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Voorwoord
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de fiscale behandeling van beloningen en kostenvergoedingen.

Vanaf 2011 is de ‘werkkostenregeling’ van toepassing en zal het gehele 
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Het oude systeem en het  
nieuwe systeem

In Fiscale beloning 2013 behandelen we beide systemen. We spreken 
over het oude systeem als we het systeem van vergoedingen en verstrek
kingen zoals dat gold tot en met 2010 bedoelen (hoofdstuk 2) en we spre
ken over het nieuwe systeem als we het systeem zoals dat vanaf 2011 
geldt, bedoelen (hoofdstuk 3). Daarnaast behandelen we in de overige 
hoofdstukken de andere onderwerpen en die hebben we, voor de duide
lijkheid, als subtitel meegegeven ‘oud en nieuw systeem’. Voor deze opzet 
is gekozen om duidelijkheid te brengen in de beide systemen. Natuurlijk is 
het zo dat oud en nieuw niet 100% te scheiden is: soms zult u in het oude 
systeem zien dat het op dezelfde wijze behandeld gaat worden als in het 
nieuwe systeem (bijvoorbeeld reiskostenvergoedingen). En ook bij de on
derdelen die zowel van toepassing zijn op het oude als het nieuwe sys
teem zult u wijzigingen in verband met het nieuwe systeem aantreffen (bij
voorbeeld de 30%regeling). 

Veel vergoedingen en verstrekkingen in het nieuwe systeem zijn 
gebaseerd op de wettelijke omschrijving van het oude systeem en de 
daaraan gekoppelde jurisprudentie. Om te voorkomen dat vergoedingen 
en verstrekkingen twee keer worden omschreven, namelijk eenmaal onder 
het oude systeem en eenmaal onder het nieuwe systeem, hebben we bij 
de omschrijvingen van de vergoedingen en verstrekkingen in het nieuwe 
systeem alleen de wijzigingen vermeld. Indien er bij een bepaalde 
vergoeding of verstrekking onder het nieuwe systeem geen omschrijving 
staat, dan is deze gelijk aan de omschrijving die in het oude systeem gold. 
In de betreffende hoofdstukken zullen we daar nogmaals op wijzen. We 
hopen hiermee het leesgemak te vergroten. Zekerheidshalve hebben we 
nog een leeswijzer gemaakt (zie onder aan dit hoofdstuk).

Hieronder is een lijst opgenomen waarin de vergoedingen en verstrek
kingen staan met de verschillen tussen het oude en het nieuwe systeem.
1. Aanvullende voorwaarden vrijstelling bij telewerken
2. Verhuizing in het kader van de dienstbetrekking
3. Bedrijfsfitness
4. Werkruimte
5. Normering vrije vergoedingen en verstrekkingen werkruimte

6. Personeelsverenigingen
7. Personeelsreizen, personeelsfestiviteiten en dergelijke incidentele per

soneelsvoorzieningen
8. Genot van bewassing, energie en water
9. Inwoning
10. Fiets voor woonwerkverkeer
11. Producten eigen bedrijf
12. Vaste vergoedingen
13. Huisvesting aan boord van schepen en baggermaterieel, op 

 boorplatforms en in pakwagens van kermisexploitanten
14. Bedragen bewassing, energie en water begrepen in bedrag inwoning 

en huisvesting

In 2011 is plusminus 11%, ongeveer 80.000 inhoudingsplichtigen, 
overgestapt naar de nieuwe regeling. Ongeveer 15% van de 
inhoudingsplichtigen (dus ongeveer 114.000) heeft met ingang van 2012 
de overstap gemaakt naar het nieuwe systeem en de grote meerderheid, 
zo’n 560.000 inhoudingsplichtigen, hanteert het oude systeem van 
vergoedingen en verstrekkingen in 2012. De verwachting is dat in 2013 
ongeveer 20% de overstap naar het nieuwe systeem zal maken. Dat 
betekent dat in 2013 nog zo’n 390.000 inhoudingsplichtigen het oude 
systeem zullen blijven toepassen en pas in 2014 (verplicht) zullen 
overstappen. Omdat dat nog de overgrote meerderheid is, behandelen 
we eerst het oude systeem. Het is aan te bevelen om beide hoofdstukken 
te lezen om zo beide systemen te kunnen vergelijken en voor een van 
beide systemen te kiezen.

Wanneer u Fiscale beloning 2013 in handen heeft, heeft u de keuze voor 
het oude of nieuwe systeem allang gemaakt. Die keuze is van veel 
factoren afhankelijk. De voornaamste factor betreft uw arbeids
voorwaarden. Deze kunnen zijn bepaald in een cao of, indien geen cao 
geldt, in de individuele arbeidsovereenkomst van uw werknemers. In beide 
gevallen is het belangrijk om de arbeidsvoorwaarden goed op een rij te 
hebben. Daarnaast dient u rekening te houden met alle declaraties en 
gefactureerde vergoedingen en verstrekkingen. Op declaraties en facturen 
kunnen soms ook vergoedingen en verstrekkingen terecht zijn gekomen, 
waarvan het niet bedoeld was deze onbelast aan de werknemers te 
vergoeden. Al deze vergoedingen en verstrekkingen horen wel allemaal in 
de vergelijking tussen de effecten van uw arbeidsvoorwaarden in het oude 
systeem en uw arbeidsvoorwaarden onder het nieuwe systeem te worden 
meegenomen. Vergeet in de vergelijking niet de eindheffingen mee te 
nemen, zoals in het oude systeem toegepast. 
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De inhoud van deze uitgave is met name gericht op de fiscale 
mogelijkheden die de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) en de 
aanverwante regelingen bieden op het terrein van personeelsbeloningen 
en kostenvergoedingen.

Hierna hanteren wij geregeld het begrip ‘loonheffing’ (de som van 
loonbelasting en premie volksverzekeringen). Het loonbegrip voor de 
premieheffing werknemersverzekeringen is normaliter gelijk aan dat voor 
de loonheffing, zeker sinds 2006, maar er doen zich echter toch kleine 
verschillen voor. Alleen als er een expliciet verschil bestaat, noemen wij 
beide.

Leeswijzer

A. Interesse voor het nieuwe systeem: lees hoofdstuk 3 en voor de 
(meeste) omschrijvingen van vergoedingen en verstrekkingen: zie 
hoofdstuk 2;

B. Interesse in het oude systeem: lees hoofdstuk 2;
C. Interesse in zowel het nieuwe als het oude systeem: lees eerst 

hoofdstuk 2, daarna hoofdstuk 3.

1 2 3  4  5
6  7 8  9 10

Belastingvrije vergoedingen en 
verstrekkingen

Zoals in hoofdstuk 1 reeds is aangegeven, is het oude systeem alleen van 
toepassing voor werkgevers die (tijdelijk) kiezen voor het overgangsrecht. 
Formeel is per ingang van 2011 de werkkostenregeling (zie hoofdstuk 3) 
van toepassing. Daarnaast zijn de omschrijvingen van diverse 
vergoedingen en verstrekkingen onder het oude systeem gelijk aan onder 
het nieuwe systeem. Ook daarom is dit hoofdstuk van belang.

Loon is belast, maar loon in de vorm van vergoedingen (geld) en 
verstrekkingen (natura) kan onbelast zijn. Wanneer de werkgever een 
onbelaste vergoeding of verstrekking aan de werknemer verstrekt, ligt de 
bewijslast bij de werkgever. Hij zal aannemelijk moeten maken dat de 
vergoeding of verstrekking aan de voorwaarden voor onbelaste 
vergoedingen en verstrekkingen voldoet.

Het is mogelijk werknemers vergoedingen te geven ter dekking van 
kosten, uitgaven en afschrijvingen die zij moeten maken om inkomen te 
verwerven. ‘Andere vergoedingen’ zijn volgens de wetgever belastingvrij 
voor zover zij naar algemeen maatschappelijke opvattingen niet als 
beloningsvoordeel worden ervaren. Om excessen te voorkomen en 
eventueel te kunnen ingrijpen in beslissingen die volgen uit de fiscale 
rechtspraak, kan het ministerie van Financiën nadere regels en normen 
stellen over de hoogte van vergoedingen én zelfs bepalen wat 
maatschappelijk wel of niet gebruikelijk is. In de praktijk blijkt dat de 
discussie over wat naar maatschappelijke opvattingen niet als 
beloningsvoordeel wordt ervaren, heel lastig is en zelden aan de fiscale 
rechter ter beoordeling wordt voorgelegd. Voor de werknemer is het 
ontvangen van een kostenvergoeding bijna een must als zijn werkgever de 
kosten niet door middel van een declaratie wenst te vergoeden. Als 
gevolg van de invoering van de belasting herziening in 2001 is het immers 
niet meer mogelijk de kosten ter verwerving van inkomen in de 
inkomstenbelastingsfeer in aftrek te brengen.

Gerechtshof Amsterdam heeft op 2 juni 2003, mede op grond van 
internationale regelgeving waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd, de 
afschaffing in de inkomstenbelastingsfeer van de aftrek van kosten ter 

1  |  HET OUDE EN HET NIEUWE SYSTEEM
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verwerving van inkomen als een ongelijke behandeling aangemerkt. Het hof 
vergeleek de situatie van een werknemer zonder kostenvergoeding van zijn 
werkgever met die van een werknemer die zijn kosten belastingvrij van zijn 
werkgever vergoed krijgt. Het hof heeft aan de ongelijke behandeling echter 
geen consequenties verbonden, omdat het zich niet op het terrein van de 
wetgever wenste te begeven. De Hoge Raad heeft op 8 juli 2005 gesteld 
dat er een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat om enerzijds 
werknemers die hun arbeidskosten niet van hun werkgever vergoed krijgen 
in de inkomstenbelasting, niet meer de mogelijkheid te bieden hun 
werkelijke zakelijke kosten op hun inkomen in aftrek te brengen, en 
anderzijds in de loonbelasting de vrijstelling voor vergoedingen van 
bepaalde arbeidskosten te handhaven. Met andere woorden: van een 
ongelijke behandeling is volgens de Hoge Raad geen sprake.

De vaststelling van kostenvergoedingen kan op twee manieren 
plaatsvinden. Het kan per werknemer geïndividualiseerd plaatsvinden óf 
het kan als algemene onbelaste vaste kostenvergoeding aan een 
‘homogene’ groep werknemers worden verstrekt. In beide gevallen zal de 
werkgever de onbelaste vaste kostenvergoeding vooraf naar ‘aard en 
veronderstelde omvang’ van de kosten moeten onderbouwen.

Hierna wordt ingegaan op de wijze van vaststelling van een (algemene) 
onbelaste vaste kostenvergoeding. Ook wordt uiteengezet hoe een vaste 
onbelaste kostenvergoeding voor individuele kostensoorten kan worden 
opgebouwd. Wees echter op uw hoede. Hoe specifieker een bepaalde 
kostensoort is (bijvoorbeeld de kosten van een incidentele buitenlandse 
reis), des te moeilijker het wordt om de algemene kostenvergoeding met 
dergelijke kosten te onderbouwen. De Belastingdienst is dan van mening 
dat dergelijke specifieke kosten zich alleen lenen voor een vergoeding op 
declaratiebasis. De Hoge Raad is een andere mening toegedaan, zo blijkt 
uit de uitspraak van 7 maart 2008 (zie Hoofdstuk 2.1, onder de eerste Let 
op!).

Let op!
Het is oppassen met kostenvergoedingen volgens een cao. Dergelijke 
vergoedingen zijn fiscaal niet altijd even zorgvuldig afgestemd. De 
Belastingdienst heeft het recht de verstrekte (netto)vergoeding op fiscale 
merites te beoordelen. De bewijslast dat de cao-vergoeding aan de hoge 
kant is, ligt dan echter wel bij de Belastingdienst (Hoge Raad 22 
december 1999).

De volgende kosten en zaken kunnen aanleiding geven tot een onbelaste 
vergoeding of verstrekking en kunnen deels dienen voor de onderbouwing 
van een (algemene) onbelaste vaste kostenvergoeding. Deze lijst is niet 
limitatief, omdat elk beroep zijn specifieke kosten kan meebrengen.

Specifieke kosten:
■■ parkeer, tol en veergelden (bij een door de werkgever ter beschikking 
gestelde auto);

■■  studiekosten;
■■  representatiekosten en kleine consumpties;
■■  interne representatie (collegiaal gedrag; zie paragraaf 2.4);
■■  kosten in verband met communicatie (telefoon enzovoort);
■■  werkruimte thuis (onder voorwaarden) en de telewerkplaats;
■■  kilometervergoeding zakelijk gebruik privéauto;
■■  woonwerkverkeer;
■■  schade en/of verlies persoonlijk eigendom;
■■  bedrijfsbeschermingscursussen;
■■  huisvesting buiten de woonplaats;
■■  koffie en versnaperingen;
■■  kostgeld;
■■  vakliteratuur;
■■  werkkleding;
■■  verhuiskosten;
■■  voedsel en drank voor de ambulante werknemer;
■■  aktetas (als verstrekking in natura);
■■  congreskosten;
■■  arbovoorzieningen;
■■  muziekinstrumenten, geluidsapparatuur enzovoort;
■■  kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst (extraterritoriale 
kosten, ofwel de 30%regeling).

2.1 DE (ALGEMENE) ONBELASTE VASTE KOSTEN VERGOEDING 
EN DE ONDERBOUWING DAARVAN

In de Wet LB is als hoofdregel opgenomen dat (algemene) onbelaste 
vaste kostenvergoedingen tot het loon behoren, tenzij deze in de wet 
worden uitgezonderd en/of wordt voldaan aan nadere ministeriële 
regelgeving. De Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 stelt vervolgens 
dat een vaste vergoeding niet tot het loon behoort voor zover deze 
vergoeding per kostensoort is gespecificeerd en de algemene 
kostenvergoeding, op verzoek van de Belastingdienst, steekproefsgewijs 
is gecontroleerd aan de hand van de werkelijk gemaakte kosten.

2  |   BELASTINGVRIJE VERGOEDINGEN EN VERSTREKKINGEN
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afwijken. In de praktijk blijkt dat er veel discussie ontstaat met de 
Belastingdienst of en in hoeverre er sprake is van een homogene groep 
werknemers.

■■  Daarnaast moet worden beoordeeld of het gaat om een daggeld
vergoeding dan wel om een maandvergoeding. Bij veel vakantie, 
ziekte, atvdagen enzovoort wordt het gemakkelijker om een 
daggeldvergoeding te onderbouwen dan een maandvergoeding.

■■  De kosten die al worden gedeclareerd, moeten worden uitgesloten van 
de steekproef, tenzij een complete herziening van het vergoedingen
stelsel wordt nagestreefd en een nieuw onderscheid wordt gemaakt 
tussen kosten die op declaratiebasis worden vergoed en kosten die 
deel uitmaken van de algemene kostenvergoeding.

Het doorbetalen van de onbelaste vaste kostenvergoeding tijdens ziekte 
kan slechts plaatsvinden voor zover de vaste kosten tijdens ziekte op het 
inkomen van de werknemer blijven drukken. De vergoedingen voor 
variabele kosten zouden moeten worden stopgezet. Uit praktische 
overwegingen stemt de Belastingdienst in de regel in met het tijdelijk 
doorbetalen van de totale vaste algemene kostenvergoeding. Deze 
periode bedraagt doorgaans niet meer dan twee maanden.

Let op!
Onder de werkkostenregeling is het mogelijk een vaste vergoeding voor 
vrijgestelde vergoedingen en intermediaire kosten te verstrekken. Deze 
vaste vergoeding dient echter vooraf onderbouwd te zijn door een steek-
proef van drie maanden. Een kostenonderzoek onder het oude systeem 
kan ingevolge het overgangsrecht ook geldig zijn (zie hoofdstuk 3).

Let op!
Wacht niet tot de Belastingdienst u uitnodigt voor een steekproef. Neem 
zelf het initiatief. U kunt de voorwaarden, de periode en de deelname dan 
zelf bepalen. Houd er rekening mee dat het natuurlijk wel een 
representatieve steekproef moet zijn. In het kader van beloningsbeleid kan 
dit ook een hulpmiddel zijn en u bent er als werkgever bovendien bij 
gebaat dat uw werknemers de juiste kosten maken om maximaal te 
presteren in hun functie.

Let op!
Leg – als er toch al controle van de Belastingdienst is – de randvoorwaar-
den en uitgangspunten schriftelijk en in overleg met de controleur vast! 
Stem waar mogelijk ook af hoe de resultaten zullen worden vertaald, 
 bijvoorbeeld welke bandbreedte de Belastingdienst binnen een kosten-
soort accepteert.

Let op!

Door de Hoge Raad is op 7 maart 2008 bepaald dat een kosten-
vergoeding vóór de verstrekking naar aard en omvang moet zijn 
vastgesteld. Het is niet toegestaan aan een eenmaal verstrekte vergoeding 
achteraf andere kosten ten grondslag te leggen. Uitsluitend voor zover 
kosten niet in een vaste vergoeding zijn begrepen, bestaat ruimte voor een 
aanvullende declaratie. De Hoge Raad meent, anders dan de Belasting-
dienst, dat er fiscaal geen bezwaar tegen bestaat om omvangrijke kosten 
die zich niet frequent voordoen op te nemen in een vaste kosten-
vergoeding. De specificatie naar aard en omvang moet zeer specifiek zijn; 
dus niet met algemene kosten omschreven, maar ook per soort 
gespecificeerd. Een specificatie in de cao volstaat overigens ook.

De staatssecretaris van Financiën heeft bij de totstandkoming van de 
onderhavige wetgeving verwezen naar de in de praktijk al gehanteerde 
methode om gedurende een aantal maanden in een jaar werknemers hun 
kosten te laten bijhouden. Aan de hand daarvan kan uiteindelijk worden 
vastgesteld of een kostenvergoeding wel of niet bovenmatig is.

De onderbouwing van een (algemene) onbelaste vaste kostenvergoeding 
is wettelijk verplicht. De werkgever kan voor een dergelijke onderbouwing 
het volgende doen:
■■  Afhankelijk van de omvang van het personeelsbestand dan wel de 
 specifieke groep werknemers waar het om gaat, wordt een aantal 
werknemers gevraagd gedurende een periode van ten minste drie 
maanden hun kosten bij te houden. Hoe kleiner het 
deelnamepercentage is, hoe langer de periode moet duren. Bij 
100%deelname zou een steekproef over twee maanden volstaan. Is 
de deelname 10%, dan is zes maanden het minimum. Hierbij is wel van 
belang in welke maanden het onderzoek plaatsvindt.

■■  Hoe groter de groep, hoe minder werknemers aan zo’n steekproef 
hoeven mee te doen. Bij tien werknemers moeten al snel ten minste vier 
personen aan de steekproef meedoen. Gaat het om een groep van 
honderd werknemers of meer, dan is vaak al voldoende dat 20% van 
de groep aan de steekproef meedoet.

■■  De werknemers die aan de steekproef meedoen, moeten vergelijkbaar 
zijn. Zo kan bijvoorbeeld wat betreft groepssamenstelling onderscheid 
worden gemaakt tussen directie, vertegenwoordigers, interne diensten, 
externe diensten, commercieel medewerkers en secretaresses. Van 
belang is wel dat binnen de te onderscheiden (functie)groepen per 
kostensoort dezelfde kosten worden gemaakt. De steekproef wordt 
namelijk beoordeeld op basis van homogene kostensoorten en 
daarbinnen mag de hoogte van de kosten niet al te veel van elkaar 
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vergoed op basis van de werkelijk gereden kilometers. Dit betekent dus 
dat u voor iedere werknemer moet vastleggen wat de werkelijke afstand 
tussen zijn woning en werk is. Een routeplanner zal niet altijd de juiste 
afstand geven.

Wettelijk gezien is het toegestaan dat bovenmatige kilometervergoedingen 
(boven de € 0,19 per km) voor zakelijk verkeer mogen worden verrekend 
met ondermatige kilometervergoedingen voor woonwerkverkeer. Wel 
moet een dergelijke saldering aan voorwaarden voldoen. Zo moeten werk
gever en werknemer een dergelijke regeling onder andere schriftelijk zijn 
overeengekomen.

We kennen echter ook de mogelijkheid (zie ook het Besluit van 
19 december 2010) van de vaste reiskostenvergoeding. Als een 
werknemer met een vijfdaagse werkweek in het kalenderjaar op ten 
minste 128 dagen per kalenderjaar naar de vaste arbeidsplaats reist, kunt 
u hem een onbelaste reiskostenvergoeding betalen voor 214 dagen per 
jaar. De aantallen van 214 en 128 worden in geval van werkweken van 
minder dan vijf dagen naar rato berekend. Ook moet er worden herrekend 
als de omstandig heden wijzigen op grond waarvan de berekening is 
gemaakt.

Let op!
Stel een vervoersbudget voor de werknemer vast, bijvoorbeeld aan de 
hand van de kilometers woon-werkverkeer. De werknemer kan aan de 
hand van dat vervoersbudget zelf vaststellen welk vervoer voor hem 
financieel het meest aantrekkelijk is. Leg een en ander schriftelijk vast.

Let op!
De Hoge Raad heeft op 11 november 2011 overwogen dat de lunchritten 
met de auto van de zaak als zakelijke ritten moeten worden aangemerkt, 
omdat deze ritten gelijk te stellen zijn met het woon-werkverkeer. Deze 
uitspraak is alleen gedaan voor ritten met de auto van de zaak, dus de 
Hoge Raad heeft zich niet uitgesproken over de lunchritten met de eigen 
auto. 

Ov-jaarkaart/voordeelurenkaart
De werkgever die zijn werknemers een jaarkaart openbaar vervoer 
verstrekt (vrij reizen), moet de waarde van de verstrekking van deze 
jaarkaart sinds 1 januari 2007 op nihil stellen. Voorwaarde is dat de kaart 
mede dient ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. Deze 
regeling geldt niet voor abonnementen die slechts voor het woon
werkverkeer kunnen worden gebruikt.

Let op!

Als in 2012 of 2013 gebruik wordt gemaakt van de overgangsregeling 
voor de werkkostenregeling (zie hoofdstuk 3), dan mag worden verwacht 
dat de Belastingdienst strenger zal controleren op de onderbouwing van 
de kostenvergoeding. Immers, dit regime is lichter dan onder het nieuwe 
systeem.

2.2 REISKOSTEN

Kilometervergoeding en de privéauto van de werknemer
Werknemers die met hun privéauto zakelijke kilometers rijden, kunnen 
hiervoor een onbelaste vergoeding krijgen van maximaal € 0,19 (bedrag 
2013) per gereden km. Sinds 2004 worden de kilometers tussen woning 
of verblijfplaats en de arbeidsplaats als zakelijke kilometers aangemerkt. 
Deze kilometers kunnen dus ook tegen (thans) € 0,19 per gereden km 
onbelast worden vergoed.

Kosten van parkeer, veer en tolgelden worden geacht in de vergoeding 
te zijn begrepen. Bovenmatige vergoedingen van parkeer, veer en 
tolgelden mag de werkgever met de Belastingdienst afrekenen tegen het 
enkelvoudige tarief als lumpsumheffing.

