunnen dan zelf kiezen hoeveel details ze willen weten. Vóór die tijd moet de 
werkgever echter al met de pensioencommunicatie aan de slag. In deze gesprekshandleiding staat welke 
pensioenvraagstukken allemaal in het arbeidsvoorwaardengesprek aan de orde moeten komen.

Opmerkingen

 ARTIKEL Regels en risico’s van het opvolgend werkgeverschap

Als een werknemer overstapt naar een nieuwe werkgever, kan er sprake zijn van ‘opvolgend 
werkgeverschap’. Wat houdt dit begrip precies in? Welke consequenties heeft het voor uw organisatie?
En zijn er mogelijkheden om eventuele problemen als gevolg van opvolgend werkgeverschap te 
voorkomen? In dit verdiepingsartikel vindt u de antwoorden op deze vragen.

Opmerkingen

Toch nog vragen?
Als u na het bestuderen van deze toolbox nog vragen heeft over de administratie bij indienst-
treding, kunt u die voorleggen aan de adviseurs van de adviesdesk. Stel als abonnee gratis uw 
vraag via rendement.nl/adviesdesk en ontvang binnen vijf werkdagen een antwoord.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/pensioen/tools/voorzie-de-werknemer-van-basisinformatie-over-pensioen.html
https://www.rendement.nl/arbeidsovereenkomst/verdiepingsartikel/regels-en-risicos-van-het-opvolgend-werkgeverschap.html
https://www.rendement.nl/adviesdesk
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