Het kan interessant zijn voor werknemers die veel zakelijke kilometers 
maken om met een niet al te dure auto en een vergoeding van € 0,19 per 
zakelijke km genoegen te nemen. Waar echter sterk op moet worden 
gelet, is dat de werknemer de zakelijke kilometers (inclusief woon
werkkilometers) bij de werkgever declareert op basis van een ritten
administratie. Het is namelijk voor de werkgever bij controle door de 
Belastingdienst van groot belang dat er een goede en correcte onder
bouwing aanwezig is van de gereden zakelijke kilometers. Het uit de losse 
hand zomaar declareren van zakelijke kilometers is uiterst riskant. De 
Belastingdienst kan de vergoeding dan als loon aanmerken.

Woon-werkverkeer
De maximale onbelaste kilometervergoeding voor het woonwerkverkeer 
bedraagt € 0,19 per km (bedrag 2013) voor alle vervoermiddelen, met 
uitzondering van taxi’s, vliegtuigen en schepen. Als met het openbaar 
vervoer wordt gereisd, mag de werkgever kiezen voor een kilometer
vergoeding van maximaal € 0,19 per km óf de werkelijke kosten van het 
openbaar vervoer. Ook een combinatie daarvan is mogelijk, bijvoor beeld 
een vergoeding van € 0,19 per gereisde km van en naar de opstapplaats 
plus de werkelijke kosten naar en van het werk met het openbaar vervoer. 
De woonwerkkilometers kunnen in beginsel alleen onbelast worden 
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Om fiscale problemen rond de waardering van de terbeschikkingstelling 
van het busje te voorkomen, is het verstandig de werknemer die de bus 
bestuurt een sluitende rittenadministratie te laten bijhouden. U kunt dan 
later aantonen dat de bus uitsluitend voor de daarvoor bestemde ritten ter 
beschikking is gesteld en ook feitelijk niet privé is gebruikt.

Sinds 2006 is in de wet opgenomen dat het recht voor de werknemer om 
gebruik te maken van speciaal georganiseerd tijdelijk vervoer ter 
vermindering van verkeershinder door wegwerkzaamheden, niet tot het 
loon behoort. Dat vervoer kan bestaan uit openbaar vervoer of 
bijvoorbeeld uit shuttlebussen voor forenzen tussen de stations en de 
gebouwen waar zij werkzaam zijn, om zo economische schade en 
fileoverlast in verband met een grootschalig verkeersproject te voorkomen. 
Voorwaarde voor de vrijstelling is dat de kosten van het speciaal 
georganiseerde tijdelijke vervoer door de overheid en het bedrijfsleven 
gezamenlijk worden gedragen en de overheid hiervan meer dan de helft 
voor haar rekening neemt. De werkgever kan gedurende de periode dat 
de werknemer voor het woonwerkverkeer gebruikmaakt van het speciaal 
georganiseerde tijdelijke vervoer, doorgaan met het onbelast vergoeden 
van de woonwerkkilometers. Hiermee wordt dus voorkomen dat de in 
cao’s vastgelegde reiskostenvergoedingen voor een korte periode moeten 
worden aangepast of ingetrokken.
Van de faciliteit kon tot 2008 maximaal zes maanden gebruik worden 
gemaakt. Vanaf 2008 kan 24 maanden van deze faciliteit gebruik worden 
gemaakt. Als het recht op georganiseerd vervoer langer duurt dan deze 
24 maanden, is de vrijstelling na de 24ste maand niet meer van toe passing 
en zal de verstrekking van het vervoer er vanaf dat moment toe leiden dat 
een eventuele reiskostenvergoeding niet meer onbelast kan worden 
gegeven. Onder de werkkostenregeling is deze faciliteit niet meer van 
toepassing.

Let op!
Als de werkgever carpoolen organiseert of een (bestel)bus daarvoor ter 
beschikking stelt, wordt dit aangemerkt als vervoer vanwege de werk-
gever. Gebruikt de chauffeur zijn eigen auto, dan kan hij onbelast 
maximaal € 0,19 per km ontvangen. De meerijders kunnen geen 
onbelaste vergoeding per km ontvangen.

Let op!
Indien werknemers carpoolen zonder dat de werkgever zich hiermee 
bemoeit, kunnen alle werknemers een onbelaste vergoeding ontvangen 
van € 0,19 per km. Het maakt hierbij niet uit of zij de chauffeur zijn of een 
meerijder (zie het Besluit van 19 december 2010).

De verstrekking of vergoeding van een voordeelkaart die 40% korting 
geeft op de prijs van een treinkaartje kan onbelast plaatsvinden, mits de 
kaart dient ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking of voor het 
woonwerkverkeer. Als niet aan die voorwaarden wordt voldaan, kan de 
werkgever de belaste waarde in de eindheffing met enkelvoudig tarief 
betrekken.

Reizen met openbaar vervoer
De werkgever kan de werknemer de kosten van het openbaar vervoer 
onbelast vergoeden. Zolang de prijs van het vervoer gelijk of onder de 
afgelegde kilometers maal € 0,19 (bedrag 2013) blijft, zijn er geen extra 
vereisten. Zijn de kosten van het reizen per openbaar vervoer hoger, 
meestal bij het reizen over korte afstanden, dan mag de werkgever ook 
die kosten onbelast vergoeden. De werkgever moet echter wel kunnen 
aantonen dat er met het openbaar vervoer is gereisd. Hiervoor moet  
hij beschikken over het vervoersbewijs en deze bewaren bij zijn   
(loon)administratie.

Met ingang van 2007 worden er geen eisen meer gesteld aan de vorm 
van de bewaarplicht van openbaarvervoerbewijzen van een werknemer. 
Hiermee is het vereiste vervallen dat vervoerbewijzen bijvoorbeeld 
alfabetisch per werknemer moeten worden bewaard. De werkgever kan 
volstaan met het gebundeld per betalingstijdvak in de administratie 
opnemen van de vervoerbewijzen. Geaccepteerd is dat, bij gebruik van de  
ovchipkaart, het overzicht van het gebruik van de ovchipkaart welke 
door het ovbedrijf wordt verstrekt, als vervoerbewijs mag worden 
aangemerkt (zie het Besluit van 19 december 2010).

Vervoer vanwege de werkgever
Het feit dat de werkgever ervoor zorg draagt dat de werknemer tussen 
woning en werk wordt vervoerd, heeft verder geen fiscale consequenties 
in de loonheffing voor de werknemer. Dit vervoer kan plaatsvinden door 
middel van:
■■  door de werkgever verzorgd busvervoer;
■■  een door de werkgever ter beschikking gestelde auto;
■■  door de werkgever verstrekte plaatsbewijzen voor het openbaar 
vervoer.

Het door de werkgever verzorgde busvervoer luistert fiscaal soms zeer 
nauw. Het is van belang dat uitdrukkelijk blijkt dat degene die bijvoorbeeld 
het personeelsbusje bestuurt, deze bus uitsluitend gebruikt voor het 
vervoer van zijn collega’s tussen woning en werk.
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De werkgever mag de werknemer gedurende drie jaar voor ten minste voor 
50% of meer van het aantal dagen waarop hij reist tussen zijn woning en 
werk, niet ook nog een vergoeding voor ander vervoer dan per fiets 
verstrekken.

Let op!
De Belastingdienst controleert niet alleen scherp op de hoogte van de 
bedragen (en het bewaren van de facturen) en of er in de afgelopen drie 
jaar mogelijk niet eerder een fiets is verstrekt op basis van de regeling, 
maar ook controleert zij op de ‘soort’ fiets die wordt aangeschaft. Zo blijkt 
uit de praktijk dat de Belastingdienst correcties oplegt indien een man een 
damesfiets aanschaft (of omgekeerd).

Let op!
Het Hof van Justitie heeft op 19 april 2010 bepaald dat het BUA (Besluit 
uitsluiting aftrek omzetbelasting) verbindend is voor auto’s, catering en 
entertainment, huisvesting en relatiegeschenken. Dat betekent dat de btw 
op de uitgaven voor huisvesting, privévervoer en ontspanning uitsluitend 
aftrekbaar is als de uitgaven samen per werknemer per boekjaar niet meer 
dan € 227 (exclusief btw) bedragen. Overstijgt het totaal van uitgaven voor 
een bepaalde werknemer het bedrag van € 227, dan is voor deze 
werknemer de aftrek van btw volledig uitgesloten. 

2.3 COMMUNICATIE

Tot 2007 bestonden er diverse regelingen voor vergoedingen en 
verstrekkingen van de kosten van telefoon en internet. Om een einde te 
maken aan de veelheid van regels, is per 1 januari 2007 bepaald dat 
vergoedingen voor telefoon, internet en vergelijkbare 
communicatiemiddelen tot de vrije vergoedingen en verstrekkingen 
worden gerekend als het zakelijk gebruik ervan meer dan 10% bedraagt. 
Hoewel de regeling eenvoudig lijkt en in veel gevallen ook eenvoudig is, 
blijft het lastige punt hierin dat niet duidelijk is wat onder ‘zakelijk gebruik’ 
moet worden verstaan. Volgens de minister gaat het om het ‘relatieve 
daadwerkelijke zakelijk gebruik’. Bij gebruik gaat het overigens om de 
beltijd en niet om de kosten.

Van belang is onderscheid te maken tussen een telefoon met 
computerfuncties (bijvoorbeeld) en een computer met telefoonfuncties 
(bijvoorbeeld VoiP). Voor een computer met telefoonfuncties moet het 
zakelijk gebruik ten minste 90% zijn. De staatssecretaris heeft op 
25 november 2011 bepaald dat apparaten waarbij communicatie centraal 
staat en het beeldscherm niet meer bedraagt dan 7 inches (= 17,78 cm) 

Fiets van de werkgever

De fiets (eventueel met elektrische hulpmotor) van de werkgever voor 
woonwerkverkeer wordt gestimuleerd door een aantal fiscale maat
regelen die betrekking hebben op de aftrekbaarheid van de kosten voor 
de werkgever, het woonwerkverkeer en zakelijke ritten. De regeling komt 
in het kort op het volgende neer:
Als de werkgever, mede voor woonwerkverkeer, een fiets aan een 
werknemer in eigendom geeft of hem een vergoeding verstrekt voor de 
aanschaf van een fiets, is deze verstrekking of vergoeding niet belast, mits 
de catalogusprijs van de fiets niet meer is dan € 749 inclusief omzet
belasting (bedrag 2013). Als de fiets aan de werknemer voor woon
werkverkeer ter beschikking wordt gesteld, leidt dit niet tot een bijtelling bij 
het loon, mits de catalogusprijs van de fiets niet meer bedraagt dan 
€ 749, inclusief omzetbelasting. Voor zover de cataloguswaarde uitgaat 
boven dit bedrag, is het meerdere als loon aan te merken.

Een dergelijke verstrekking, vergoeding of terbeschikkingstelling mag niet 
vaker dan eenmaal per drie kalenderjaren plaatsvinden. Een andere 
voorwaarde is dat de werknemer de fiets voor ten minste de helft van zijn 
aantal reizen voor woonwerkverkeer gebruikt. 
Daarnaast is het mogelijk – mits de fiets ook wordt gebruikt voor woon
werkverkeer – om de met de fiets samenhangende kosten, zoals regen
kleding, sloten en onderhoudsbeurten, onbelast te verstrekken. Dit bedrag 
is forfaitair vastgesteld op € 82 per kalenderjaar (bedrag 2013) en het mag 
dan alleen gaan om zaken die samenhangen met het woonwerkverkeer. 
Daarbovenop kan de werkgever nog een gangbare fietsverzekering 
verstrekken.

De werkgever kan de fiets zelfs naast een auto van de zaak of een  
ovjaarkaart verstrekken als bijvoorbeeld het woonwerkverkeer in twee 
trajecten wordt afgelegd. Bij gebruik van de fiets voor zakelijke ritten mag 
de werkgever € 0,19 per km (bedrag 2013) belastingvrij vergoeden. 
Gerechtshof Den Bosch bepaalde op 30 juni 2003 dat alleen de 
reiskosten die daadwerkelijk zijn gemaakt, onbelast mogen worden 
vergoed. U mag dus géén vaste kostenvergoeding voor de zakelijke 
kilometers geven.

De ondernemer die aan een werknemer een fiets verstrekt, kan onder 
voorwaarden de btw daarop volledig in aftrek brengen als de 
aanschaffings of voortbrengingskosten van de fiets niet meer bedragen 
dan € 749 (inclusief btw). Voor zover dit drempelbedrag wordt 
overschreden, is alleen de btw op het meerdere van aftrek uitgesloten.
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Internet via de telefoonlijn, modem en fax

Voor zover thuis nog veelvuldig en langdurig gebruik wordt gemaakt van 
de pc met een internetaansluiting via de telefoonlijn, zal dit gebruik relatief 
duur zijn. Ditzelfde geldt voor het gebruik van de fax. Vooralsnog valt het 
gebruik van deze telefoontijd onder de telefoonregeling. Met andere 
woorden: als het zakelijk gebruik 10% of meer is, kunnen deze kosten 
onbelast worden vergoed.

2.4 DIVERSE KOSTENSOORTEN UITGEWERKT

In deze paragraaf volgt een omschrijving van de diverse kostensoorten.

Geldboeten
De werknemer die in het kader van de uitvoering van zijn dienstbetrekking 
een geldboete krijgt opgelegd, kan deze proberen te verhalen op de 
werkgever. De werkgever mag echter de volgende boeten en kosten niet 
onbelast vergoeden: geldboeten opgelegd door de Nederlandse 
strafrechter en geldsommen betaald aan de staat ter voorkoming van 
strafvervolging in Nederland of ter voldoening aan de voorwaarden 
verbonden aan een besluit tot gratieverlening, bestuurlijke boeten, 
geldboeten opgelegd op basis van bij wet geregeld tuchtrecht (in rekening 
gebrachte kosten samenhangend met de naheffingsaanslag), 
parkeerbelasting en kosten van wielklemmen.

Zodra de werkgever overgaat tot het vergoeden van dergelijke 
geldboeten, zal hij de nettovergoeding voor de loonheffingen moeten 
bruteren of moeten uitbetalen als belaste kostenvergoeding. De 
vergoeding wordt vervolgens als loon gezien en is daardoor voor de 
werkgever wel weer aftrekbaar van de winst.

Bij verkeersboeten geldt dat, als de werkgever deze niet verhaalt op de 
werknemer, de werkgever hierover eindheffing moet toepassen. De toe te 
passen eindheffing wordt berekend naar tabeltarief.

Schade aan persoonlijke eigendommen
Uitkeringen en verstrekkingen tot vergoeding van de door de werknemer 
in verband met zijn dienstbetrekking geleden schade (of verlies van 
persoonlijke zaken) zijn vrijgesteld. De mogelijkheid van de onbelaste 
verstrekking van deze vergoeding gaat boven de beperking van het 
verstrekken van kostenvergoedingen voor gewone kleding. Schade aan 
nietwerkkleding die op het werk is opgelopen, kan dus op grond van 
laatstgenoemde regeling onbelast worden vergoed.

als telefoon kunnen worden aangemerkt. Te denken valt dus aan 
smartphones, iPhone’s, BlackBerry’s en dergelijke. Pocketpc’s, mini
notebooks, netbooks, ereaders en navigatieapparatuur vallen derhalve 
niet onder het begrip communicatiemiddelen.

Een tablet zoals een iPad voldoet niet aan de voorwaarden die de staats
secretaris stelt aan communicatiemiddelen. Dat betekent dat een tablet 
als computer moet worden aangemerkt. Het zakelijk gebruik zal dus ten 
minste 90% moeten zijn wil deze onbelast kunnen blijven. Rechtbank 
Haarlem onderschreef die zienswijze op 30 november 2012. De Belasting
dienst heeft het standpunt ingenomen dat de 90%toets aan zware eisen 
moet voldoen: zij stelt zowel software en hardwarecontroles als voor
waarden.

Let op!
Tegenwoordig worden er veel pakketabonnementen aangeboden. Dit zijn 
abonnementen waarbij telefoon, internet en televisie in één abonnement 
zijn opgenomen. Hiervoor wordt één totaalbedrag in rekening gebracht. 
Als alleen de telefoon onbelast mag worden vergoed, welk bedrag van het 
abonnement is dan toe te rekenen aan de telefoonkosten? Hierover 
bestaat nog geen duidelijkheid. Het is daarom verstandig om in geval van 
dergelijke abonnementen met de Belastingdienst een bedrag af te spreken 
dat u als telefoonkosten of internetkosten (of beide) mag vergoeden. Uw 
SRA-Adviseur kan u hierbij van dienst zijn.

In de memorie van toelichting is overigens destijds over een combinatie-
abonnement van telefoon en internet opgemerkt dat dit abonnement 
wordt gezien als één product en dat het gehele product onbelast kan 
worden vergoed zolang het zakelijk gebruik van het gehele product ten 
minste 10% is. Dit zou betekenen dat – indien gebruik telefoon en internet 
in tijd gemeten 50/50 is – bij 10% zakelijk telefoongebruik en 0% zakelijk 
internetgebruik, het gehele abonnement (inclusief de internetkosten) 
onbelast zou mogen worden vergoed.

Semafoon
De Centrale Raad van Beroep heeft op 3 oktober 1996 uitgesproken dat 
vergoedingen voor het gebruik van een semafoon onbelast kunnen blijven. 
Aan het ter beschikking stellen van een semafoon worden dus voor de 
premieheffing werknemersverzekeringen geen consequenties verbonden. 
Sinds 2007 geldt dat de semafoon moet voldoen aan het criterium van 
10% of meer zakelijk gebruik.
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Met ingang van 2007 is een EVCprocedure (Erkenning Verworven 
Competenties) in het leven geroepen. Door middel van deze procedure 
kan worden vastgesteld welke vaardigheden een werknemer door 
bijvoorbeeld werkervaring al heeft opgedaan en welke aanvullende 
opleidingen eventueel wenselijk zijn. Na het doorlopen van deze 
procedure wordt een verklaring afgegeven. Een werknemer die een 
dergelijke procedure doorloopt en zelf betaalt, kan deze kosten als 
scholingsuitgaven voor de inkomstenbelasting aanmerken.

Sinds 1 januari 2009 mag de werkgever de kosten van de EVCprocedure 
onbelast aan de werknemer vergoeden. Daarnaast krijgt de werkgever 
voor iedere werknemer die een dergelijke procedure doorloopt een 
 eenmalige afdrachtvermindering van € 327 (bedrag 2013). Voor deze 
 afdrachtvermindering geldt geen toetsloonvereiste.

Kosten die verband houden met persoonlijke verzorging
Kosten die verband houden met persoonlijke verzorging mogen niet 
belastingvrij worden vergoed. Op deze regel bestaan uitzonderingen voor 
werknemers die optreden als artiest, presentator of die als beroep een tak 
van sport beoefenen. Dit betreft bijvoorbeeld kosten voor de kapper, 
makeup, verzorgingsproducten enzovoort.

Vergoeding of verstrekking van (werk)kleding
Belastingvrij vergoeden van werkkleding is mogelijk. Als werkkleding wordt 
in elk geval aangemerkt kleding die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend kan 
worden gedragen ter verwerving van het loon of werkkleding die is 
voorzien van duidelijk herkenbare beeldmerken van de werkgever. De 
totale oppervlakte van deze beeldmerken (per kledingstuk) moet ten 
minste 70 cm2 zijn. Als er sprake is van een uniform, dan hoeven niet alle 
kledingstukken van het uniform het vereiste beeldmerk te bevatten.

De verstrekking van nietwerkkleding die dienstbaar is aan de vervulling 
van de dienstbetrekking kan alleen onbelast plaatsvinden als de kleding 
achterblijft op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. Deze 
uitzonderingsregel geldt uitdrukkelijk niet voor vergoeding van kosten van 
dergelijke kleding.

Kleding verstrekt aan meewerkende kinderen in de onderneming van de 
ouder(s) kunt u waarderen op € 29,25 per maand (bedrag 2013). Voor 
meewerkende kinderen kan worden geopteerd voor een vereenvoudigde 
wijze van afdracht van loonheffing. De reikwijdte van deze kledingfaciliteit 
is in de rechtspraak nog niet beproefd.

De vrijstelling geldt overigens niet voor:
■■  beschadiging van kleding bij de uitvoering van werkzaamheden, waarbij 
het ‘normaal’ is dat deze beschadiging zich voor kan doen (Hoge Raad 
15 februari 1995), bijvoorbeeld een verloskundige die bij een bevalling 
bloed op haar kleding krijgt;

■■  reparatiekosten aan de auto van de werknemer die tijdens een dienst
reis is aangereden. De Hoge Raad (22 maart 2000) gaat ervan uit dat 
voor zowel de loonbelasting als de inkomstenbelasting de regeling van 
(in 2013) € 0,19 vergoeding per zakelijk gereden km integraal kosten
dekkend is.

Sinds 2004 betreft de kilometervergoeding alleen de variabele kosten. De 
vraag is of daardoor (meer) ruimte is gekomen voor het onbelast vergoeden 
van de kosten opgeroepen door schade en diefstal. Voor belaste uitkerin
gen en verstrekkingen aan de werknemer vanwege geleden verlies door 
diefstal die verband houden met het vervullen van een dienstbetrekking, 
geldt een eindheffing die beperkt blijft tot de enkelvoudige loonheffing. De 
verhouding van deze lumpsumheffing tot de hiervoor genoemde integrale 
vrijstelling is in de fiscale rechtspraak nog niet aan de orde geweest.

Studiekosten
Mits er sprake is van opleidingen in relatie tot de dienstbetrekking, kan de 
werkgever de werknemer een onbelaste vergoeding verstrekken voor 
studiekosten. Tot deze kosten behoren echter niet de op de werknemer 
drukkende kosten die verband houden met de studeerruimte en/of 
inrichting daarvan.

Voor binnenlandse studiereizen mag de werkgever maximaal onbelast 
€ 0,19 (2013) per km vergoeden.

Let op!
De vrijstelling betreft alleen de kosten van studie. Als de vergoeding van 
studiekosten achteraf plaatsvindt vanwege een behaald positief resultaat, 
is de vergoeding belast. De prestatie wordt immers beloond en niet de 
kosten worden vergoed.

Let op!
Stel een regeling voor studiekostenvergoeding op met als voorwaarde dat 
de werknemer de kostenvergoeding geheel of gedeeltelijk (netto) moet 
 terugbetalen als hij de studie onderbreekt of slechte resultaten behaalt.  
De studiekosten kunnen dan netto worden vergoed, terwijl er voor de 
werknemer toch een prikkel blijft goede studieprestaties te leveren.
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belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden en de winst uit 
onderneming in de werkruimte in de eigen woning worden verdiend;

■■ als elders niet over een werkruimte wordt beschikt, moet ten minste 
70% van het gezamenlijk bedrag van het belastbaar loon, het 
belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden en de winst uit 
onderneming in of vanuit de werkruimte in de eigen woning worden 
verdiend en voor ten minste 30% in die werkruimte.

Wordt aan deze voorwaarden voldaan, dan mag een evenredig deel van 
het eigenwoningforfait van de ruimte tot een maximum van 20% (of bij een 
huurwoning: een evenredig deel van de huur tot een maximum van 20%) 
onbelast worden vergoed. De werkruimte kan dan echter niet meer als 
onderdeel van de woning worden aangemerkt. 
In de inkomstenbelasting kan dat een (nadelig) effect geven bij de aftrek 
van hypotheekrente.

Inrichting telewerkplaats
De werkgever mag de werknemer eens per vijf jaar een onbelaste vergoe
ding voor de inrichting van de telewerkplaats geven van maximaal € 1.815 
(bedrag 2013; kosten inclusief btw) mits:
■■  de werknemer ten minste één (normale) werkdag per week thuis werk
zaam is;

■■  de werknemer de werkzaamheden verricht met behulp van telematica 
(computer, modem of fax);

■■  er sprake is van een schriftelijk telewerkcontract waarin ten minste de 
telewerkdagen en de telewerkplaats zijn vermeld.

Komt de verstrekking van de middelen boven het bedrag van € 1.815 uit, 
dan kan er met de Belastingdienst worden afgerekend volgens de regeling 
van de besparingswaarde op basis van de methode van eindheffing, met 
toepassing van het enkelvoudige tarief. Voor de vaststelling van de 
 besparingswaarde mag, voor zover de verwerving van loon het gebruik of 
verbruik van de beloning in natura met zich brengt, worden uitgegaan van 
het bedrag dat uw werknemer dankzij de beloning in natura bespaart.

De telewerkplek moet voldoen aan (enkele) arborichtlijnen (goed meubilair, 
voldoende licht/kunstlicht enzovoort).
De telewerkvergoeding kan samengaan met de vergoeding voor de werk
ruimte, de computer, de telefoonkostenvergoeding, de verstrekking van 
elektriciteit en verwarming en de regeling voor kinderopvang.

Personeelsverenigingen en lidmaatschappen

Sinds 1 januari 2007 geldt dat vergoedingen en verstrekkingen aan 
personeelsverenigingen onder voorwaarden zijn vrijgesteld. Onder 
‘personeelsvereniging’ wordt in dit kader verstaan een vereniging die als 
voornaamste doel heeft het bevorderen en organiseren van sociale en 
gezelligheidsactiviteiten ten behoeve van de brede werknemerskring. Hierbij 
zijn vergoedingen en verstrekkingen aan liefenleedpotten ook vrijgesteld.

Deze onbelaste vergoedingen en verstrekkingen gelden niet voor de 
directeurgrootaandeelhouder als uitsluitend hij, al dan niet samen met zijn 
partner en bloed of aanverwanten in de rechte lijn, deelneemt aan de 
personeelsvereniging.

De door de werknemer verschuldigde vakbondscontributie kan de werk
gever belastingvrij vergoeden, evenals de kosten die verband houden met 
het lidmaatschap van beroepsorganisaties. Deze vergoedingen lenen zich 
bij uitstek voor opname in een cafetariaregeling (zie hoofdstuk 6).

Let op!
Op 23 september 2004 heeft de Centrale Raad van Beroep beslist dat 
een verstrekking door de personeelsvereniging kan worden aangemerkt 
als loon van de werkgever. In het berechte geval had de werkgever veel 
invloed op de personeelsvereniging en betaalde de werkgever meer aan 
de personeelsvereniging dan de werknemers. De Hoge Raad heeft de uit-
spraak van de raad onderschreven en in maart 2007 bevestigd.

Werkruimte
De belastingvrije vergoeding van een werkruimte in de eigen woning van 
de werknemer komt nog slechts zelden voor. Dit komt voornamelijk omdat 
de normen daarvoor sinds 2005 sterk zijn aangescherpt.

Een belastingvrije vergoeding van kosten van/verstrekkingen (in natura) 
voor die werkruimte is slechts mogelijk:
■■  als de werkruimte een, naar algemene verkeersopvattingen, zelfstandig 
deel van de woning vormt. Er is globaal gezegd sprake van een zelf
standig deel als de werkruimte een eigen ingang of opgang heeft (apart 
verhuurbaar is); 

■■  als de werkruimte in voldoende mate wordt gebruikt voor de werk
zaamheden. Dit laatste wordt getoetst aan de hand van een inkomens
criterium. Dit inkomenscriterium is als volgt:
■■ als elders ook een werkruimte ter beschikking staat, moet ten minste 

70% van het gezamenlijk bedrag van het belastbaar loon, het 
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bespreking met klanten buiten de vaste werkplek of tijdens werkzaam
heden op nietpermanente locaties (wegenbouwers, bouwvakkers, film
crew) dan wel aan boord van vliegtuigen, schepen, boorplatforms of 
 kermiswagens. Ook maaltijden die in verband met de dienstbetrekking 
tussen 17.00 en 20.00 uur niet thuis kunnen worden genuttigd, hebben 
een meer dan bijkomstig zakelijk karakter. Verstrekking/kostenvergoeding 
van deze maaltijden blijft (sinds 2007) voor de loonheffing onbelast.

Let op!
Van een meer dan bijkomstig zakelijk karakter is sprake als de maaltijd ten 
minste 10% zakelijk is. Indien de maaltijd een zakelijk element bevat, zal 
deze dus snel onbelast kunnen worden verstrekt of vergoed. U moet als 
inhoudingsplichtige echter wel de zakelijkheid aantonen. Bewaar daarom 
de factuur van de maaltijd bij de (loon)administratie en schrijf op de factuur 
waarom de maaltijd zakelijk is. Bijvoorbeeld met wie is er gegeten en om 
welke reden. Op het moment zelf een kleine moeite die grote problemen 
kan voorkomen.

Vergoeding van vakliteratuur
Vakliteratuur en abonnementen op vakliteratuur mogen zonder meer 
 belastingvrij worden vergoed. Welke tijdschriften hiervoor in aanmerking 
komen, hangt af van het beroep van de desbetreffende werknemer.  
Let erop dat u geen vergoedingen verstrekt voor vakliteratuur die u ook op 
kantoor verstrekt. Kranten worden niet als vakliteratuur aangemerkt, tenzij 
het een derde abonnement betreft.

Let op!
In zijn Besluit van 16 december 2004 (Besluit is vervallen per 1 januari 
2007) heeft de staatssecretaris van Financiën bepaald dat het verstrekken 
van een (tweede) abonnement op een krant aan een omroepmedewerker 
onbelast kan plaatsvinden. De argumentatie is dat de medewerker al een 
privéabonnement op een krant heeft en dat de verstrekking van het 
 tweede abonnement dus plaatsvindt in het kader van de dienstbetrekking. 
Op grond hiervan lijkt de regel dat de werkgever slechts het derde 
 abonnement onbelast kan verstrekken niet meer houdbaar. Dit geldt ook 
ten aanzien van andere werknemers dan omroepmedewerkers.

Verhuiskosten
Voor de verhuizing in het kader van de uitoefening van de dienstbetrekking 
gelden de volgende regels.
De volledige kosten van overbrenging van het meubilair, plus een bedrag 
van € 7.750 (bedrag 2013) voor de herinrichtingskosten, komen voor een 
belastingvrije vergoeding in aanmerking als de werknemer:

Als de werknemer binnen vijf jaar na de vergoeding voor/verstrekking van 
de vorengenoemde zaken uit dienst gaat, zal een verrekening ten aanzien 
van het privégebruik moeten plaatsvinden.

Representatiekosten en kosten van maaltijden
De werkgever mag de min of meer ambulante werknemer of personen 
met een duidelijk naar buiten toe gerichte representatieve functie een 
representatiekostenvergoeding geven. Deze representatiekosten
vergoeding omvat een vergoeding van de kosten voor voedsel, drank en 
genotmiddelen en kleine geschenken die de desbetreffende werknemer 
verstrekt aan zakelijke relaties. De representatiekosten vergoeding maakt 
vaak onderdeel uit van een algemene onbelaste vaste kostenvergoeding.

De Hoge Raad heeft op 25 februari 2005 beslist dat de kosten van 
‘interne representatie’ als onderdeel van collegiaal gedrag belastingvrij 
kunnen worden vergoed. De Hoge Raad heeft deze interne representatie 
echter aangescherpt in haar uitspraak van 16 mei 2008. De kosten van 
interne representatie kunnen onbelast worden vergoed als de grondslag 
van die kosten een zakelijk karakter heeft. Zo zijn de kosten van het trak
teren op gebak aan collega’s of het bloemetje aan een jarige collega in 
beginsel niet zakelijk. Het trakteren voor een verjaardag is een privéover
weging en het trakteren van directe collega’s, bijvoorbeeld het team, ook.

Dit wordt anders als bijvoorbeeld de directeur het totale personeel trak
teert. Het trakteren van alle personeelsleden vloeit grotendeels voort uit de 
dienstbetrekking vanwege de directeursfunctie. Het is dus van belang een 
goede afweging te maken van de overwegingen waarop de interne kosten 
zijn gebaseerd. De bewijslast ligt bij de inhoudingsplichtige.

Voor de verstrekking van maaltijden in de bedrijfskantine (of lunchkamer) 
geldt de waarde in het economisch verkeer tot een maximumbedrag. De 
verstrekking van ontbijt, lunch of diner in de bedrijfskantine kan belasting
vrij plaatsvinden voor zover de waarde in het economisch verkeer van de 
maaltijd hoger is dan € 2,30 voor een ontbijt of lunch en € 4,45 (bedragen 
2013) voor een warme maaltijd. Maximaal moet de werkgever dus € 2,30 
voor een ontbijt of lunch en € 4,45 voor een warme maaltijd tot het loon 
rekenen.

Verstrekking/kostenvergoeding van maaltijden met een meer dan 
bijkomstig zakelijk karakter
Van maaltijdkosten met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter kan 
sprake zijn bij al dan niet verwacht overwerk, op koopavonden, tijdens 
(dienst)reizen van mobiele/ambulante werknemers, tijdens een zakelijke 
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heeft op 11 juni 2003 beslist dat de kosten van een hotelovernachting ook 
als huisvestingskosten moeten worden aangemerkt.

Vergoeding kostgeld en verstrekking van kost en inwoning
Vergoedingen van kostgeld en de verstrekking van kost en inwoning aan 
werknemers die op een vaste plaats werken, maar elders wonen, kunnen 
maximaal twee jaar belastingvrij plaatsvinden. Het moet dan gaan om 
vergoedingen en verstrekkingen aan de werknemer die bijvoorbeeld door 
woningschaarste of in sommige gevallen door tijdelijke onverkoopbaarheid 
van zijn woning nog niet dichter bij zijn werk kan wonen.

Een en ander geldt echter ook als alleen de werknemer, vanwege familie
omstandigheden, tijdelijk dichter bij zijn werk gaat wonen. De vergoeding 
bedraagt maximaal de werkelijke kosten.

Gedetacheerden
Kostgeldvergoedingen aan werknemers die niet op een vaste plaats 
werken, maar op verschillende arbeidsplaatsen hun dienstbetrekking 
vervullen of die tijdelijk elders zijn gedetacheerd, behoren niet tot het loon 
voor zover zij de werkelijke kosten niet te boven gaan. Voor deze 
personen geldt dat de werkgever het tweejaarscriterium per plaats van 
dienstbetrekking moet toetsen. Dat kan dus bij detacheringen voor een 
zeer lange periode uiteindelijk toch tot een belaste vergoeding leiden. Aan 
ambulant personeel kan de vergoeding van de kosten voor koffie, thee en 
kleine consumpties voor het werkelijke bedrag plaatsvinden. Als een werk
nemer langer dan negentien dagen op een plek werkt, wordt de werknemer 
als nietambulant aangemerkt. De eventuele vergoeding kan dan slechts 
beperkt blijven tot € 0,55 (bedrag 2013) per dag of € 2,75 per week.

Let op!
Het belastingvrij vergoeden van voorgaande kosten is maatwerk. Er zal 
van geval tot geval moeten worden beoordeeld of het mogelijk is deze 
kostgeldvergoedingen netto te verstrekken. Neemt u dus contact op met 
uw SRA-adviseur als u een onbelaste vergoeding wenst te verstrekken.

Koffie en consumpties onder werktijd
Een werkgever mag de werknemer consumpties verstrekken die geen 
deel uitmaken van de maaltijd. De werkgever kan deze consumpties ook 
tijdens de lunchtijd onbelast verstrekken als dergelijke consumpties ook 
buiten de lunchtijd verkrijgbaar zijn (zie het Besluit van 25 november 2011). 
 Consumpties die onder deze regeling vallen, zijn CupaSoup, Marsen, 
Snickers, appels en dergelijke. De vrijstelling geldt ook voor het vergoeden 
van dit soort consumpties.

■■  binnen twee jaar na aanvaarding van de baan of na de bedrijfs
verhuizing binnen een afstand van 10 kilometer gaat wonen; 

■■  zijn reisafstand vermindert van meer dan 25 kilometer naar minder dan 
10 kilometer.

Onder afstand wordt verstaan de afstand gemeten langs de meest 
gebruikelijke weg. Het gaat dus niet om de meting van de straal (Hoge 
Raad 29 september 1997). Het verhuizen naar een meer representatieve 
omgeving in verband met de functie is volgens de rechtspraak 
(Gerechtshof Den Haag 28 december 1998) een keuze van persoonlijke 
aard die losstaat van het dienstverband. Het verhuizen vanwege de 
fysieke belasting van nachtdiensten kan wel een reden zijn voor een 
belastingvrije vergoeding (Gerechtshof Den Bosch 20 juni 2002).

Bij twee ondernemers die een gezamenlijke huishouding voeren, wordt de 
forfaitaire vergoeding niet in haar geheel aan ieder van de ondernemers 
verstrekt (Hoge Raad 12 september 2003).
De wetgever heeft met de aanpassing van de verhuiskostenregeling 
geprobeerd deze aantrekkelijker te maken, zodat werknemers binnen tien 
kilometer van hun werk gaan wonen en daardoor de mogelijkheid hebben 
om anders dan met de auto naar het werk te gaan. Hierdoor zouden de 
files aanzienlijk kunnen worden bekort.

De aan en verkoopkosten van de woning van de werknemer in geval van 
bedrijfsverplaatsingen en andere zakelijke verhuizingen kunnen niet 
belastingvrij worden vergoed. Wel is het mogelijk de desbetreffende 
vergoeding af te rekenen tegen de enkelvoudige eindheffing.

Let op!
Een mogelijk verlies bij verkoop van de woning is niet onbelast te vergoe-
den. Het maakt hierbij niet uit of de werknemer (min of meer) verplicht is te 
verhuizen in verband met bedrijfsverplaatsing. Dit verlies ligt in de (privé)
vermogenssfeer van de werknemer. Met name in de huidige huizenmarkt 
kan een dergelijk verlies zich voordoen. Indien u toch uw werknemer wilt 
compenseren, is deze compensatie aan te merken als loon waarover 
loonheffingen verschuldigd zijn.

Huisvesting buiten de woonplaats
Vergoedingen voor kosten van huisvesting buiten de woonplaats van de 
werknemer in verband met het vervullen van een dienstbetrekking elders, 
kunnen gedurende een periode van maximaal twee jaar onbelast worden 
vergoed. Er moet dan duidelijk sprake zijn van een dubbele verblijfplaats 
die niet door persoonlijke motieven is ingegeven. Gerechtshof Arnhem 
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directeurgrootaandeelhouder tot 90% aftrekbaar, tenzij wordt geopteerd 
voor een forfaitaire bijtelling bij de winst. Sinds 2006 geldt overigens de 
forfaitaire aftrekbeperking voor alle werknemers.

Waterschade
Kosten van werknemers ingevolge schade door overstromingen of 
aardbevingen mogen niet belastingvrij worden vergoed. Wel mag de 
werkgever, indien hij deze kosten voor zijn rekening neemt, de enkelvoudige 
belastingheffing over deze vergoeding afdragen als eindheffing. Het moet 
gaan om schade die normaliter niet wordt verzekerd.

Vrij wonen
De waarde van het genot van een woning, die wordt bewoond ter 
behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking, wordt fictief gesteld op 
18% van het jaarloon van de bewoner/werknemer. Als de waarde meer 
bedraagt dan 18% van het jaarloon, dan blijft het meerdere onbelast. Als 
voorwaarde geldt dat de vrije huisvesting wordt verstrekt in het kader van 
de vervulling van de werkzaamheden en dat er ten minste sprake is van 
een 36urig dienstverband per week. De werknemer die van mening is dat 
de waarde van de verstrekking minder is dan 18%, kan de inspecteur 
verzoeken de waarde bij beschikking lager vast te stellen.

Buitenlandse dienstreizen
Als een werknemer een dienstreis maakt naar het buitenland, kan de 
werkgever de kosten daarvan vergoeden op declaratiebasis of door 
middel van een (algemene) onbelaste vaste vergoeding.

Als leidraad voor de (algemene) onbelaste vaste vergoeding kunt u uitgaan 
van het Reiskostenbesluit buitenland voor ambtenaren, mits de betrokken 
werknemer vanuit kostenoogpunt in gelijke omstandigheden verkeert als 
een ambtenaar op dienstreis. Het zeer omvangrijke Reiskostenbesluit 
wordt regelmatig aangepast en gepubliceerd op www.staatscourant.nl.

Arboverstrekkingen
Onder verstrekkingen of vergoedingen die niet als beloningsvoordeel 
worden aangemerkt, vallen onder meer vergoedingen en verstrekkingen 
die verband houden met verplichtingen van de werkgever op grond van 
de Arbeidsomstandighedenwet. Volgens de staatssecretaris van Financiën 
moet u daarbij onder andere denken aan een veiligheidsbril met geslepen 
glazen voor een laborant of lasser, een zonnebril voor een chauffeur of 
piloot, een verplichte medische keuring of bijvoorbeeld speciaal isolerende 
of beschermende kleding. Deze regeling staat los van de regeling voor 
werkkleding.

De verstrekking (in natura) van koffie, thee en kleine consumpties tijdens 
werktijd is onbelast. De vergoeding (in geld) voor koffie, thee en kleine 
consumpties aan nietambulant personeel is tot € 0,55 per dag en tot 
€ 2,75 per week (bedragen 2013) onbelast.

Kosten van ambulante werknemers voor koffie, thee en kleine 
consumpties die boven de hiervoor genoemde bedragen uitkomen, 
kunnen op declaratiebasis onbelast worden vergoed. Ook kunnen deze 
kosten onderdeel uitmaken van een onbelaste vaste kostenvergoeding.

Computer
Computers en randapparatuur kunnen alleen onbelast worden vergoed of 
verstrekt als de apparatuur nagenoeg geheel (voor 90% of meer) zakelijk 
wordt gebruikt. Verder is geregeld dat voor computers met een kostprijs 
van meer dan € 450 (bedrag 2013) in beginsel slechts de jaarlijkse 
afschrijvingskosten onbelast kunnen worden vergoed.

Voor een ter beschikking gestelde computer die voor minder dan 90% 
zakelijk wordt gebruikt, geldt dat het (loon)voordeel op 30% van de 
economische waarde van de computer op het moment van het 
verstrekken wordt gesteld. Deze waardering (30%) geldt voor drie jaar. 
Na het derde jaar wordt de waarde op nihil gesteld. Deze regel geldt ook 
voor randapparatuur die voor minder dan 90% zakelijk (thuis) wordt 
gebruikt. Voor de duidelijkheid: de computer en apparatuur worden 
slechts aan de werknemer ter beschikking gesteld, ze blijven dus 
eigendom van de werkgever.

Voor het zakelijk gebruik van de privépc kan de werkgever aan de 
werknemer een belastingvrije vergoeding verstrekken voor het gebruik van 
papier, cartridges en cd’s.

Reiskosten periodiek gezinsbezoek
Vergoedingen voor reiskosten van werknemers die in de plaats waar zij 
werken op kamers verblijven of intern zijn en periodiek hun gezin 
bezoeken, zijn belastingvrij. De vergoedingen mogen niet hoger zijn dan 
de werkelijk gemaakte kosten. Worden deze reiskosten gemaakt per 
privéauto, dan mogen deze kosten tot maximaal € 0,19 per km (bedrag 
2013) belastingvrij worden vergoed.

Congressen
De werknemer die congreskosten voor zijn rekening neemt, kan deze 
belastingvrij vergoed krijgen. Uiteraard kan de werkgever ook zelf de 
kosten direct onbelast voor zijn rekening nemen. Deze kosten zijn voor de 
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Let op!

De regeling geldt ook voor gepensioneerde werknemers en werknemers 
die gebruikmaken van een (pre)pensioenregeling.

Producten uit het bedrijf van de werkgever
De werknemer mag als vrije vergoeding of verstrekking een onbelaste kor
ting op een product uit het bedrijf van de werkgever – of van een met de 
werkgever verbonden lichaam – ontvangen van (sinds 2003) maximaal 
20% van de waarde in het economisch verkeer. Als plafond geldt dat de 
korting op jaarbasis niet meer mag bedragen dan € 500 (bedrag 2013) 
per werknemer. Vergoedingen en/of verstrekkingen boven dit bedrag zijn 
belast. De mogelijkheid bestaat om de nietgebruikte ruimte van de twee 
voorafgaande kalenderjaren door te schuiven naar het daaropvolgende 
kalenderjaar. Werknemers kunnen hierdoor ook bij relatief dure (branche 
eigen) producten de maximaal onbelaste korting van 20% benutten. Het 
plafond is dan € 1.55,,,,,,0 (bedrag 2013). Uiteraard moet de dienstbe
trekking gedurende die periode wel blijven bestaan. Daarbij wordt eerst de 
ruimte van het voorgaande jaar en vervolgens die van het daaraan vooraf
gaande jaar benut. Voorwaarde is dat de werknemer de producten direct 
of indirect (via bijvoorbeeld een winkel van de werkgever) bij de werkgever 
aanschaft.

In beginsel zal de waarde in het economisch verkeer de detailhandelsver
koopprijs zijn, inclusief omzetbelasting. Het mag daarbij gaan om de laag
ste prijs die de werkgever voor het product in de markt kan krijgen. Ook 
prijzen die via internet zijn gevonden, kunnen worden gehanteerd. Houd 
wel rekening met eventuele verzendkosten en collectiviteitkortingen en 
dergelijke.

De werkgever kan met de Belastingdienst nadere afspraken maken over 
het begrip ‘de waarde in het economisch verkeer’, evenals over de wijze 
van administreren van de verstrekte kortingen.

In het Besluit van 25 november 2011 stelt de staatssecretaris van 
Financiën dat het aannemelijk moet zijn dat de werknemer géén hogere 
korting geniet dan 20% of € 500 (bedrag 2013) per jaar. Dit kan 
bijvoorbeeld aan de hand van ervaringscijfers. Het enkele gegeven dat de 
gemiddelde korting per werknemer niet hoger is dan 20% is daarvoor 
onvoldoende.

Voor de omzetbelasting geldt dat de btw op personeelsverstrekkingen in 
beginsel niet aftrekbaar is. Er is sprake van een personeelsverstrekking als 
de producten uit het eigen bedrijf beneden kostprijs worden gekocht. 

Voor de arboverstrekking geldt als bovengrens dat de werknemer niet een 
aanmerkelijke privébesparing geniet. Van een aanmerkelijke privébespa
ring is volgens de Toelichting op de ministeriële regeling van 20 december 
2000 sprake als de privébesparing meer dan € 454 op jaarbasis bedraagt.

Muziekinstrumenten, geluidsapparatuur, gereedschap enzovoort
De vergoeding van kosten van muziekinstrumenten, geluidsapparatuur, 
gereedschap, tekstverwerkers, schrijf en rekenmachines, beeld
apparatuur en computers en dergelijke is onbelast, mits deze zaken 
dienen ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. Voor de 
vergoeding van apparatuur met een kostprijs van € 450 (bedrag 2013) of 
meer waarop normaliter dus wordt afgeschreven, kan jaarlijks als 
vergoeding de afschrijving in aanmerking worden genomen.

Renteloze personeelslening van de werkgever
De renteloze of laagrentende personeelslening verstrekt door de 
inhoudingsplichtige werkgever dan wel door een aan hem verbonden 
vennootschap is onbelast, mits het gaat om een hypothecaire 
personeelslening voor de verwerving, het onderhoud of de verbetering van 
de eigen woning van de werknemer (Besluit van 25 november 2011). Van 
een verbonden lichaam is sprake als de werkgever door middel van een 
belang van ten minste een derde van de aandelen deelneemt in een ander 
(verbonden) lichaam.

De Hoge Raad (30 oktober 1996) en de Centrale Raad van Beroep 
(28 juni 2001) hebben beslist dat de personeelslening moet zijn verstrekt 
door de werkgever of de met hem verbonden vennootschap zelf. De 
tussenkomst van andere partijen waarbij een personeelslid een 
rentevoordeel geniet, is loon en is belast.

Het rentevoordeel op personeelsleningen die zijn verstrekt voor 
consumptieve doeleinden waarbij geen rente of een rente lager dan de 
normrente van 3% (percentage 2013) wordt berekend, wordt als loon 
aangemerkt. Het gaat dan om het verschil tussen de berekende rente en 
de normrente. Het meerdere is onbelast. Deze regeling is gelijk aan die 
onder de werkkostenregeling.

Belastingvrij is het rentevoordeel op de personeelslening die is aangegaan 
voor de aanschaf van zaken (bijvoorbeeld een ovjaarkaart) die de werk
gever anders belastingvrij zou kunnen vergoeden of verstrekken.
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per werknemer per jaar. Als een partner van de werknemer ook deelneemt 
aan het personeelsfeest of de personeelsreis, dan wordt het voordeel dat 
de partner geniet als waarde in het economisch verkeer bij het inkomen van 
de werknemer geteld. De grens van € 454 per jaar geldt alleen voor de 
kosten van het personeelsfeest of -reis van de werknemer. De redactie is 
van mening dat de kosten van de maaltijden en overnachting van een 
personeelsfeest of -reis voor de werknemer onder de norm waarderingen 
vallen (zie bijlage) als deze voldoende zijn gespecificeerd.

Bedrijfsfitness
Vergoedingen voor en verstrekkingen van bedrijfsfitness kunnen onbelast 
plaatsvinden als deelname openstaat voor alle of bijna alle werknemers 
met dezelfde arbeidsplaats die niet is gelegen in de woning van een van 
de werknemers. Als aanvullende voorwaarde geldt dat de vrijstelling alleen 
van toepassing is als de fitness in beginsel plaatsvindt op de werkplek of 
op een vaste, door de werkgever aangewezen locatie. Het is wel 
toegestaan dat werknemers op verschillende locaties fitnessen als het 
gaat om verschillende vestigingen die allemaal behoren tot het ene 
fitnessbedrijf met wie de werkgever een overeenkomst heeft afgesloten. 
Onbelaste vergoeding voor of verstrekking van bedrijfsfitness is dus nog 
steeds niet mogelijk als de werknemers gebruikmaken van verschillende 
fitnesscentra.

Overigens wordt onder bedrijfsfitness slechts conditie of krachttraining 
onder leiding van een deskundige verstaan.

Met ingang van 1 januari 2007 geldt dat de onbelaste vergoeding en ver
strekking niet geldt voor de directeurgrootaandeelhouder als uitsluitend 
hij, al dan niet samen met zijn partner of bloed of aanverwanten in de 
rechte lijn, feitelijk gebruikmaakt van de fitnessregeling.

Let op!
Als uw werknemers ver van hun arbeidsplaats wonen, is het te overwegen 
een overeenkomst aan te gaan met een fitnesscentrum met verschillende 
vestigingen. Dit maakt de kans groter dat zo veel mogelijk werknemers 
dicht bij huis kunnen fitnessen waardoor uw bedrijfsfitnessregeling aan-
trekkelijker wordt.

Outplacement
De verstrekking of vergoeding van kosten van outplacement (inclusief de 
directe sollicitatiekosten) is onbelast. De voorbelasting van btw op de door 
de werkgever verstrekte outplacementkosten is voor de btwplichtige 
werkgever verrekenbaar.

De bevoordeling bestaat uit het verschil tussen de kostprijs en de vergoe
ding waarover btw wordt betaald. De omzetbelasting op de bevoordeling 
is niet aftrekbaar als deze bevoordeling(en) per werknemer op jaarbasis 
meer dan € 227 bedraagt. Daarbij moeten alle bevoordelingen worden 
meegeteld, zoals het privégebruik auto, de kantineregeling enzovoort.

Personeelsreizen/personeelsuitjes
Voor vakantiereizen geldt als hoofdregel dat de waarde wordt belast op 
basis van de waarde van de reis in het economisch verkeer.
De verstrekking van bedrijfsfeesten, personeelsreizen en andere 
incidentele personeelsfestiviteiten mag (sinds 2007) onbelast blijven als 
aan de volgende voorwaarden is voldaan (dit geldt ook voor de partners 
van werknemers):
■■ de festiviteit moet voor ten minste 75% van het personeelsbestand of 
van een functionele of organisatorische eenheid openstaan;

■■ het moet gaan om gezamenlijke activiteiten;
■■ deze onbelaste vergoeding en verstrekking geldt niet voor de direc
teurgrootaandeelhouder als uitsluitend hij, al dan niet samen met zijn 
partner of bloed of aanverwanten in de rechte lijn, deelneemt aan de 
festiviteit/personeelsreis.

Een gewone receptie die geheel of gedeeltelijk plaatsvindt tijdens werktijd 
valt niet onder deze regeling. Ook als niet aan de hiervoor genoemde 
voorwaarden is voldaan, is een gewone receptie onbelast.

Een vergoeding in geld in het kader van deze regeling is slechts mogelijk 
als deze dienstbaar is aan de uitvoering van het uitje, bijvoorbeeld de ver
goeding van het toegangskaartje van het museumbezoek dat onderdeel 
uitmaakt van de festiviteit.

Op 17 augustus 2004 (besluit is op 1 januari 2006 vervallen) heeft de 
staatssecretaris van Financiën gezegd wat hij onder een jubileum verstaat. 
Hij greep terug naar jurisprudentie van de Hoge Raad van 17 april 1991. 
In dat arrest omschreef de Hoge Raad een jubileum als ‘een viering dat de 
aanvang van de onderneming een voor een feestelijke herdenking gebrui
kelijk aantal jaren geleden heeft plaatsgevonden’.

Let op!
Als in 2013 gebruik wordt gemaakt van de overgangsregeling voor de 
werkkostenregeling (zie hoofdstuk 3), dan geldt voor het onbelast kunnen 
verstrekken van personeelsfeesten en -reizen een aanvullende voorwaarde. 
Als er wordt gekozen voor de overgangsregeling, zijn personeelsfeesten en 
-reizen alleen nog onbelast als de vergoeding niet meer bedraagt dan € 454 
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Geschenken met ideële waarde en feestdagenuitkeringen

Geschenken ter zake van algemeen erkende feestdagen (en het sinterklaas
feest), een jubileum van de inhoudingsplichtige, een dienstjubileum, de ver
jaardag en andere persoonlijke feestdagen van de werknemer en bij het ein
de van de dienstbetrekking van de werknemer, kunnen belastingvrij worden 
verstrekt. Het moet dan gaan om geschenken met een ideële waarde.

Een koelkast (en overige gebruiksartikelen), al dan niet met inscriptie, valt 
hier dus niet onder. Een inscriptie op een gouden horloge zou echter wel 
binnen de regeling kunnen vallen. Het lijkt erop dat het verstrekte 
 chocoladeei met Pasen en de amandelstaaf met kerst ook niet worden 
belast. Een zeer kostbaar, jaarlijks terugkerend geschenk zou echter 
vanwege de wettelijke beperking dat de belastingvrije verstrekking alleen 
kan plaatsvinden ‘in redelijkheid’, niet onder deze regeling kunnen vallen. 
De grenzen van wat al dan niet redelijk is, zullen in de rechtspraak moeten 
worden beproefd.

Als de geschenken geen ideële waarde hebben, kan wellicht eindheffing 
worden toegepast op zowel geschenken in geld als in natura. Sinds 2007 
geldt namelijk voor geschenken in natura tot € 70 per kalenderjaar dat de 
eindheffing van toepassing is tegen een tarief van 20%. Het is niet van 
belang of de werknemer het hele jaar bij de inhoudingsplichtige in 
dienstbetrekking is geweest. Ook zijn er geen eisen ten aanzien van de 
gelegenheid van het geven van een geschenk en bovendien geen 
beperkingen ten aanzien van het aantal schenkingen. Als de waarde van 
het geschenk hoger uitkomt dan de genoemde € 70 per kalenderjaar kan, 
als de waarde van het geschenk niet meer bedraagt dan € 136 en op 
jaarbasis niet meer dan € 272, de (gebruteerde) eindheffing worden 
toegepast.

Daarnaast bestaat er nog een eindheffingsmogelijkheid voor bovenmatige 
vergoedingen en verstrekkingen tot een maximum van € 200 per maand.

Let op!
Rechtbank Den Haag heeft op 8 maart 2012 het volgende opgemerkt 
over geschenken met een ideële waarde: “Naar het oordeel van de 
rechtbank hebben verstrekkingen een in hoofdzaak ideële waarde, indien 
voor de werknemer die de verstrekking geniet de ideële waarde duidelijk  
belangrijker is dan de gebruikswaarde of de bij eventuele verkoop te 
verwachten opbrengst (geldwaarde). Deze beoordeling leent zich niet voor 
een uitsluitend cijfermatige benadering en een zekere marge is daarbij 
onvermijdelijk.” Hierdoor lijken geschenken sneller als geschenken met een 
ideële waarde te kunnen worden aangemerkt.

Cultuurabonnement

Op 13 oktober 2004 (Besluit is vervallen per 1 januari 2006) heeft de 
staatssecretaris van Financiën besloten dat het verstrekken van een cul
tuurabonnement tot het loon behoort, maar dat de kortingen die de werk
nemer door middel van het abonnement krijgt, onbelast kunnen blijven.

Geschenken in natura aan niet-werknemers
De mogelijkheid om de eindheffing toe te passen over verstrekkingen aan 
nietwerknemers en waarvoor nog geen inhoudingsplicht bestaat op 
grond van enige andere bepaling, is sinds 2006 in de wet opgenomen.  
Op grond van eerdere Besluiten van de staatssecretaris bestond deze 
mogelijkheid al voor bijvoorbeeld aan derden verstrekte kerstpakketten die 
eveneens aan het eigen personeel werden verstrekt en voor spaarpunten, 
goederen en diensten in de promotionele sfeer.

De genoemde verstrekkingen vormen voor de nietwerknemer vaak een 
belastbare baat. Om te voorkomen dat de nietwerknemer belasting is 
verschuldigd over de verstrekking, heeft de verstrekker de mogelijkheid de 
verschuldigde belasting voor eigen rekening te nemen via de eindheffing. 
Om de eindheffing te kunnen toepassen, zal het geschenk aan derden 
tegelijkertijd aan de eigen werknemers moeten worden verstrekt. Ook 
geldt dat de waarde niet meer bedraagt dan € 136 per verstrekking en 
niet meer dan € 272 (bedragen 2013) per jaar. Daarnaast moet de 
verstrekker schriftelijk aan de ontvanger meedelen dat op de geschenken 
de eindheffing wordt toegepast. Dit laatste kan eventueel ook door 
opname van een bepaling in de algemene voorwaarden van de 
verstrekker. Ten slotte moet de verstrekker aan de inspecteur 
desgevraagd meedelen aan wie de verstrekkingen zijn gedaan.

Voor spaarpunten en goederen en diensten in de promotionele sfeer 
gelden geen maximumbedragen, maar de eindheffingsmogelijkheid is 
beperkt, omdat de aard van de verstrekking in de promotionele sfeer 
moet liggen.
Voor een verstrekking met een waarde in het economisch verkeer van niet 
meer dan € 136 bedraagt het eindheffingstarief 45%. Voor verstrekkingen 
met een hogere waarde geldt een eindheffingstarief van 75%. De waarde 
van spaarpunten kan worden bepaald als een gewogen gemiddelde 
waarde in het economisch verkeer, afgeleid van de producten die ermee 
kunnen worden verkregen en rekening houdend met waardedrukkende 
factoren en het moment waarop die producten, tegen inlevering van 
spaarpunten, daadwerkelijk worden verstrekt.
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■■ de vergoeding van de kosten voor het behalen van een EHBOdiploma 
behoort niet tot het loon als de werkgever over een arboplan beschikt, 
het behalen van een EHBOdiploma daar onderdeel van uitmaakt en de 
werknemer geen eigen bijdrage is verschuldigd;

■■ de vergoeding of verstrekking van een prepensioencursus kan onbelast 
blijven als de cursus op één lijn kan worden gesteld met een 
outplacementcursus; de Belastingdienst beoordeelt van geval tot geval 
of deelname aan de cursus leidt tot een loonvoordeel;

■■ maaltijden (in de gezondheidssector) gebruikt in het kader van 
therapeutisch verplicht meeeten, worden aangemerkt als maaltijden 
met een zakelijk karakter van meer dan bijkomstig belang. De regeling 
geldt uitdrukkelijk niet voor vergoedingen.

Let op!

De eindheffingen over maximaal € 272 en van € 200 kunnen aanvullend 
worden toegepast. Als er bijvoorbeeld drie keer een geschenk wordt 
 gegeven met een waarde van € 125, dan is er een bovenmatige waarde 
van € 375 -/- € 272 = € 103. Als daarnaast ook nog een bovenmatige 
 kilometervergoeding wordt verstrekt van € 150, is in totaal meer dan 
€ 200 aan bovenmatige vergoedingen en verstrekkingen gegeven. Voor 
het meerdere van € 53 kan de eindheffing dan niet worden toegepast.

Aanmerkelijk privévoordeel
De staatssecretaris van Financiën heeft tijdens de behandeling van de 
 Belastingherziening 2001 opgemerkt dat belastingheffing pas aan de orde 
is bij een aanmerkelijk privévoordeel. Of er sprake is van een aanmerkelijk 
privébelang of privévoordeel kan niet altijd objectief worden vastgesteld. 
Voor min of meer gelijke categorieën uitgaven geldt als richtsnoer dat van 
een aanmerkelijk privévoordeel in absolute zin in elk geval sprake is als 
aannemelijk is dat, als gevolg van de bekostiging door de werkgever, de 
privéuitgaven van de werknemer op jaarbasis bezien € 454 (bedrag 
2013) minder zullen bedragen dan de privéuitgaven van met hem verge
lijkbare werknemers.

Let op!
Bij het verstrekken of vergoeden van genoemde kosten moet u zich 
steeds realiseren dat bij u de bewijslast ligt om de verstrekking of 
vergoeding buiten de loonheffingen te houden. Leg daarom steeds vast 
wat de reden van de verstrekking of vergoeding was en aan wie deze is 
gegeven. Het kan handig zijn dit op de bon of factuur te vermelden.

Bijzondere vergoedingen en verstrekkingen
De staatssecretaris van Financiën heeft op 9 februari 2004 (dit Besluit is 
vervallen per 1 januari 2006) een Besluit uitgevaardigd waarin hij enkele 
vergoedingen en verstrekkingen als onbelast aanmerkt. In het Besluit is 
het volgende opgenomen:
■■ de vergoeding of verstrekking van een geneeskundig of 
arbeidsgezondheidskundig onderzoek in het kader van preventie en 
verzuimbeleid behoort niet tot het loon;

■■ de vergoeding of verstrekking van een second opinion in het kader van 
preventie en verzuimbeleid behoort niet tot het loon;

■■ de vergoeding of verstrekking van een aanstellingskeuring behoort niet 
tot het loon;
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Een vergoeding in geld waar tegenover geen kosten, lasten of afschrijvin
gen staan, kan alleen als vergoeding of verstrekking in dit kader worden 
aangemerkt als het niet als de beloning van een prestatie is bedoeld (of 
wordt ervaren). In de praktijk blijkt het heel lastig te zijn om een vergoeding 
in geld niet als loon (voor een prestatie) te bestempelen. En als het loon is, 
is het nieuwe systeem waarover we in dit hoofdstuk schrijven, niet van 
toepassing.

Let op!
In de vragen en antwoorden van de Belastingdienst inzake de 
Werkkostenregeling, gedateerd december 2011, suggereert de 
Belastingdienst dat bonussen in geld kunnen worden aangewezen voor 
de toepassing in de forfaitaire ruimte. Wettelijk gezien, is die suggestie 
onjuist. De Belasting dienst heeft dan ook wat voorbehouden in haar 
suggestie ingebouwd. Allereerst schrijft de Belastingdienst dat het in zijn 
algemeenheid mogelijk is om loon in geld aan te wijzen in de forfaitaire 
ruimte en ten tweede merkt de Belastingdienst op dat het alleen mogelijk is 
als het gebruikelijk was deze bonussen af te rekenen onder toepassing van 
de eindheffing. De enige eindheffing die dan mogelijk zou kunnen zijn, zou 
de (oude) eindheffing voor bovenmatige vergoedingen en verstrekkingen 
zijn.

3.1 Korte introductie

In Fiscale beloning houden we ons alleen bezig met de beloningsvormen. 
Omdat onder het nieuwe systeem andere handelingen nodig zijn dan 
onder het oude systeem, is het van belang het systeem goed te begrijpen. 
In dit hoofdstuk vatten we deze handelingen kort samen. De begrippen 
die we hieronder noemen, worden later besproken. Gemakshalve hebben 
we de nieuwe begrippen die we later behandelen, vetgedrukt.

1. Alle vergoedingen en verstrekkingen (direct of indirect) aan personeel 
moeten bekend zijn.

2. De vergoedingen en verstrekkingen die als intermediaire kosten zijn 
aan te merken, kunnen apart worden geregistreerd.

3. Er moet bepaald worden of er sprake is van een werkplek en wan
neer dat het geval is, vallen diverse voorzieningen onder een nihil
waardering.

4. De vergoedingen en verstrekkingen die als gerichte vrije 
vergoedingen zijn te bestempelen, worden ook apart geregistreerd.

5. De (aangewezen) gerichte vrijstellingen kunnen in mindering worden 
gebracht op het bedrag aan vergoedingen en verstrekkingen dat de 
basis vormt voor de eindheffing.

Werkkostenregeling

Vanaf 1 januari 2011 geldt een nieuwe regeling voor vergoedingen aan 
perso neelsleden. Voor veel werkgevers heeft dit grote gevol gen. Bij de 
nieuwe werkkostenregeling mag een werkgever voor een gemaximeerd 
bedrag belastingvrij vergoedingen (dat is in geld) en verstrekkingen (dat is 
in natura) uitkeren aan werknemers, bijvoorbeeld voor lunches, telefoon
gebruik of gereed schap. Dit vaste bedrag wordt de vrije ruimte genoemd. 
Hoe hoog de vrije ruimte is, hangt af van de totale loonkosten van het 
bedrijf. De vrije ruimte bedraagt 1,5% van de fiscale loonsom. Omdat de 
vrije ruimte bij een werkgever een vast bedrag is, wordt deze ook wel het 
forfait genoemd. Als het bedrag van de voorzieningen voor werknemers 
hoger is dan de vrije ruimte, moet de werkgever daarover belasting 
betalen in de vorm van een eindheffing van 80%. De belasting kan ook bij 
de werknemers worden belast. Volgens de nieuwe wet mag de werkgever 
beslissen wie de belasting moet betalen. De vrijheid van werkgevers is 
echter beperkt door afspraken in cao’s en arbeidsovereenkomsten.  

Met ingang van 2011 kennen we dus een nieuw systeem binnen de 
loonheffingen. Dit systeem heeft veel consequenties: niet alleen op het 
 arbeidsrechtelijke, maar ook op het administratieve vlak. Fiscaal betekent 
het nieuwe systeem een volledige ommezwaai in onze denkwijze.  
In het huidige systeem is het van belang dat de vergoedingen en/of   
ver strekkingen een nauwe relatie hebben met de dienstbetrekking (zakelijk 
karakter), terwijl in het nieuwe systeem ook volstrekt onzakelijke 
vergoedingen en/of verstrekkingen onbelast zouden kunnen worden 
verstrekt. Voor de duidelijkheid het volgende: de beoordeling of er sprake 
is van een dienstbetrekking of van loon of van een inhoudingsplichtige blijft 
gelijk. Dus alleen het systeem van vergoedingen en verstrekkingen wijzigt. 
In de praktijk blijkt onduidelijkheid te bestaan over de vraag wat onder 
vergoedingen en verstrekkingen moet worden verstaan. Zekerheidshalve 
een korte definitie van wat vergoedingen en verstrekkingen kunnen zijn: 
vergoedingen en verstrekkingen worden gebruikt voor de bestrijding van 
kosten, lasten en afschrijvingen.
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6. De basis van de regeling is dat de vergoedingen en verstrekkingen, 
buiten de intermediaire kosten om en na aftrek van de gericht vrijge
stelde vergoedingen/verstrekkingen en de nihilwaarderingen, tot 1,5% 
van de fiscale loonsom (forfaitaire ruimte) van het bedrijf onbelast 
kunnen blijven; het meerdere dient in de eindheffing te worden belast 
tegen 80% eindheffing die voor rekening van de werkgever komt.

7. Indien de werkgever bepaalde vergoedingen of verstrekkingen niet in 
de eindheffing wenst te doen vallen, dient hij vooraf overeen te komen 
met het personeel (of de personeelsvertegenwoordiging) dat de be
treffende vergoeding of verstrekking tot het (belaste) loon van de 
werknemer wordt gerekend.

8. Per loonperiode dient te worden afgerekend; hiervoor zijn onder 
 voorwaarden (de administratie in januari op orde hebben) 
 uitzonderingen gemaakt.

9. Alle vergoedingen en verstrekkingen binnen het algemeen forfait 
 hoeven niet meer op werknemersniveau te worden geadministreerd.

De werkkostenregeling is ingevoerd per 1 januari 2011. Voor 2013 geldt 
nog een keuzeregime: gedurende dat jaar kunnen werkgevers ervoor 
kiezen om het oude regime van vergoedingen en  verstrekkingen te 
handhaven. Vanaf 2014 is de werkkostenregeling verplicht voor alle 
werkgevers.

Een van de meest onderschatte acties met betrekking tot de werkkosten
regeling betreft de vraag wat te doen met de vergoedingen en verstrekkin
gen die niet intermediair, of werkplekvoorziening of gericht vrijgesteld zijn. 
Voor die ‘rest’vergoedingen en verstrekkingen zijn er, op één uitzondering 
na, steeds zes keuzes. Of die keuzes, praktisch gezien, wel mogelijk zijn, 
zal van de (arbeidsrechtelijke) omstandigheden afhankelijk zijn. 

Voor vergoedingen en verstrekkingen die niet kunnen worden aangemerkt 
als een intermediaire post, een werkplekvoorziening of als gericht 
vrijgesteld (zie hierna), heeft een werkgever fiscaal (en theoretisch) gezien  
steeds, op één uitzondering na, zes keuzes. 
Om welke kosten gaat het waarvoor een keuze moet worden gemaakt? 
Het betreft in feite de kosten die overblijven als men de volgende stappen 
doorloopt:
A. Intermediaire kosten buiten beschouwing laten
B.  Vergoedingen en verstrekkingen niet zijnde loon (Besluit 25 november 

2011) buiten beschouwing laten
C. Resteert: alle overige vergoedingen en verstrekkingen
D. Minus werkplekvoorzieningen
E. Minus gericht vrijgestelde vergoedingen en verstrekkingen

F.   Resteert: de restarbeidsvoorwaarden (of restvergoeding of verstrekking)

De werkgever heeft voor de ‘rest’vergoedingen en verstrekkingen (zie F 
hierboven) zes (fiscale) keuzes. Hij kan de waarde van de restvergoeding 
en verstrekking:
1. verrekenen met nettosalaris;
2. bij het brutoloon tellen;
3. bruteren;
4. aanwijzen in de forfaitaire ruimte (of 80% eindheffing);
5. een variatie maken met de eerste vier keuzes;
6. niet meer vergoeden of verstrekken.

Deze zes keuzes zullen we aan de hand van een voorbeeld uitwerken.

Kerstpakket
We gaan uit van een bedrijf met 35 werknemers, een (fiscale) loonsom van 
€ 1.225.000. Het bedrijf wil zijn werknemers met kerst 2013 een kerstpak
ket geven van € 100 (inclusief btw). Een kerstpakket is geen intermediaire 
kost, het is geen werkplekvoorziening en is niet gericht vrijgesteld.

Keuze 1: verrekenen met nettosalaris
Een bedrijf kan besluiten de waarde economisch verkeer van de rest
arbeidsvoorwaarde, of anders genoemd de restvergoeding of 
verstrekking, op het nettoloon in mindering te brengen. In ons voorbeeld 
zou dat betekenen dat het bedrijf € 100 in mindering brengt op het netto
loon van de werknemers. Dit kan natuurlijk niet zomaar! Daar zal een 
afspraak over moeten worden gemaakt met (vertegenwoordigers van) de 
werknemers. Aannemelijk is dat een dergelijke afspraak niet zo gemak
kelijk te maken valt. Zeker niet als je het kerstpakket altijd gratis kreeg!

Keuze 2: bij het loon tellen
Een andere keuze is dat de werkgever de restvergoeding of verstrekking 
als een beloning in natura bij het loon van de werknemer telt. 

De werk nemer betaalt dan belasting over deze bijtelling. Als het bedrijf in 
onze voorbeeldsituatie voor deze optie kiest, dan zou de werk nemer, 
globaal berekend, € 34,25 voor dit kerstpakket betalen. Het bedrijf is 
ongeveer € 12,13 extra aan premies kwijt naast de € 100 (inclusief btw). 
Ook deze optie zal het bedrijf vooraf met de werknemer moeten 
bespreken.

3  |   WERKKOSTENREGELING

N
IE

U
W

 S
Y

S
T

E
E

M

INDEX TREFWOORDEN



46   |   Fiscale beloning 2013 47   

Geen keuze

In de wet is bepaald dat vaste (gerichte vrijgestelde) vergoedingen 
waarvoor geen kostenonderzoek is gedaan en bij de administratie is 
bewaard, altijd in de forfaitaire ruimte moeten worden verrekend. Dus voor 
de werknemer blijft een niet onderbouwde vaste vergoeding altijd 
onbelast. Voor de werkgever kan het betekenen dat hij 80% eindheffing 
over die niet onderbouwde vaste vergoeding moet betalen. 

3.2 Uitwerking

Met de invoering van de werkkostenregeling is de definitie van artikel 10 
uitgebreid. De wettekst van artikel 10, lid 1 van de Wet op de loon
belasting 1964 luidt met ingang van 1 januari 2011: ‘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’.

Uitdrukkelijk is dus vermeld dat ook vergoedingen en verstrekkingen 
onder de werkkostenregeling tot het loon behoren. Hoe zakelijk deze 
vergoeding of verstrekking ook mag zijn, alles wordt tot het loon gerekend 
en belast. Door jurisprudentie is het (oude) loonbegrip gevormd. Het 
(oude) loonbegrip kent drie uitgangspunten:
1. Het loon moet voortkomen uit de dienstbetrekking. De bron van 

 inkomen is dus de dienstbetrekking zelf, niet het feit dat de werk nemer 
arbeid verricht of dat de werkgever een beloning wil geven voor die 
verrichte arbeid.

2. Er moet een causale relatie bestaan tussen de dienstbetrekking en het 
loon. 

3. Het loon moet de werknemer een voordeel opleveren. Hij moet er 
 beter van worden, meer bestedingsmogelijkheden krijgen of een 
 besparing op particuliere uitgaven. Als iets ‘niet uit de dienstbetrekking 
wordt genoten’, dan is het geen loon.

Volgens de staatssecretaris blijven er onder de werkkostenregeling 
uitzonderingen op het loonbegrip. Als de werkgever de zieke werknemer 
een fruitmand geeft (zie het verslag van de internetconsultatie van 
8 september 2010), is dat geen loon: het komt niet uit de dienst
betrekking, maar uit persoonlijk medeleven. Die conclusie zou ook onder 
het oude loonbegrip kunnen worden getrokken. Echter, de praktijk leert 
dat het niet eenvoudig is om aannemelijk te maken dat de bron (zie punt 
1) niet de dienstbetrekking is. Als de werkgever aan de werknemer een 
presentje geeft dat duidelijk gerelateerd is aan de dienstbetrekking (zie 
punt 2), dan is er namelijk sprake van loon en dus belast. Volgens het 

Keuze 3: bruteren

Een werkgever kan ook besluiten om de vergoeding of verstrekking die 
onder de restcategorie valt, te bruteren. Dus de werkgever neemt dan de 
belasting en de premies voor zijn rekening. In onze voorbeeldsituatie 
 betekent deze keuze, globaal berekend, dat het kerstpakket voor het 
bedrijf € 182,57 kost. Voor de werknemer betekent deze keuze dat zijn 
fiscaal loon, globaal berekend, met € 164,48 wordt verhoogd. Deze 
verhoging zal de werknemer ook terugzien op zijn jaaropgave. Die 
verhoging kan effect hebben op de hoogte van zijn zorgtoeslag, 
huurtoeslag of (over drie jaar) de studiefinanciering van zijn of haar 
kind(eren).  

Keuze 4: in de forfaitaire ruimte (of 80% eindheffing)
Dit is de bekendste keuze: de vergoeding of verstrekking aanwijzen in de 
forfaitaire ruimte. En als de ruimte al geheel of gedeeltelijk gebruikt wordt, 
over het meerdere 80% eindheffing betalen. Het bedrijf kan de kerst
pakketten dus aanwijzen in de forfaitaire ruimte. De ruimte bij het bedrijf 
bedraagt (in 2013) (1,5% van € 1.225.000 is) € 18.375. De kerstpakketten 
kosten in totaal € 3.500 (35 maal € 100). Zolang het bedrijf ten minste 
€ 3.500 kan verrekenen met de forfaitaire ruimte, kost dit het bedrijf niets 
extra. Mocht de ruimte minder bedragen dan € 3.500, dan zal het bedrijf 
over het meerdere 80% moeten betalen.

Keuze 5: variatie van de eerste vier keuzes
Bij keuze 5 kan een bedrijf variaties bedenken op de keuzes 1 tot en met 
4 én, fiscaal gezien, per werknemer. Je kunt bij de ene werknemer keuze 
3 en bij de ander keuze 2 toepassen, terwijl bij de derde werknemer een 
combinatie van keuze 2 en 3 wordt toegepast. Alle varianten zijn (zeker
heidshalve nogmaals opgemerkt: fiscaal gezien) mogelijk. Het bedrijf kiest 
ervoor om alle 4 de keuzes toe te passen op het verstrekte kerstpakket. 
Dat betekent dus dat € 25 op het nettosalaris wordt ingehouden, € 25 
wordt bij het brutoloon van de werknemer geteld, € 25 wordt gebruteerd 
en € 25 wordt aangewezen in de forfaitaire ruimte.

Keuze 6: afschaffen
Dit is wellicht de meest voor de hand liggende keuze: de vergoeding of 
verstrekking afschaffen. Ook hierbij geldt dat het afschaffen van een 
vergoeding of verstrekking, die bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst is 
opgenomen, niet zonder meer kan. Tevens zullen werknemers, los van de 
verplichtingen van de werkgever, een dergelijke keuze niet accepteren dan 
wel zal het afschaffen van een vergoeding of verstrekking met veel gemor 
gepaard gaan. 

3  |   WERKKOSTENREGELING

N
IE

U
W

 S
Y

S
T

E
E

M

INDEX TREFWOORDEN



48   |   Fiscale beloning 2013 49   

het element van arbeidsbeloning geen enkele rol; de terugbetaling van 
intermediaire kosten ziet op de relatie debiteurcrediteur. Een aanwijzing 
dat sprake is van intermediaire kosten is als voor alle betrokken partijen 
duidelijk is dat de werknemer niet namens zichzelf, maar namens de 
werkgever optreedt.

Een veelbesproken voorbeeld van intermediaire kosten vormt het etentje 
met cliënten. Wat betreft het gedeelte van de rekening dat toerekenbaar is 
aan de cliënten, is sprake van intermediaire kosten. Wat betreft het gedeelte 
van de rekening dat toerekenbaar is aan de werknemer, is sprake van 
verblijfkosten, waarvoor een gerichte vrijstelling is opgenomen. Per saldo 
heeft een etentje met cliënten geen invloed op de forfaitaire ruimte.

Als uitzondering op de hoofdregel dat alle vergoedingen en verstrekkingen 
tot het loon behoren, mag een inhoudingsplichtige vergoedingen en 
verstrekkingen aan werknemers als eindheffingbestanddelen aanwijzen. 
Eindheffingbestanddelen behoren niet tot het belastbaar loon van de 
werknemer. Vergoedingen en verstrekkingen die niet als eindheffings
bestanddeel worden aangewezen, behoren wel tot het belastbaar loon 
van de werknemer. 

In de wet zijn diverse uitzonderingen op de aanwijzingsbevoegdheid 
 opgenomen, omdat de wetgever het vanwege de aard of de omvang van 
deze vergoedingen of verstrekkingen niet gewenst vindt om deze in het eind
heffingsregime te betrekken (zoals de auto van de zaak en de dienstwoning).

De door de werkgever verschuldigde loonheffing moet worden berekend 
door – na afscheiding van de intermediaire kosten – de vergoedingen en 
verstrekkingen te verminderen met 1,5% van het fiscaal loon en met het 
bedrag van de gerichte vrijstellingen en de nihilwaarderingen of werk
plekvoorzieningen. De werkgever is over de resterende eindheffings
grondslag een tarief van 80% verschuldigd. De werkgever mag deze 
heffing niet verhalen op zijn werknemers. De verschuldigde eindheffing 
mag uiteraard wel als loonkosten ten laste van de winst worden gebracht.
Bij de opzet van de werkkostenregeling wil men zo veel mogelijk 
aansluiten bij vastleggingen in de financiële boekhouding die de werkgever 
nodig heeft voor de eigen bedrijfsvoering. Op die manier kunnen 
aanvullende administratieve verplichtingen in de loonadministratie zo veel 
mogelijk worden beperkt. Tot een maximum van 1,5% van de totale fiscale 
loonsom is de werkgever vrij om zonder eindheffing vergoedingen en 
verstrekkingen aan zijn werknemers te geven. Anders gezegd: het forfait 
staat open voor kostensoorten waarvoor geen gerichte vrijstelling en 

besluit van 25 november 2011 kunnen kleine geschenken van de 
werkgever aan de werknemer, als uitzondering op het loonbegrip, 
onbelast blijven onder de volgende richtlijnen: 
■■ ook anderen dan de werkgever plegen een dergelijke attentie te geven 
bij de desbetreffende gelegenheid;

■■ het betreft geen geld of waardebonnen;
■■ de factuurwaarde (inclusief btw) is niet hoger dan € 25.

In de Tussenevaluatie Werkkostenregeling van 24 oktober 2011 wordt 
(onverwacht) aandacht besteed aan het nieuwe loonbegrip. In de brief 
waarin de staatssecretaris van Financiën de resultaten van de tusseneva
luatie bekendmaakt, verduidelijkt hij het loonbegrip. Hij zegt dat niet alle 
voorzieningen die een werkgever voor een werknemer treft, loon zijn. Wil 
een voorziening als loon kunnen worden aangemerkt, dan moet de voor
ziening een privévoordeel voor de werknemer met zich brengen (voordeel
criterium: zie punt 3). Voorzieningen die geen privévoordeel met zich bren
gen, vormen geen loon en blijven daarom onbelast, onafhankelijk van de 
vraag of ze op de werkplek worden gebruikt of verbruikt. 
Het voordeelcriterium houdt in dat als werkgever en werknemer aanneme
lijk kunnen maken dat de werknemer geen privévoordeel heeft van de ont
vangen voorziening, bijvoorbeeld omdat de voorziening niet privé wordt 
gebruikt, dan is de voorziening geen loon. Als er sprake is van loon, kan er 
een beroep worden gedaan op gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen.

Alle vergoedingen en verstrekkingen, hoe zakelijk ook of hoe weinig voor 
de hand liggend (bijvoorbeeld het genot van de plant op uw werkkamer), 
vallen nu onder het loonbegrip van de wet. Een uitzondering geldt echter 
voor “intermediaire kosten”. Dit zijn kosten die op initiatief of uit hoofde 
van de werkgever ten behoeve van derden worden gemaakt, maar die zijn 
voorgeschoten door de werknemer. 
Volgens de memorie van toelichting is sprake van intermediaire kosten bij: 
■■ aanschafkosten voor zaken die tot het vermogen van de werkgever 
gaan behoren;

■■ kosten die worden gemaakt voor zaken die tot het vermogen van de 
werkgever behoren en die aan de werknemer ter beschikking zijn 
 gesteld (bijvoorbeeld benzine voor de auto van de zaak); 

■■ kosten die samenhangen met de bedrijfsvoering van de werkgever.

Indien een werkgever intermediaire kosten aan zijn werknemers terug
betaalt, speelt deze vergoeding zich af buiten de loonsfeer. Het gaat hier 
in essentie namelijk niet om kosten van de werknemer. De werknemer 
treedt alleen als tussenschakel op. Bij zuiver intermediaire kosten speelt 
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verkeer. In paragraaf 3.6 gaan we dieper op de werkplekvoorzieningen (of 
nihilwaarderingen) in.

In de uitvoeringsregeling loonbelasting worden dan ook diverse 
bepalingen betreffende vrijgestelde voorzieningen op de werkplek 
gecontinueerd. Voorbeelden daarvan zijn consumpties tijdens werktijd, 
bedrijfsfitness op de werkplek en arbovoorzieningen. Ook de waardering 
van maaltijden in de bedrijfskantine en dergelijke mag op grond van de 
delegatiebepaling worden voortgezet. 

Het genot van voorzieningen die maar ten dele zijn gebonden aan de 
werkplek, kunnen eveneens (onder voorwaarden) forfaitair worden 
gewaardeerd op een lagere waarde dan de waarde in het economisch 
verkeer. Voorbeelden daarvan zijn de mobiele telefoon, de BlackBerry en 
de laptop/notebook. 

Bij een waardering hoger dan nihil hoeft geen toerekening op 
werknemersniveau plaats te vinden. De werkgever mag de totale 
forfaitaire waarde van de verstrekkingen toerekenen aan het algemeen 
forfait van de werkkostenregeling.

Let op!
Volgens het Besluit van 25 november 2011 dient voor de beoordeling of er 
sprake is van een (fiscale) werkplek gekeken worden vanuit de werk nemer. 
Daarom zal een werknemer slechts één plek hebben. Alleen voor de be-
oordeling van de werkplek met betrekking tot personeels feesten, recepties 
en dergelijke mag de werkplek vanuit de werkgever beoordeeld worden. Bij 
een personeelsfeest op het hoofdkantoor bijvoorbeeld, kunnen ook voor de 
werknemers die op andere plekken dan op het hoofdkantoor werken 
consumpties op de werkplek gelden. Op die manier kunnen de drankjes en 
hapjes (niet zijnde een (deel van de) maaltijd) op nihil worden gewaardeerd.

Volgens hetzelfde besluit kan ook de auto als werkplek worden aangeduid. 
Behalve voor beroepschauffeurs kan dit ook gelden voor de werknemers 
die namens de werkgever een dienstreis moeten afleggen.

3.3 ADMINISTRATIE

De verschillende soorten vergoedingen en verstrekkingen moeten 
adequaat worden gelabeld in het softwaresysteem. Uiteraard moet in de 
loonadministratie vastliggen welke categorieën vergoedingen en 
verstrekkingen door de werkgever worden ‘aangewezen’. 

nihilwaardering geldt. Een forfait op het totale loonsomniveau van de 
werkgever biedt de werkgever de mogelijkheid om naar eigen inzichten 
aan bepaalde groepen van zijn werknemers, afhankelijk van het 
kostenpatroon, meer of minder vergoeding te geven. Het forfait geldt dus 
niet per werknemer.

De wet kent voor de meeste kostensoorten alleen nog een gebruikelijk
heidstoets. Deze toets is volgens de toelichting bedoeld om oneigenlijk 
gebruik van het eindheffingsregime te beperken. In de toelichting wordt 
als voorbeeld een werkgever genoemd die aan een van zijn werknemers 
in plaats van regulier loon een zeer hoge kostenvergoeding toekent, om
dat de desbetreffende werkgever nog voldoende forfaitaire ruimte heeft 
om deze vergoeding belastingvrij toe te kennen.

Naast de forfaitaire vrijstelling op loonsomniveau is in de wet een aantal 
gerichte vrijstellingen opgenomen. De gerichte vrijstellingen zijn bedoeld 
om kosten waarbij het zakelijk karakter overheerst, buiten het bereik van 
het forfait te houden. Het betreft bijvoorbeeld abonnementen voor reizen 
met openbaar vervoer, verhuiskosten of een verblijfskostenvergoeding 
voor tijdelijke werkzaamheden elders. In paragraaf 3.5 worden deze 
verder uitgewerkt.

De gerichte vrijstellingen bestaan uit absoluut of relatief omvangrijke 
kostensoorten en vormen een voortzetting van reeds bestaande 
regelingen. Om het zakelijk karakter van deze kosten vast te stellen, blijven 
dezelfde voorwaarden gelden. 

Alle verstrekkingen moeten worden gewaardeerd tegen de waarde in het 
economisch verkeer. Indien een onafhankelijke derde echter een bedrag 
aan de werkgever in rekening brengt ter zake van deze verstrekkingen, 
dient deze voor de waardering van dit loon aan te sluiten bij de factuur
waarde (inclusief btw). 

Voor producten uit eigen bedrijf van de werkgever of van een verbonden 
vennootschap mag – waar mogelijk – worden aangesloten bij de prijs die 
aan een consument in rekening zou worden gebracht. Het saldo van deze 
consumentenprijs minus de eigen bijdrage van de werknemer kan in het 
algemeen forfait van de werkkostenregeling vallen. 

In de wet is een delegatiebepaling opgenomen voor de waardering van 
voorzieningen die geheel of gedeeltelijk op de werkplek worden gebruikt 
of verbruikt. De waarde van dergelijke voorzieningen kan op grond van 
deze bepaling lager worden vastgesteld dan de waarde in het economisch 
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Bedenk tevens dat managementinformatie (bijvoorbeeld: hoeveel ruimte is 
er nog binnen de 1,5%?) ook vereist dat de administratie daarop wordt 
ingericht. Bedenk eveneens dat de werkkostenregeling per inhoudings
plichtige geldt. De directeurgrootaandeelhouder met zijn managementbv 
doet dus niet mee in het werkkostenforfait van de werkmaatschappij.

Al met al vergen de administratieve aanpassingen vooralsnog veel werk.

3.4 DE WERKKOSTENREGELING IN SCHEMA

Belastbaar loon 

voor de loonhef-

fingen (loon van 

de werknemer)

Geen loon of geen 

belast loon voor 

de loonheffingen

Vergoedingen en 

verstrekkingen 

binnen de vrije 

ruimte

Vergoedingen en 

verstrekkingen die 

niet ten koste gaan 

van de vrije ruimte

 regulier loon;
  auto van de zaak;
 dienstwoning;
 boetes;
  vergoedingen en 

verstrekkingen 
voor criminele 
activiteiten;

  deel van 
vergoedingen en 
verstrekkingen 
die beloven 
de 30%grens 
uitkomt (gebruike
lijkheidstoets);

  als u daarvoor 
kiest: bovenmatig 
deel van gerichte 
vrijstellingen.

  intermediaire 
vergoedingen;

  voordelen buiten 
de dienstbetrek
king;

  vrijgestelde 
aanspraken, 
uitkeringen en 
verstrekkingen 
(vrijgesteld loon);

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

  alle vergoedingen 
en verstrekkin
gen die u heeft 
aangewezen;

  de volgende twee 
verstrekkingen 
aan postactieve 
werknemers:
a.  producten uit 

eigen bedrijf
b.  verstrekkingen 

die u ook aan 
uw werknemers 
geeft, zoals een 
kerstpakket. 
Hiervan trekt 
u af: 1,5% van 
het totale fiscaal 
loon van uw 
werknemers.  
Over het restant 
betaalt u 80% 
eindheffing.

  gerichte 
vrijstellingen;

  nihilwaarderingen.

3.5 GERICHTE VRIJSTELLINGEN UITGEWERKT

In het systeem van de werkkostenregeling spelen gerichte vrijgestelde 
vergoedingen een belangrijke rol. Immers, deze vergoedingen gaan niet 
ten laste van de forfaitaire ruimte en zijn vrijgesteld. In het oude systeem 
kennen we deze vergoedingen ook en de omschrijving daarvan is veelal 
gelijk. Slechts in de situatie dat de omschrijving afwijkend is, hebben we 

Binnen de door de werkgever aangewezen posten moet onderscheid 
gemaakt worden tussen de gerichte vrijstellingen en overige posten. 
Onder die overige posten vallen echter ook overschrijdingen van de 
gerichte vrijstellingen (bijvoorbeeld bovenmatige – maar niet ongebruikelijk 
hoge – reiskostenvergoedingen en verhuiskosten vergoedingen).

Het systeem moet bij al het voorgaande bovendien gebruikmaken van  
(als het goed is) reeds aanwezige gegevens over tegenwoordige 
respectievelijk vroegere arbeid. Immers, voor sommige (maar niet alle) 
vergoedingen en verstrekkingen geldt de eindheffingsregeling ook voor 
loon uit vroegere arbeid. Voor de goede orde: vanwege de verschillende 
behandeling van – eenvoudig gezegd – werknemers in actieve dienst en 
postactieve werknemers, moet er ook onderscheid gemaakt worden 
tussen vergoedingen en verstrekkingen aan die verschillende groepen.

Kortom: voor elk type vergoeding of verstrekking zal uit de stamgegevens 
moeten blijken in welke van deze categorieën de post voor de werk kosten 
regeling valt. Dat zal vermoedelijk uitbreiding van het aantal coderingen, 
grootboekrekeningen en verdichtingen tot gevolg hebben. Daarnaast is van 
belang dat het betreffende onderscheid ook binnen elk boekingsstuk moet 
kunnen worden gemaakt. Denk aan de factuur voor het diner met zakenre
laties: deze moet gesplitst (kunnen) worden geboekt. Volgens de Belasting
dienst (Vragen en antwoorden d.d. 19 juni 2011) hoeven dergelijke kosten 
niet gesplitst te worden geboekt.

Er moet dan ook nog onderscheid gemaakt worden tussen werknemers 
in actieve dienst en postactieve werknemers. Denk bijvoorbeeld ook aan 
een factuur voor kerstpakketten, waarbij voor postactieven een extra 
aardigheidje is ingekocht.

Van belang is verder of er inzicht bestaat in alle mogelijke vergoedingen en 
verstrekkingen aan werknemers, ongeacht de zakelijkheid. Anders dan 
voorheen, vallen in beginsel alle mogelijke vergoedingen en vooral verstrek
kingen onder het nieuwe – uitgebreide – loonbegrip. Het grootboekrekening
schema zal met alle genoemde verbijzonderingen rekening moeten houden. 
Verdichtingen en rubriceringen moeten adequaat worden gespecificeerd, 
waarbij (bijvoorbeeld) het onderscheid vergoedingen versus verstrekkingen en 
de verschillende categorieën vergoedingen en verstrekkingen van belang is. 

Het voorgaande heeft tot gevolg dat in voorkomende gevallen (verzamel)
facturen gesplitst moeten worden geboekt. Maar ook bij cafetaria
systemen, vaste gerichte vrijgestelde vergoedingen en bij de keuze om in 
het oude systeem te blijven, gelden extra administratieve handelingen. 
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moet het 20dagencriterium (zie aan het einde van de paragraaf) 
 worden toegepast.

4.  Bijscholing, cursussen, congressen, training en dergelijke, voor zover 
ze van belang zijn voor het werk van de werknemer. 

5.  Studie en opleidingskosten, waaronder vakliteratuur en inschrijving 
beroepsregister begrepen; met de kosten van inschrijving in een 
 beroepsregister worden niet alleen de wettelijk verplichte inschrijvingen 
bedoeld, maar ook de door een branche verplichte inschrijving 
 teneinde de kwaliteitseisen van een beroepsgroep te kunnen bewaken.

6.  Procedures tot erkenning van verworven competenties  
(EVCprocedures). 

7.  Outplacement (zie paragraaf 2.4). 
8.  Verhuiskosten. Een verhuiskostenvergoeding is uitgezonderd van het 

forfait indien wordt verhuisd in het kader van de dienstbetrekking. Van 
een dergelijke verhuizing is in ieder geval sprake als een werknemer 
binnen twee jaar na aanvaarding van een nieuwe baan of na overplaat
sing binnen de huidige baan verhuist. De afstand tussen woning en 
 arbeidsplaats moet dan wel met ten minste 60% worden verkleind 
 (bijvoorbeeld van 100 naar 40 km of van 25 naar 10 km), terwijl deze 
afstand voor de verhuizing ten minste 25 km  bedroeg. Onder afstand 
wordt verstaan de afstand gemeten langs de meest gebruikelijke weg. 
De maximale vergoeding bedraagt € 7.750 (2013) vermeerderd met de 
kosten van het overbrengen van de  inboedel. Een onbelaste vergoe
ding is ook mogelijk bij een  bedrijfs verplaatsing.

9.  Extraterritoriale kosten (zie paragraaf 8.1). Voor werknemers die buiten 
Nederland wonen en die in Nederland (tijdelijk) werken, worden de 
 kosten van de (tijdelijke) huisvesting in Nederland als extraterritoriale 
kosten aangemerkt en blijven dus onbelast. In het oude systeem 
 kenden we een regel waarbij de kosten van dubbele huisvesting 
 gedurende twee jaren onbelast kon blijven. In het nieuwe systeem is 
die regel verdwenen en daarmee ook de beperking van twee jaren.

De bovengenoemde vergoedingen mogen ook in de vorm van een vaste 
gerichte vrijgestelde vergoeding worden verstrekt. Sommige zijn echter 
niet zo geschikt om in een vaste vergoeding op te nemen, denk aan 
outplacementkosten, verhuiskosten. Aan een vaste gerichte vrijgestelde 
vergoeding is een strenge voorwaarde gesteld. De vaste gerichte 
vrijgestelde vergoeding blijft alleen onbelast als deze is gebaseerd op een 
kostenonderzoek van drie maanden vooraf. Het resultaat van het 
kostenonderzoek moet in de (loon)administratie worden bewaard. De 
vorm van het kostenonderzoek is niet bepaald, het kan gaan om een 
onderzoek bij alle personeelsleden dan wel om een steekproef onder een 
deel van de personeelsleden. Als er geen dergelijk kostenonderzoek aan 

hieronder de aangepaste omschrijving gegeven. Bij enkele vergoedingen 
hebben we naar het hoofdstuk verwezen waaronder de omschrijving is 
opgenomen.

De werkkostenregeling kent gerichte vrijstellingen voor de volgende 
 vergoedingen en verstrekkingen:
1.  Vervoer en reiskosten (zie uitleg paragraaf 2.2):  

a. abonnementen voor reizen met openbaar vervoer;  
b.  kostenvergoedingen voor zakelijke reizen en woonwerkverkeer met 

eigen vervoer van maximaal € 0,19 (2013) per km; 
 c. losse kaartjes voor zakelijke reizen met openbaar vervoer.
2.   Tijdelijke verblijfskosten in het kader van de dienstbetrekking. Indien 

sprake is van tijdelijke huisvesting buiten de woonplaats van de werk
nemer, dan kunnen onder de werkkostenregeling de kosten daarvan 
onbelast worden vergoed, zolang ten aanzien van de arbeidsplaats niet 
wordt voldaan aan de criteria van de 20dagenregeling (langer dan 
twintig dagen op dezelfde plaats werkzaam zijn – zie verderop in de 
tekst voor nadere uitleg over de 20dagenregeling). Indien langer dan 
twintig dagen huisvesting plaatsvindt, gaat het bedrag van € 5,25 
(2013) per dag voor huisvesting/inwoning gelden (exclusief eventuele 
maaltijden), naar keuze bij de werknemer te belasten of aan te wijzen 
als  eind heffingsbestanddeel werkkostenforfait. Als er echter sprake is 
van  verstrekking van huisvesting op de werkplek (op het terrein waar 
de werkplek is, in ruime zin), dan geldt de waardering van huisvesting 
en inwoning van € 5,25 (2013) per dag (exclusief eventuele maaltijden).

3.  De maaltijd, wanneer deze een meer dan bijkomstig zakelijk karakter 
heeft. Met andere woorden: als het zakelijk belang van de maaltijd 
meer dan 10% bedraagt, blijven de kosten van deze maaltijd onbelast. 
In de navolgende situaties is sprake van kosten van een maaltijd met 
een meer dan bijkomstig zakelijk karakter:

 a. al dan niet verwacht overwerk of werk op koopavonden;
 b. dienstreizen;
 c.  reizen van mobiele en ambulante werknemers, zoals 

 vertegenwoordigers en accountants;
 d.  zakelijke besprekingen met klanten buiten de vaste werkplek;
 e.  werkzaamheden op nietpermanente locaties, zoals bij het werk van 

 wegenbouwers, bouwvakkers en medewerkers van een filmcrew; 
 f.  werkzaamheden aan boord van vliegtuigen, schepen, boorplatforms 

of kermiswagens. 
  Als een werknemer door zijn werk tussen 17.00 en 20.00 uur niet thuis 

kan eten, is er in elk geval sprake van een meer dan bijkomstig zake
lijke maaltijd. Ook voor ambulante werknemers geldt deze regeling. 
Voor de beantwoording van de vraag of een werknemer ambulant is, 
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Het rentevoordeel in verband met een geldlening die een werkgever of een 
met de werkgever verbonden vennootschap aan de werknemer verstrekt, 
is belast tegen de waarde in het economisch verkeer. Alleen in de 
volgende twee gevallen is het rentevoordeel onbelast: 
■■ De werknemer gebruikt de lening voor het kopen, onderhouden of 
verbeteren van een eigen woning. De werkgever moet dan aan de 
volgende voorwaarden voldoen:
■■ De werknemer meldt schriftelijk aan de werkgever waarvoor hij de 

lening wil gebruiken en voegt kopieën bij van aankoopbewijzen, 
rekeningen en dergelijke. Hij verklaart daarbij welk deel van de lening 
voor de inkomstenbelasting een lening is waarvan hij de rente en de 
kosten kan aftrekken. Alleen voor dat gedeelte van de lening is het 
rentevoordeel onbelast.

■■ De werkgever bewaart de verklaring van de werknemer bij de 
loonadministratie.

■■ De werkgever geeft in zijn aangifte loonheffingen aan dat hij van 
deze regeling gebruik heeft gemaakt.

■■ De werknemer gebruikt de lening voor het kopen van een fiets, 
elektrische fiets of elektrische scooter. 

3.6 WERKPLEKVOORZIENINGEN UITGEWERKT

De werkplekvoorzieningen spelen een belangrijke rol binnen de werkkos
tenregeling. Ook deze voorzieningen gaan niet ten laste van de forfaitaire 
ruimte. Wel zal eerst moeten zijn bepaald of er sprake is van een werk
plek. Is er geen sprake van een werkplek, dan geldt geen nihilwaardering 
voor deze voorzieningen en kunnen deze alsnog in de forfaitaire ruimte 
vallen. Wanneer is sprake van een werkplek? Voor de toepassing binnen 
de werkkostenregeling wordt onder werkplek verstaan: de plaats waar de 
werknemer werkt en waarvoor de werkgever ingevolge de Arbeidsom
standighedenwet verantwoordelijk is. Op deze definitie geldt een uitzonde
ring: de werkplek mag niet de woning van de werknemer zijn. De om
schrijvingen van de onderstaande voorzieningen zijn hetzelfde als in het 
oude systeem. Daar waar ze afwijken, wordt dat omschreven.

Let op!
Het begrip werkplek wordt omschreven als “iedere plaats die in verband 
met het verrichten van arbeid wordt gebruikt en waarvoor voor de 
inhoudingsplichtige de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing is, met 
dien verstande dat niet als werkplek wordt aangemerkt een werkruimte 
gelegen in een woning, een duurzaam aan een plaats gebonden schip of 
een woonwagen in de zin van artikel 1 van de Huisvestingswet, de 
aanhorigheden daaronder begrepen, van de werknemer”. Uit deze 

de vaste gerichte vrijgestelde vergoeding ten grondslag ligt, valt de gehele 
vergoeding in het werkkostenforfait. Voor de werknemer blijft de 
vergoeding dan onbelast, voor de werkgever betekent dit mogelijk een 
extra kostenpost van 80% over het deel dat het werkkostenforfait van het 
jaar waarin de vergoeding is verstrekt, overschrijdt.

In het Besluit van 25 november 2011 is goedgekeurd dat de intermediaire 
kosten ook op basis van een vaste vergoeding worden verstrekt. 
Voorwaarde is wel dat vooraf een onderzoek heeft plaatsgevonden naar 
de werkelijke kosten en dat de kosten naar aard en veronderstelde 
omvang zijn gespecificeerd.

Het ondermatige deel van de reiskosten mag worden gesaldeerd met het 
bovenmatige deel. Anders dan nu wordt het dan resterende bovenmatige 
saldo geacht te zijn verloond in het kalenderjaar. Met de aangifte over de
cember van het kalenderjaar dient de saldering te zijn verwerkt.

Aan het 20dagencriterium wordt voldaan als een werknemer doorgaans 
op ten minste één dag per week heen en weer reist tussen zijn woning en 
dezelfde arbeids plaats en hij dat in totaal meer dan twintig dagen doet 
binnen een bepaalde periode. Deze periode begint zodra de werknemer 
de eerste keer naar die plaats reist en eindigt wanneer hij voor het laatst 
ernaartoe reist. 

De periode waarover de twintig dagen worden geteld, eindigt bij een 
langdurige onder breking. Dat is het geval indien een werknemer twee 
weken lang niet op de ambu lante werkplek komt en het totale bezoek aan 
de werkplek niet meer dan 26 weken beslaat.

Wanneer het totale bezoek meer dan 26 weken duurt, is sprake van een 
langdurige onderbreking zodra de werknemer drie weken achter elkaar 
niet op de ambulante werkplek komt. Met onderbrekingen van twee 
respectievelijk drie weken wordt geen rekening gehouden als zij worden 
veroorzaakt door vakantieverlof of ziekte. Bij verlof of ziekte eindigt de 
periode waarover de twintig dagen worden berekend pas bij een 
onderbreking van zes weken.

Let op!
De 20-dagenregeling is niet in de wet opgenomen. Het is de uitleg van de 
staatssecretaris van Financiën. Met andere woorden: de rechter hoeft 
deze uitleg van het begrip ambulant niet te volgen. Het is dus misschien 
wel een praktische handreiking, maar geen wettelijke.
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telefoon heeft aangeschaft, kunnen het abonnement en de 
gesprekskosten onbelast worden verstrekt. Dit is de enige 
uitzondering op de regel dat de werkplekvoorzieningen ter 
beschikking moeten worden gesteld door de werkgever. 

Daarentegen moeten we beseffen dat de waarde van de maaltijd op de 
werkplek, ongeacht het karakter van die maaltijd, altijd € 3,05 (2013) 
bedraagt. Dus ook de vergadering met broodjes dient te worden 
gewaardeerd op een maaltijd van € 3,05 per persoon!

3.7  SCHEMATISCH OVERZICHT

Gerichte vrijstellingen

Abonnementen voor reizen met openbaar vervoer Gerichte vrijstelling 

Losse kaartjes voor zakelijke reizen met openbaar vervoer Gerichte vrijstelling

Bijscholing, cursussen, congressen, vakliteratuur, training en 

dergelijke, voor zover ze van belang zijn voor het werk van de 

werknemer (inclusief kosten van inschrijving in een beroeps

register) 

Gerichte vrijstelling 

Maaltijden als gevolg van overwerk, koopavonden, 

dienstreizen en dergelijke, maar ook therapeutisch meeeten 

en maaltijden aan boord van zeeschepen

Gerichte vrijstelling 

Outplacement Gerichte vrijstelling 

Reiskosten voor reizen met eigen vervoer van maximaal 

€ 0,19 per km ook voor fiets, elektrische fiets, scooter en 

dergelijke

Gerichte vrijstelling 

Verhuiskosten Gerichte vrijstelling 

Procedures tot erkenning van verworven competenties 

(EVCprocedures) 

Gerichte vrijstelling

Studie en opleidingskosten van medewerkers Gerichte vrijstelling 

Kosten van tijdelijk verblijf in het kader van de dienstbetrekking Gerichte vrijstelling 

Extraterritoriale kosten Gerichte vrijstelling 

omschrijving volgen dus twee voorwaarden, namelijk het moet gaan om 
een plek die gebruikt wordt om arbeid te verrichten en de Arbeids-
omstandighedenwet moet op die plek van toepassing zijn. In de 
Arbeidsomstandighedenwet is bepaald dat deze wet van toepassing is 
op: “iedere plaats die in verband met het verrichten van arbeid wordt of 
pleegt te worden gebruikt”. Dus de Arbeidsomstandighedenwet is op alle 
plekken van toepassing waar arbeid wordt verricht of normaal gesproken 
wordt verricht. Met betrekking tot het te voeren arbeidsomstandigheden-
beleid stelt de wet wel dat de werkgever alleen verantwoordelijk is voor de 
veiligheid en de gezondheid van de werknemers als dit in redelijkheid van 
hem gevergd kan worden. Die beperking geldt dus alleen voor het te 
voeren beleid. Het begrip werkplek is dus feitelijk erg ruim.

Voor de volgende soorten loon in natura, die ter beschikking zijn gesteld, 
geldt een nihilwaardering:
1. voorzieningen op de werkplek, zoals het gebruik van de vaste com

puter, het kopieerapparaat en de vaste telefoon, maar dus ook het 
genot van de kamerplant en schilderij, gebruik van toilet en dergelij
ke; deze voorzieningen blijven op nihil gewaardeerd, zelfs als er ook 
privé gebruik van wordt gemaakt;

2. arbovoorzieningen op basis van een arboplan; in de situatie dat op 
een werkplek thuis ingevolge een arboplan aanpassingen moeten 
worden gepleegd (aangepaste stoel, ergonomische computermuis), 
dan worden deze ook op nihil gewaardeerd;

3. consumpties op de werkplek die geen deel uitmaken van een maal
tijd; 

4. uniformen, werkkleding die (bijna) uitsluitend geschikt is om tijdens 
het werk te dragen, werkkleding met een beeldmerk van de 
werkgever van ten minste 70 cm2 per kledingstuk en werkkleding die 
op het werk achterblijft; 

5. ovjaarkaart en voordeelurenkaart als de werknemer deze kaart ook 
voor het werk gebruikt;

6. notebook of laptop als het zakelijk gebruik 90% of meer is; deze ap
paraten kunnen dus ook mee naar huis worden genomen, maar de 
voorwaarden blijven dat de werknemer een werkplek heeft, volgens 
de definitie zoals hierboven omschreven en dat het apparaat 90% of 
meer zakelijk wordt gebruikt. 

7. personeelsfeest, recepties en dergelijke op de werkplek (vanuit de 
werkgever bezien) worden geheel op nihil gewaardeerd (Besluit 
25 november 2011), voor zover gebruikelijk;

8. mobiele telefoon, BlackBerry of smartphone als het zakelijk gebruik 
meer dan 10% is, het abonnement en de gesprekskosten kunnen 
dan onbelast worden vergoed. Ook als de werknemer zelf een 
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Posten in het forfait met nihilwaardering die niet ten koste gaan van 
de vrije ruimte

Arbovoorzieningen Nihilwaardering 

Voorzieningen op de werkplek, zoals bedrijfsfitness, gereed

schappen, de vaste computer, het kopieerapparaat en de 

vaste telefoon

Nihilwaardering 

Consumptie tijdens werktijd, die geen deel uitmaken van de 

maaltijd 

Nihilwaardering 

Inrichting van de werkplek, niet zijnde de werkplek in de eigen 

woning 

Nihilwaardering 

Mobiele telefoons (zakelijk gebruik > 10%) Nihilwaardering 

Openbaarvervoerkaart en voordeelurenkaart (mits mede 

zakelijk gebruik) 

Nihilwaardering 

Ter beschikking gestelde hulpmiddelen, waaronder computers 

(en dergelijke apparatuur), gereedschappen en toebehoren, 

die de werknemer mede op de werkplek gebruikt, als het 

zakelijk gebruik 90% of meer is 

Nihilwaardering 

Ter beschikking gestelde kleding die (bijna) uitsluitend geschikt 

is om tijdens het werk te dragen, zoals uniformen en overalls, 

werkkleding die op het werk achterblijft en ter beschikking 

gestelde werkkleding met een logo van ten minste 70 cm2 per 

kledingstuk 

Nihilwaardering 

Nietpermanente huisvesting op de werkplek, waarbij het 

redelijkerwijs niet mogelijk is niet  op de werkplek te over

nachten, bijvoorbeeld aan boord van zeeschepen of bij parate 

diensten in een brandweerkazerne

Nihilwaardering

De renteloze personeelslening als de werknemer daarmee een 

fiets, elektrische fiets of elektrische scooter koopt (ook binnen 

cafetariaregelingen) 

Nihilwaardering 

Overige posten

Dienstwoning Individuele heffing bij werknemer 

Personenauto en bestelauto Individuele heffing bij werknemer

Rentevoordeel hypothecaire leningen Vrijgesteld (want anders aftrek

baar in IB) 

Vergoeding kosten auto van de zaak Intermediaire kosten

Representatiekosten en relatiegeschenken ten 

behoeve van externe relaties en klanten

Intermediaire kosten

Posten die in beginsel onder het werkkostenforfait kunnen vallen

Aan of verkoopkosten van woningen bij verhuizingen, niet 

zijnde bedrijfsverplaatsing 

Werkkostenforfait 

Achtergestelde vliegvervoerbewijzen door luchtvaartmaat

schappijen en aanverwante bedrijven 

Werkkostenforfait

Kerstpakketten en andere geschenken aan werknemers Werkkostenforfait

Maaltijden op de werkplek Werkkostenforfait 

met een vaste 

waardering van 

€ 3,05 per maaltijd 

Apparatuur, gereedschappen en instrumenten voor gebruik thuis Werkkostenforfait

Bedrijfsfitness buiten de werkplek Werkkostenforfait 

(factuurbedrag) 

Vergoeding contributie van personeelsverenigingen Werkkostenforfait

Vergoeding vakbondscontributie Werkkostenforfait

Fiets, elektrische fiets, scooter en dergelijke Werkkostenforfait

Huisvesting buiten de woonplaats door permanente 

werkzaamheden elders 

Werkkostenforfait

Internet thuis en dergelijke communicatiemiddelen Werkkostenforfait

Personeelsfeesten, personeelsreizen en dergelijke Werkkostenforfait

Persoonlijke verzorging Werkkostenforfait

Producten van het eigen bedrijf Werkkostenforfait

Reiskostenvergoedingen, declaraties voor reizen met eigen 

vervoer voor zover meer dan € 0,19 per km 

Werkkostenforfait

Rentevoordeel van aan personeel verstrekte leningen (niet 

zijnde hypothecaire leningen) 

Werkkostenforfait

Representatiekosten en relatiegeschenken (aan medewerkers) 

ten behoeve van interne relaties 

Werkkostenforfait

Voeding, verlichting of verwarming in verband met 

onregelmatige diensten of continudiensten 

Werkkostenforfait

Werkkleding die mee naar huis gaat en geschikt is om ook 

thuis te dragen 

Werkkostenforfait

Voor huisvesting en inwoning op de werkplek (inclusief 

energie, water en bewassing) voor zover niet gericht 

vrijgesteld of op nihil gewaardeerd

Werkkostenforfait 

met normbedrag 

van € 5,25 per dag

Werkruimte bij de werknemer thuis Werkkostenforfait
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de forfaitaire ruimte moeten we onderscheid maken tussen actieven en 
nietactieven (niet meer in dienstbetrekking werkzaam: loon uit vroegere 
dienstbetrekking). Verstrekkingen aan nietactieven bestaande uit produc
ten uit eigen bedrijf en verstrekkingen die ook aan overige personeelsle
den worden gedaan, mogen ten laste van de forfaitaire ruimte worden ge
bracht. Alle andere verstrekkingen en vergoedingen aan nietactieven 
moeten als loon worden aangemerkt.

Ook voor het bepalen van de hoogte van de forfaitaire ruimte moet 
onderscheid gemaakt worden tussen actieven en nietactieven. Wanneer 
het loon aan nietactieven meer bedraagt dan 10% van de totale fiscale 
loonsom, dan moet dat deel van het loon betaald aan nietactieven buiten 
de berekening van de forfaitaire ruimte blijven. Is het lager, dan mag het 
meegenomen worden. Ook wanneer de inhoudingsplichtige alleen loon uit 
vroegere dienstbetrekking betaalt, dan mag daarover geen forfaitaire 
ruimte worden berekend.

Let op!
De redactie is van mening dat de kosten van een personeelsactiviteit (feest 
of reis) als volgt kunnen worden verwerkt. Bij een personeelsfeest buiten de 
werkplek kunnen de kosten voor de werknemer van de maaltijden en de 
(eventuele) huisvesting onbelast blijven, omdat deze kosten als meer dan 
10% zakelijk zouden  kunnen worden aangemerkt. De overige kosten dienen 
gewaardeerd te worden tegen de waarde in het economisch verkeer en als 
zodanig  eventueel in de forfaitaire ruimte te worden verwerkt.

3.9 NIEUWE MOGELIJKHEDEN?

In dit hoofdstuk zullen we enkele mogelijkheden de revue laten passeren 
die ten laste van de forfaitaire ruimte zouden kunnen worden vergoed of 
verstrekt. Voor een aantal vergoedingen en verstrekkingen uit het oude 
systeem bestaat geen regels meer, denk aan producten uit eigen bedrijf, 
contributie voor vakvereniging, fiets, cultuurabonnement en dergelijke (zie 
hoofdstuk 2 voor de regels onder het oude systeem). Deze vergoedingen 
en verstrekkingen kunnen onder de forfaitaire ruimte alsnog onbelast 
worden vergoed of verstrekt. De voorwaarden gelden dan niet meer. Zo 
kan een fiets ter waarde van € 2.500 aan de werknemer worden verstrekt 
met als voorwaarde dat de werknemer een keer per maand met de fiets 
naar het werk komt. Dat is volkomen vrij. Behalve dat de hoogte van de 
vergoeding of verstrekking niet ongebruikelijk hoog mag zijn. De lijst met 
vergoedingen en verstrekkingen zoals we die onder het oude systeem 
kennen en die geen intermediaire kosten, geen gerichte vrijgestelde 
vergoedingen en geen werkplekvoorzieningen zijn, kunnen alle onder de 

3.8  FORFAITAIRE RUIMTE

Nadat van alle vergoedingen en verstrekkingen de intermediaire kosten, 
de gerichte vrijgestelde vergoedingen en de werkplekvoorzieningen zijn 
afgezonderd, resteert de forfaitaire ruimte. Hierin kunnen dus alle overige 
vergoedingen en verstrekkingen worden ondergebracht. Overigens 
mogen dit ook delen van vergoedingen zijn, bijvoorbeeld omdat er nog 
slechts € 1.000 forfaitaire ruimte over is. De werkgever wijst van de 
verstrekte fiets (stel waarde € 1.200) aan de werknemer slechts € 1.000 
aan die in de forfaitaire ruimte wordt meegenomen. De overige € 200 
betaalt de werknemer vanuit zijn nettosalaris. In dit hoofdstuk spreken we 
dus alleen over de overige vergoedingen en verstrekkingen.

De werkgever is volkomen vrij in de keuze (op één uitzondering na: de 
vaste kostenvergoeding, zie hierboven) welke (overige) vergoedingen of 
verstrekkingen onder de forfaitaire ruimte worden gebracht. Wel zal er 
mogelijk met werknemers (of met werknemersvertegenwoordigers) 
afspraken over arbeidsvoorwaarden moeten worden gemaakt. Maar 
fiscaal gezien is de werkgever volkomen vrij. Zo zou een werkgever fiscaal 
gezien vergoedingen en verstrekkingen aan slechts enkele werknemers 
onder de forfaitaire ruimte kunnen brengen. Als de werkgever de 
vergoedingen of verstrekkingen echter niet onder de forfaitaire ruimte wil 
brengen, dan zal de werkgever dat vooraf moeten hebben vastgelegd, 
bijvoorbeeld in het overleg met werknemersvertegenwoordigers. Voor de 
duidelijkheid: als een werkgever niets doet, dan vallen alle (overige) 
vergoedingen en verstrekkingen onder de forfaitaire ruimte. 

Het is al eerder genoemd, maar er is nog een beperking die geldt en dat is 
dat de vergoedingen of verstrekkingen niet ongebruikelijk hoog mogen 
zijn. De vergoeding of verstrekking mag niet meer dan 30% afwijken van 
hetgeen gebruikelijk is. Deze toets mag alleen zien op de hoogte van de 
vergoeding of verstrekking, niet op de vergoeding of verstrekking zelf. De 
bewijslast ligt bij de Belastingdienst. Die moet aannemelijk maken dat 
binnen de branche of regio aan vergelijkbare personen het bedrag van 
een dergelijke vergoeding of verstrekking lager dan 70% is geweest dan 
het bedrag dat de werkgever heeft verstrekt of vergoed. Als de 
Belastingdienst die afwijking van 30% aannemelijk kan maken, dan is de 
vergoeding of verstrekking ongebruikelijk (hoog).

De forfaitaire ruimte is 1,5% van de totale fiscale loonsom (kolom 14 van 
de verzamelloonstaat): dus inclusief auto van de zaak en inkomensafhan
kelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Dat is niet veel. Bij een fiscale loon
som van € 1 mln, is de forfaitaire ruimte € 16.000. Voor de besteding van 
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forfaitaire ruimte worden vergoed en verstrekt, voor zover er voldoende 
ruimte is.

Als er forfaitaire ruimte is, dan kan het voor de werkgever interessant zijn 
om het cafetariasysteem toe te passen. Met andere woorden: de 
werkgever komt met de werknemer overeen dat zijn brutoloon, voor zover 
er geen civieljuridische beperkingen zijn (zie hoofdstuk 6), wordt verlaagd 
en de werkgever biedt aan een bepaalde vergoeding of verstrekking te 
doen. De werkgever bespaart zo de eventuele premies werknemers
verzekeringen, pensioenpremie en inkomensafhankelijke bijdrage en de 
werknemer bespaart de belastingheffing over de vergoeding of 
verstrekking.
In de loop der jaren zijn verschillende vergoedingen en verstrekkingen 
afgeschaft. Denk aan de vergoeding van bijzondere ziektekosten (bril, 
lenzen, gehoorapparaat) of de vergoeding van de huurkosten van de 
garage aan huis voor de auto van de zaak. Dergelijke zaken zijn onder de 
werkkostenregeling weer mogelijk, evenals zaken als het vergoeden of 
verstrekken van maatpakken, golfabonnementen, kinderoppas (in verband 
met overwerk bijvoorbeeld) en dergelijke.

Hoewel de mogelijkheden feitelijk legio zijn, zijn er twee beperkingen: 
hoeveel forfaitaire ruimte is er en de gebruikelijkheidstoets. Los daarvan is 
alles mogelijk.

1 2 3  4  5
6  7 8  9 10

Loon en bijzondere vormen van 
beloning

Loon is al hetgeen uit een (vroegere) dienstbetrekking wordt genoten. 
Hieronder vallen ook aanspraken om na verloop van tijd of onder een 
bepaalde voorwaarde één of meer uitkeringen of verstrekkingen te 
ontvangen. Uit deze ruime omschrijving van het begrip ‘loon’ mag duidelijk 
zijn dat loon meer is dan alleen (contant) geld. Naast geld zijn er diverse 
bijzondere vormen van loon. Denk bijvoorbeeld aan de auto van de 
werkgever (paragraaf 4.1) en aandelenoptierechten (paragraaf 4.2). 
Hoewel de auto van de werkgever en aandelenoptierechten ook 
beloningen in natura zijn, geldt hiervoor specifieke wet en regelgeving.

Er zijn ook bijzondere vormen van dienstbetrekking die tevens mogelijk 
een bijzondere vorm van beloning kennen. Denk hierbij aan de vrijwilligers
vergoeding (paragraaf 4.3), de regeling dienstverlening aan huis (paragraaf 
4.4), stagevergoedingen (paragraaf 4.5) en de aanmerkelijk belanghouder 
(paragraaf 4.6). In paragraaf 4.7 wordt kort ingegaan op het lucratief 
belang en in paragraaf 4.8 wordt aandacht besteed aan de pseudo
werknemer/optingin regeling en commissarissen.

Loon in natura is belastbaar loon voor de loonheffing, maar welke waarde 
moet u aan dit loon toerekenen? Hoofdregel is dat alle beloningen in 
natura moeten worden gewaardeerd op de waarde in het economisch 
verkeer. Voor zover echter de verwerving van loon het gebruik of verbruik 
van de beloning in natura met zich brengt, stelt u de waarde van de 
beloning in natura op ten hoogste het bedrag dat uw werknemer dankzij 
de beloning in natura bespaart.

4.1 AUTO VAN DE WERKGEVER

Het ter beschikking stellen door de werkgever van een auto aan een 
werknemer is een van de belangrijkste vormen van loon in natura. Sinds 
2006 moet de werkgever, als een auto mede voor privédoeleinden ter 
beschikking staat, een percentage van de cataloguswaarde van de auto 
(autokostenfictie) als loon voor de loonbelasting aanmerken. Hierdoor 
wordt ook de grondslag voor de berekening van de inkomensafhankelijke 
bijdrage voor de Zorgverzekeringswet beïnvloed. Met ingang van 1 januari  
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Wisselt een auto van voor 1 juli 2012, na 1 juli 2012 van eigenaar en 
berijder, dan geldt de verlaging van de bijtelling nog gedurende maximaal 
zestig maanden te rekenen vanaf 1 juli 2012. Voor een auto die na 1 juli 
2012 gaat rijden en in een lage bijtellingsklasse valt, geldt deze lage 
bijtelling voor vijf jaar. Daarna wordt de auto opnieuw beoordeeld tegen de 
dan geldende norm. Deze momentopname is bepalend voor de volgende 
vijf jaar. 

Voor auto’s met een CO2uitstoot van niet meer dan 50 gr/km geldt in 
2013 een nihiltarief voor de bijtelling. Een auto die in de periode tot  
31 december 2013 op kenteken wordt gezet en die dan kwalificeert voor 
de nihilbijtelling, behoudt deze nihilbijtelling voor een periode van zestig 
maanden. Voor nulemissieauto’s die al voor 1 januari 2012 zijn aangeschaft, 
wordt de nihilbijtelling gehandhaafd tot en met 2016.
Voor auto’s met een CO2uitstoot van niet meer dan 50 gr/km die in 2014 
en 2015 worden aangeschaft, zal een bijtelling van 7% gaan gelden. 

Pas wanneer een auto ouder dan vijftien jaar is (oldtimer: zie ook hierna), 
moet u voor de berekening van het autokostenforfait in plaats van de 
cataloguswaarde, de economische waarde (dagwaarde) hanteren. Vanaf 
2010 is de grens van 25 jaar verlaagd naar 15 jaar. Hierbij is gelijktijdig de 
bijtelling verhoogd naar ten minste 35%. Hierop kunnen de kortingen bij 
geen of weinig CO2uitstoot nog wel in mindering worden gebracht.

Samengevat: als een werknemer ook voor privédoeleinden een (bestel)
auto ter beschikking staat, telt u op jaarbasis (ten minste) 0%, 7%, 14%, 
20%, 25% of 35% van de cataloguswaarde van de (bestel)auto op bij het 
loon. Is het aantal met de (bestel)auto op jaarbasis gereden privékilo
meters blijkens een rittenadministratie (zie hierna) of blijkens een verklaring 
van de Belastingdienst niet meer dan 500 km (zie Verklaring geen privé 
gebruik), dan bedraagt de bijtelling nihil. Specifiek voor de bestelauto zijn 
er nog andere mogelijkheden om bijtelling te voorkomen (zie hierna).

De oldtimer
Per 1 januari 2012 is de minimumleeftijd voor oldtimers opgeschroefd van 
25 naar 30 jaar. Als de auto als oldtimer is aan te merken, hoeft er geen 
motorrijtuigenbelasting (MRB) te worden betaald. Bovendien geldt dit voor 
zowel zakelijke als privéauto’s. Voor auto’s die voor 2012 als oldtimer zijn 
aan te merken, geldt echter overgangsrecht. Alle oldtimers die vóór 1987 
in gebruik zijn genomen, blijven belastingvrij. Auto’s met een later bouw
jaar vallen dan telkens een jaar later onder de wet. 

2013 zal een wet (Unifor mering van het loonbegrip) van kracht worden die 
ertoe leidt dat het voordeel van de auto van de zaak gaat meetellen voor 
het premieloon. Dat gaat dan betekenen dat over dat voordeel (het 
autokostenforfait) de premies voor de werknemersverzekeringen worden 
berekend. De eigen bijdrage van de werknemer voor privégebruik kunt u 
van de autokostenfictie aftrekken.

Per 1 januari 2008 is de hoogte van het autokostenforfait afhankelijk 
gemaakt van de vervuiling die de auto veroorzaakt. De standaardbijtelling 
voor de auto van de zaak is ten minste 25% van de catalogusprijs van de 
auto. Daarnaast is een bijtelling van 14% voor schone en zeer energie
zuinige auto’s ingevoerd. Met ingang van 2009 is een derde forfait van 
20% ingevoerd en voor 2010 is er nog een vierde categorie bijgekomen. 
Voor auto’s die geen CO2uitstoot hebben, geldt voor 2010 t/m 2013 een 
forfait van 0%. Vanaf 1 januari 2012 gelden nieuwe CO2normen.

Hoogte bijtelling 0% 7% 14% 20% 25%

tot 

01-07-2012

diesel 0 n.v.t. 1-96 96-116 >116

benzine < 51 n.v.t. 51-110 111-140 >140

01-07-2012 diesel < 51 n.v.t. 51-91 92-114 >114

benzine < 51 n.v.t. 51-102 103-132 >132

01-01-2013 diesel < 51 n.v.t. 51-88 89-112 >112

benzine < 51 n.v.t. 51-95 96-124 >124

01-01-2014 diesel n.v.t. < 51 51-85 86-111 >111

benzine n.v.t. < 51 51-88 89-117 >117

01-01-2015 beide n.v.t. < 51 51-82 83-110 >110

Naast deze aanscherping van de zuinigheidsgrenzen op basis waarvan 
een verlaagde bijtelling kan worden toegepast, is ook de periode beperkt 
waarbinnen deze verlaagde bijtelling van toepassing is. De periode dat 
nog een verlaagd bijtellings percentage kan worden toegepast, wordt 
teruggebracht tot zestig maanden (de veronderstelde gemiddelde duur 
van een leasecontract). Aan het einde van iedere periode van zestig 
maanden wordt bekeken of de auto opnieuw in aanmerking komt voor 
een verlaging van het bijtellings percentage.

Voor berijders die voor 1 juli 2012 in een auto met een verlaagde bijtelling 
zijn gaan rijden, geldt een overgangsregeling. De berijder heeft recht op 
dat lagere percentage, ook als in latere jaren de CO2grenzen worden 
aangescherpt. Dat geldt ook voor auto’s die al voor 1 juli 2012 op naam 
van een eigenaar (bijvoorbeeld een leasemaatschappij of werkgever) staan 
en daarna aan een andere berijder ter beschikking worden gesteld. 
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Concreet betekent dit:
■■ auto’s met bouwjaar tot en met 1986 worden na 25 jaar belastingvrij;
■■ bouwjaar 1987 na 26 jaar;
■■ bouwjaar 1988 na 27 jaar;
■■ bouwjaar 1989 na 28 jaar;
■■ bouwjaar 1990 na 29 jaar;
■■ auto’s gebouwd na 1990 worden na 30 jaar belastingvrij.

 
Daarnaast is de belastingvrijstelling voor oldtimers versoberd. Er geldt 
enkel nog een vrijstelling van het basisbedrag van motorrijtuigenbelasting 
(en provinciale opcenten). Dat betekent dus dat auto’s die op LPG of 
diesel rijden geen vrijstelling op de toeslag voor LPG en diesel meer 
kennen. De meeste oldtimers rijden op benzine, dus dat aspect van de 
oldtimerregeling anno 2012 zal voor slechts weinigen echt verschil maken.
 
Let op!
In het Regeerakkoord van 29 oktober 2012 is bepaald om de oldtimer-
regeling te wijzigen. De vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor 
oldtimers zal komen te vervallen, vermoedelijk per 2014. Bij de 
behandeling van het Belastingplan 2013 is een amendement aangenomen 
waarin de regering wordt verzocht om in de nieuwe regeling wel een 
vrijstelling voor oldtimers die bijvoorbeeld maar dertig dagen per jaar 
worden gebruikt, op te nemen.

De bestelauto
Specifiek met betrekking tot de bestelauto kunnen zich de volgende (met 
ingang van 2012) zeven situaties voordoen:
1. De bestelauto is uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt voor het 

vervoeren van goederen. Voor een dergelijke bestelauto geldt geen 
autokostenforfait. Er wordt aangenomen dat met een dergelijke auto 
geen privéritten (kunnen) worden gemaakt.

2. De bestelauto wordt ’s avonds en in het weekend ‘achter het hek’ 
geparkeerd of bij vestiging werkgever gestald, terwijl de papieren en 
sleutels worden ingeleverd. Ook dan geldt geen autokostenforfait, 
tenzij niet bewezen kan worden dat de auto werkelijk achter het hek 
heeft gestaan.

3. De werknemer heeft een schriftelijk verbod op privégebruik 
ondertekend. Voorwaarde is dat de werkgever bij overtreding een 
zware sanctie oplegt en er afdoende controle wordt uitgeoefend. 
Ook hier geldt geen bijtelling.

4. De bestelauto wordt in verband met de aard van het werk 
doorlopend door meerdere chauffeurs/werknemers gebruikt, zodanig 
dat niet goed kan worden bijgehouden wie de bestelauto gebruikt. 

Hiervoor kan de werkgever een vast bedrag (in 2013 € 300) per jaar 
per auto als eindheffing betalen in verband met privégebruik.

5. De verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto (zie hierna).
6. De verklaring geen privégebruik (zie hierna).
7. Een sluitende rittenadministratie.

Deze mogelijkheden zijn ook van toepassing onder de werkkosten regeling.

Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’s
De werknemer aan wie een bestelauto als bedoeld in de Wet op de belas
ting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) ter beschikking is gesteld 
die niet voor privéritten wordt gebruikt, kan met ingang van 1 januari 2012 
verzoeken om een verklaring uitsluitend zakelijk gebruik. Het verzoek 
daartoe wordt door de werknemer via de inhoudingsplichtige aan de 
 Belastingdienst gedaan. De verklaring is geldig als de Belastingdienst een 
bevestiging van ontvangst heeft gestuurd. Indien de werknemer de bestel
auto wel voor privédoeleinden gaat gebruiken, dan dient hij de verklaring 
via de inhoudingsplichtige bij de Belastingdienst in te trekken. Vermoedt 
de inhoudingsplichtige privégebruik van de bestelauto, dan informeert hij 
de Belastingdienst. 

De Belastingdienst zal toezicht houden op het privégebruik van de bestel
auto. Te denken valt aan camerabeelden van opnames buiten werktijden 
(bijvoorbeeld in het weekend, op feestdagen, na 19.00 uur) of bijzondere 
locaties (bijvoorbeeld meubelboulevards, grensovergangen, bouwmark
ten, sportvelden en dergelijke). Indien de Belastingdienst een vermoeden 
heeft van privégebruik van de bestelauto, kan hij de werknemer en de in
houdingsplichtige vragen om aan te tonen dat de betreffende rit zakelijk is. 
Dit aantonen kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld door middel van een 
verklaring van de klant of een werkbon. Slagen werknemer en inhoudings
plichtige er niet in aan te tonen dat de rit zakelijk was, dan wordt aan de 
werknemer een naheffingsaanslag loonheffingen opgelegd. Maar de 
naheffingsaanslag wordt opgelegd aan de inhoudingsplichtige indien hij 
weet dat de werknemer de bestelauto voor privédoeleinden gebruikt of 
niet direct de Belastingdienst heeft geïnformeerd nadat hij ontdekte dat de 
werknemer de bestelauto toch privé gebruikt(e).

Verklaring geen privégebruik
Sinds 2006 kan de werknemer bij de Belastingdienst een Verklaring geen 
privégebruik auto aanvragen. De werknemer moet bewijzen dat hij niet 
meer dan 500 km privé met de (bestel)auto heeft gereden.  
Als blijkt dat de (bestel)auto toch voor meer dan 500 km privé is gebruikt, 
vindt bij de werknemer naheffing van loonheffing en (eventueel) van de 
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auto:

kenteken: blz.

datum rit nr.1) begin

stand

eind

stand

van/

naar

gereden 

route2)

bezoek

adres3)

zakelijk/ 

privé4,5)

1)  De ritten worden per dag genummerd.
2)  In te vullen als de gereden route afwijkt van de gebruikelijke.
3)  Alleen voor zakelijke ritten.
4)   Het karakter van een rit hangt uitsluitend af van het doel van de reis. Een rit is ook een 

privérit als voor een privébezoek de auto wordt gebruikt ter wille van een zakelijk 
 belang (bijvoorbeeld tijdsbesparing).

5)  Woonwerkverkeer is in dit verband zakelijk. Zie in dit verband ook paragraaf 4.2.

Zijn er meer gebruikers per auto, dan moet (bijvoorbeeld door het 
toevoegen van een extra kolom) uit de rittenadministratie blijken welke 
gebruiker de rit heeft gemaakt.

Let op!
Het ontbreken van een (sluitende) rittenadministratie betekent niet 
automatisch dat een bijtelling plaatsvindt. De bewijsmethode is feitelijk vrij. 
Op 11 november 2004 heeft Gerechtshof Arnhem beslist dat bepaalde 
omstandigheden, zoals het bezit van een privéauto en de mondelinge 
verklaring van de belastingplichtige dat hij ‘slechts’ 350 km privé had 
gereden met de auto van de zaak, als bewijs konden gelden. Voor de 
goede orde: zekerheid bestaat er niet en zonder een (sluitende) 
rittenadministratie staat u al met 1-0 achter.

Vergoeding van kosten gerelateerd aan de auto van de werkgever
Als u uw werknemer een auto ter beschikking stelt, kunt u ook de kosten 
vergoeden die verband houden met het rijden met deze auto. Hierbij kunt 
u met name denken aan vergoedingen voor het lidmaatschap van de 
ANWB, brandstof, parkeer, veer en tolgelden en kosten van auto 
wassen. Uitdrukkelijk hiervan uitgesloten zijn de boeten op grond van de 
Wegenverkeerswet. De genoemde kosten kunt u op declaratiebasis of 
door middel van een vaste kostenvergoeding (zie paragraaf 2.2) 
vergoeden.

Let op!
Bij een ter beschikking gestelde auto kan de werkgever alle kosten die met 
het rijden van deze auto te maken hebben vergoeden, ook de kosten van 
het privégebruik. Hetzelfde geldt voor parkeerkosten gemaakt tijdens het 
boodschappen doen en de brandstofkosten die tijdens de vakantie met 
de auto van de zaak zijn gemaakt.

inkomensafhankelijke bijdrage van de Zorgverzekeringswet (en in de 
toekomst vermoedelijk ook de premies werknemersverzekeringen) plaats, 
tenzij de werkgever kon weten dat de verklaring onjuist moest zijn. 
Daarnaast kan de werknemer een boete krijgen. Voor de werkgever is dit 
de te prefereren verklaring, omdat er voor hem in beginsel vrijwaring 
ontstaat. Met ingang van 2012 is in de wet opgenomen dat de werkgever 
de Belastingdienst moet informeren als hij weet of kan weten dat de 
verklaring geen privégebruik niet (meer) juist is. Ditzelfde geldt voor de 
verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto.

Let op!
De financiële gevolgen voor de werknemer kunnen groot zijn als hij on-
terecht een Verklaring geen privégebruik auto aanvraagt. Vaak overzien 
werknemers deze consequenties niet, met als gevolg dat zij bij de werk-
gever aankloppen omdat zij de naheffing en boete niet kunnen betalen. 
Wijs uw werknemers dus goed op de mogelijke consequenties en risico’s 
van de verklaring om verstoring van de arbeidsrelatie te voorkomen. Met 
ingang van 2013 kan bij een dergelijke naheffing ook de (werkgevers)-
premie Zorgverzekeringswet en de (werkgevers)premies werknemers-
verzekeringen worden meegenomen door de Belastingdienst

Bij het bepalen of de auto voor meer dan 500 km privé wordt gebruikt, 
worden sinds 2004 de tussen de woning en werk gereden kilometers 
(woonwerkverkeer) als zakelijk aangemerkt (zie ook paragraaf 4.2).
a
Rittenadministratie
Voor werknemers die door middel van een sluitende rittenadministratie 
aantonen dat zij op jaarbasis niet meer dan 500 km privé rijden, vindt er 
geen bijtelling plaats. De bijtelling kunt u op € 0 waarderen.

In 1995 heeft de staatssecretaris van Financiën een Besluit gepubliceerd 
waarin een model van een rittenadministratie is opgenomen. Dit model 
komt overeen met de regels die sinds 2004 van toepassing zijn.
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Let op!

De btw-regeling met betrekking tot autokosten hebben we niet beschreven. 
Wij raden u aan om professionele informatie in te winnen bij uw SRA-adviseur, 
zeker nu op 1 oktober 2012 de advocaat-generaal de Hoge Raad heeft 
geadviseerd om het Besluit van de staatssecretaris van Financiën 
gedateerd 9 februari 2009  te onderschrijven. In dit besluit is bepaald dat 
de btw-correctie voor het privégebruik van de (bestel)auto van de zaak 
12% van het bijtellingspercentage maal de cataloguswaarde dient te zijn. 
Naar aanleiding van de uitspraak van Gerechtshof Amsterdam (gedateerd 
23 februari 2012) leek het erop dat, met een beroep op het gelijkheids-
beginsel, de correctie uiteindelijk weleens nihil zou kunnen zijn. Velen 
hebben die uitspraak in daden omgezet en hun vooraftrek niet 
gecorrigeerd met het privégebruik.

Diverse aandachtspunten
Met betrekking tot de auto van de werkgever speelt een aantal belangrijke 
aandachtspunten. Gezien de omvang van de materie worden deze hierna 
slechts op hoofdpunten behandeld.
■■ Sinds 1 januari 2007 vallen accessoires die niet door of namens de 
fabrikant of importeur zijn aangebracht niet alleen buiten de bpm
heffing, maar ook buiten de cataloguswaarde voor de bijtelling. Dit 
betreft dus door de dealer aangebrachte accessoires.

■■ Als de auto voor langere tijd geparkeerd staat bij een vliegveld of bij het 
bedrijf, bijvoorbeeld vanwege buitenlandse reizen, gaat de rechtspraak 
er vooralsnog van uit dat de auto dan toch voor de volle twaalf 
maanden per jaar ter beschikking staat van de werknemer. De bijtelling 
moet dan ook over het hele jaar worden berekend.

■■ Een uitzondering geldt als de auto achterblijft voor gebruik door andere 
werknemers. De autokostenfictie kan dan soms tijdsevenredig worden 
toegepast.

■■ Voor een ter beschikking gestelde auto met chauffeur geldt dat de 
autokostenfictie van toepassing is voor de persoon die wordt gereden. 
Dit geldt ook voor bewindslieden (Hoge Raad 7 mei 1997).

■■ Ook als de werkgever niet formeel een auto aan een werknemer ter 
beschikking stelt, maar feitelijk wel alle kosten betaalt van de privéauto 
van de werknemer, kan de autokostenfictie onder omstandigheden ook 
van toepassing zijn.

■■ De Hoge Raad heeft op 13 augustus 2010 uitgesproken dat de eigen 
bijdrage slechts in aftrek komt op de autokostenfictie voor zover het 
bedrag dat de werknemer aan de werkgever vergoedt, betrekking heeft 
op het privégebruik. De formulering van de autoregeling luistert in dit 
opzicht dus zeer nauw. Als de werknemer een auto uitkiest met een 
hogere eigen bijdrage omdat hij graag in een iets duurdere auto rijdt of 

Let op!

Een werknemer kan de door hem zelf verschuldigde brandstofkosten niet 
als eigen bijdrage in aftrek brengen op de bijtelling voor de auto van de 
zaak. Het kan dus voordeel bieden dergelijke kosten voor rekening van de 
werkgever te laten komen en vervolgens om te zetten in een (hogere) 
 eigen bijdrage voor het privégebruik.

Garagekosten
De vergoeding van kosten voor het stallen van de auto van de zaak in een 
garage van de werknemer is sinds 1 januari 2002 belast. De vergoeding 
voor de stalling van de auto van de zaak wordt geacht (positief) in de 
hoogte van de bijtelling te zijn verwerkt. Een onbelaste vergoeding voor de 
niet ‘in en nabij’ de woning gelegen garage is nog wel mogelijk.

Bijtelling hoger dan het forfait
Als de inspecteur kan aantonen dat het feitelijk privégebruik hoger is dan 
de autokostenfictie, kan hij de autokostenfictie hoger stellen, zelfs hoger 
dan 25% of 35%. Een hogere bijtelling kan bijvoorbeeld voorkomen bij het 
einde van de dienstbetrekking van de werknemer wanneer hij als 
afscheidscadeau de auto van de (voormalige) werkgever nog gedurende 
een bepaalde periode mag (blijven) gebruiken.

Let op!
Ook als een auto geen CO2 uitstoot, kan door een wanverhouding tussen 
het zakelijk en het privégebruik van de auto toch een bijtelling nodig zijn. 
Voor auto’s die geen CO2 uitstoten, geldt dat het forfait dan met 25% 
wordt verminderd (voor 2010 tot en met 2013). Op auto’s die geen  
CO2 uitstoten is dus geen vrijstelling van toepassing, maar ‘slechts’ een 
vermindering van het forfaitaire percentage. Bijvoorbeeld: het forfait wordt 
verhoogd naar 35%. Hierop vindt dan de korting plaats van 25%. Het 
 forfait wordt dan 10%.

Auto van de werkgever of een kilometervergoeding?
De keuze tussen een auto van de werkgever en een vergoeding voor 
zakelijke kilometers zal vaak afhankelijk zijn van het aantal zakelijke en het 
aantal privékilometers dat wordt gereden. Over het algemeen zal de auto 
van de zaak aantrekkelijker zijn sinds 2004, gezien de sterk verlaagde 
onbelaste kilometervergoeding (thans € 0,19 per km). Een auto met een 
lager bijtellingspercentage zal snel voordeliger zijn dan een kilometer
vergoeding voor zakelijke kilometers (zie paragraaf 2.3 voor verdere uitleg 
over reiskostenvergoedingen).
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■■ De Hoge Raad heeft op 17 december 1997 beslist dat bij wisseling van 
auto’s in het kalenderjaar de 500kilometergrens niet per auto, maar 
voor beide auto’s samen op kalenderjaarbasis geldt. Rechtbank 
Leeuwarden heeft deze zienswijze op 29 oktober 2010 bevestigd.

■■ De auto laten huren door de werkbv van de holding voor zakelijke 
ritten met een verbod op privégebruik en daarnaast ook dezelfde auto 
huren door de aandeelhouder van de holding voor privégebruik, is door 
Rechtbank Breda in september 2010 niet geaccepteerd. De rechtbank 
paste “gewoon” het autokostenforfait toe.

■■ De Hoge Raad heeft op 3 september 1989 geaccepteerd dat voor de 
bewijslast dat met de auto van de zaak niet of nauwelijks privé wordt 
gereden, niet alleen schriftelijke bewijsstukken noodzakelijk zijn, maar 
dat daartoe ook mondelinge verklaringen als bewijs kunnen dienen. Op 
22 oktober 2010 heeft de Hoge Raad die zienswijze bevestigd.

■■ Rechtbank Leeuwarden heeft op 29 oktober 2010 beslist dat een 
pechauto van een bergingsbedrijf nagenoeg alleen geschikt is voor het 
vervoeren van goederen, ondanks de aanwezigheid van passagiers
zitplaatsen. Die stoelen bleken noodzakelijk te zijn voor het (eventueel) 
vervoeren van gestrande passagiers. Omdat ook de verdere inrichting 
van de auto (gereedschapkisten en de compressor waren aan de vloer 
bevestigd) een zakelijk karakter had, vond de rechtbank dat de auto 
nagenoeg alleen geschikt bleef voor het vervoeren van goederen.

■■ De Hoge Raad heeft op 11 november 2011 overwogen dat de 
lunchritten met de auto van de zaak als zakelijke ritten moeten worden 
aangemerkt, omdat deze ritten gelijk te stellen zijn met het woon
werkverkeer. 

■■ De inhoudingsplichtige die een auto ter beschikking stelt, dient het 
autokostenforfait te berekenen. Rechtbank Breda heeft op 27 januari 
2010 beslist dat een inhoudingsplichtige slechts dan een auto ter 
beschikking stelt als de kosten van de auto van de zaak ook (mede) 
drukken op de inhoudingsplichtige of als uit overige feiten en 
omstandigheden blijkt dat de inhoudingsplichtige de auto ter 
beschikking wilde stellen.

■■ Met het Besluit van 19 december 2010 heeft de staatssecretaris van 
Financien goedgekeurd dat de kilometers die met de auto van de zaak 
worden verreden tijdens een wachtdienst als zakelijke kilometers 
worden aangemerkt. Hiervoor gelden vier voorwaarden, te weten:
■■ De werknemer heeft geen invloed op de keuze van de aangeschafte 

auto. 
■■ De werknemer beschikt in privé over een auto die voor privégebruik 

evenzeer of zelfs meer geschikt is dan de auto van de zaak. 
■■ De werknemer is verplicht tijdens de wachtdienst binnen een 

redelijke afstand van zijn woonplaats te blijven. 

extra accessoires wenst, betekent dit dat die hogere eigen bijdrage in 
beginsel niet aftrekbaar is van de autokostenfictie. Alleen als uit
drukkelijk (schriftelijk) is overeengekomen dat de bijdrage als privé
gebruik op het loon wordt ingehouden, is aftrek van de bijtelling 
mogelijk.

■■ De Hoge Raad heeft op 8 december 1993 beslist dat de boekwinst die 
werknemers eventueel maken op de verkoop van de auto aan een derde 
tot het belastbaar loon behoort. Dergelijke boekwinsten kunnen dus niet 
zomaar netto aan de werknemer ten goede komen. Daar waar deze 
boekwinsten in mindering komen op de verplichte eigen bijdrage voor de 
ter beschikking gestelde auto, levert dit praktisch gezien geen probleem 
op, zolang de eigen bijdrage maar hoger blijft dan de boekwinst.

■■ De eigen bijdrage die wordt betaald uit het brutoloon blijft volgens een 
beslissing van de Hoge Raad van 5 juni 1996 tot het loon behoren.

■■ Een autokostenregeling waarbij de auto juridisch eigendom is van de 
werkgever en economisch eigendom van de werknemer, betekent in 
feite dat er sprake is van een ter beschikking gestelde auto die onder 
de autokostenfictie kan vallen.

■■ De Hoge Raad heeft op 13 augustus 2010 herhaald dat als de 
Belastingdienst aannemelijk maakt dat een (bestel)auto ter beschikking 
is gesteld, het vermoeden van privégebruik bestaat. Het is dan aan de 
werknemer/werkgever om aannemelijk te maken dat er niet of 
nauwelijks privé wordt gereden.

■■ Er bestaat sinds 2001 een algemene regeling voor de berekening van 
de bijtelling van bijvoorbeeld de ondernemer/directeur
grootaandeelhouder van een garagebedrijf. Voor de ondernemer/
directeurgrootaandeelhouder en diens gezin geldt de toepassing van 
het forfait tot een maximum van twee auto’s. Is de ondernemer/
directeuraandeelhouder alleenstaand of de enige in het gezin met een 
rijbewijs, dan is het forfait beperkt tot één auto.

■■ Bij gemengd gebruik mag de werkgever uitgaan van een gemiddeld 
gewogen cataloguswaarde van de ter beschikking gestelde auto’s.

■■ De op het nettoloon ingehouden verkeersboete kan niet in mindering 
worden gebracht op de bijtelling (Gerechtshof Den Haag,  
29 november 1997). 

■■ Het gebruik van een door een werkgever ter beschikking gestelde auto 
voor de uitoefening van een andere dienstbetrekking moet volgens de 
Hoge Raad (20 maart 2000) voor de toepassing van het 
autokostenforfait worden aangemerkt als privégebruik. In het Besluit 
van 25 februari 2004 van de staatssecretaris van Financiën wordt dit 
uitgangspunt nader uitgewerkt voor diverse omstandigheden, zoals 
vrijwilligerswerk, nevenactiviteiten, giften, scholing enzovoort. De Hoge 
Raad heeft dit standpunt 29 april 2011 nogmaals bevestigd.
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die bevoegd was het privégebruik auto te beoordelen, kan een hele 
andere Belasting dienst zijn dan de Belastingdienst die bevoegd is om 
over de aangifte loonbelasting of inkomstenbelasting te oordelen. 
Echter, Rechtbank Haarlem (13 september 2012) was een andere 
mening toegedaan. Deze Rechtbank vindt Belastingdienst Oost/
Coördinatiepunt privégebruik auto wel bevoegd, omdat die 
bevoegdheid zou voortvloeien uit de Uitvoeringsregeling 
Belastingdienst. De Hoge Raad mag het definitieve oordeel geven.

Let op!
De grondslag voor bijtelling privégebruik wordt ook bepaald door 
buitengewone beveiligingsmaatregelen die de fabrikant aan de auto 
aanbrengt, bijvoorbeeld kogelvrij glas, doorrijbanden en deur- of 
vloerbepantsering. De werkgever mag de belasting over de bijtelling in 
verband met beveiligingsmaatregelen sinds 1 maart 2009 voor zijn 
rekening nemen. Hij past in dat geval de eindheffing toe voor bezwaarlijk 
te individualiseren loon over het deel van de bijtelling dat is toe te rekenen 
aan de buitengewone beveiligingsmaatregelen. De werkgever mag de 
eindheffing voor bezwaarlijk te individualiseren loon niet toepassen als de 
hogere grondslag het gevolg is van maatregelen voor de 
verkeersveiligheid. Met ingang van 2011 mag de werkgever het deel van 
de buitengewone beveiligingsmaatregelen ook aanwijzen voor het 
werkkostenforfait, in tegenstelling tot het ‘gewone’ deel van de auto.

Voorbeeld

De grondslag voor de bijtelling privégebruik auto van een extra 
beveiligde auto is € 300.000, waarvan € 200.000 is toe te rekenen 
aan buitengewone beveiligingsmaatregelen. Dus het voordeel van het 
privégebruik is € 100.000. Dit is het voordeel van eenzelfde auto zonder 
buiten gewone beveiligingsmaatregelen. Het loontijdvak is een maand.
■■ Een bedrag van € 4.166,66 (€ 200.000 x 25% x 1/12) kan aan het 
werkkostenforfait worden toegewezen.

■■ Een bedrag van € 2.083,33 (€ 100.000 x 25% x 1/12) wordt bij het 
loon van de werknemer geteld als bijtelling privégebruik.

Als de werkgever het deel van de buitengewone beveiliging niet 
 aanwijst voor de werkkostenregeling, wordt € 6.250,00  
(€ 300.000 x 25% x 1/12) bij het loon van de werknemer geteld.

■■ Het aantal kilometers dat tijdens de wachtdienst wordt gereden en 
het aantal en de plaats van de werkzaamheden waarvoor de 
werknemer is opgeroepen, worden bijgehouden.

■■ Rechtbank Den Haag heeft op 8 juni 2011 de uitspraak van de Hoge 
Raad van 18 september 2009 bevestigd. Een bestelbus waar in de 
bestuurscabine meer dan één stoel aanwezig is, kan, op basis van 
feiten en omstandigheden, een bestelauto zijn die (nagenoeg) 
uitsluitend geschikt is voor het vervoeren van goederen. Feiten en 
omstandigheden kunnen zijn dat het gebruik de auto zo vies en stoffig 
maakt dat privégebruik niet meer aannemelijk is. 

■■ De Hoge Raad besliste op 12 augustus 2011 dat een tapijtlegger, die in 
een bestelauto reed van 5 meter lang en waarin speciale stellages 
waren aangebracht, voldoende aannemelijk had gemaakt dat de auto 
naar aard en inrichting nagenoeg uitsluitend geschikt was voor het 
vervoeren van goederen ondanks het feit dat de bestelauto ook over 
twee passagierszitplaatsen beschikte. Deze zitplaatsen waren nodig 
voor zijn twee hulpen die hem (soms) moesten helpen met het sjouwen 
en leggen van de rollen tapijt. 

■■ Hof Leeuwarden heeft op 11 oktober 2011 beslist dat de verklaring 
geen privégebruik niet kon worden gestaafd met de rittenadministratie. 
Uit de rittenadministratie konden 901 kilometers niet verklaard worden 
en ook de verklaringen die daarvoor warden gegeven, bleken 
onvoldoende. Zowel de correctie als de boete was op juiste gronden 
opgelegd.

■■ Het verhuren van de auto van de zaak aan een ander, in casu de 
partner van de ondernemer, voorkwam de bijtelling niet. Er was geen 
schriftelijke huurovereenkomst. Rechtbank Leeuwarden vond op 22 
november 2011 de bijtelling gerechtvaardigd.

■■ Als de Belastingdienst aannemelijk maakt dat er meerdere auto’s ter 
beschikking zijn gesteld, dan vindt over meerdere auto’s de bijtelling 
plaats, tenzij aannemelijk gemaakt kan worden dat er minder dan 
500 km privé is gereden met één of meerdere auto’s (Hoge Raad 4 mei 
2012).

■■ Een administratie van ritten waarin alleen de dagtotalen zijn 
opgenomen, zonder vermeldingen van adressen en afwijkingen ten 
opzichte van de gebruikelijke route, voldoet niet als een 
rittenadministratie waarmee aannemelijk kan worden gemaakt dat er 
500 km of minder privé op jaarbasis wordt gereden (Hoge Raad 
5 oktober 2012).

■■ Rechtbank Leeuwarden (4 oktober 2012) en Hof Arnhem (24 april 
2012) achtten de Belasting dienst Oost/Coördinatiepunt privégebruik 
auto niet bevoegd om aanslagen op te leggen, ongeacht het feit dat 
belastingplichtige onder een andere regio viel. Dus de Belastingdienst 
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kostprijs van de optie voor de werknemer – komt in mindering op het bij 
het uitoefenen van de optie te belasten voordeel.

De uitreiking van aandelen en de toekenning van winstbewijzen of opties 
zijn sinds 2007 niet langer aftrekbaar als bedrijfslast.

Stock Appreciation Rights (SAR)
De SAR is een bijzondere vorm van een tantièmeregeling. Een SAR geeft 
de werknemer recht op een uitkering in contanten ter grootte van de 
waardestijging van een bepaald aandelenpakket in een bepaalde periode. 
Hierbij kan al dan niet rekening worden gehouden met de in deze periode 
uitgekeerde dividenden op het desbetreffende aandelenpakket. Voor de 
werkgever kan een SAR een middel zijn om werknemers aan het bedrijf te 
binden. Het is een goed alternatief voor aandelenopties. Overigens zijn de 
kosten van SAR’s toegekend aan werknemers met een jaarloon van meer 
dan € 531.000 (2013) niet meer aftrekbaar als bedrijfslast.

4.3 VRIJWILLIGERSVERGOEDINGEN

De vrijwilligersregeling is per 1 januari 2006 omgezet in wetgeving. In de 
wet is opgenomen dat personen die als vrijwilliger vergoedingen en/of 
verstrekkingen ontvangen die samen niet meer bedragen dan € 150 per 
maand en € 1.500 (bedragen 2013) per kalenderjaar, niet als werknemer 
worden beschouwd.

Onder vrijwilliger wordt verstaan degene die niet bij wijze van beroep 
arbeid verricht voor een privaatrechtelijk of publiekrechtelijk lichaam dat 
niet is onderworpen aan de vennootschapsbelasting of voor een sport
organisatie. In tegenstelling tot voorheen, geldt voor sportorganisaties niet 
meer dat het moet gaan om een sportorganisatie die niet de rechtsvorm 
heeft van een nv of bv. Ook de voorwaarde dat doorgaans slechts voor 
één lichaam vrijwilligerswerk wordt gedaan, is met ingang van 2006 
vervallen. Van niet bij wijze van beroep werkzaamheden verrichten, is in 
beginsel sprake als de vergoeding per uur niet meer dan € 4,50 (€ 2,50 
per uur voor vrijwilligers jonger dan 23 jaar) bedraagt.

De vrijwilligersregeling geldt een zogenoemde ANBI, zowel ANBI’s die aan 
de Vpb zijn onderworpen als ANBI’s die niet Vpbplichtig zijn of vrijgesteld 
zijn. Voorwaarde blijft dat de vergoeding van maximaal € 150 per maand 
en € 1.500 per kalenderjaar bedraagt en dat de vrijwilligers niet in dienst
betrekking zijn bij die ANBI. Bij giften die bestaan uit het afzien van een 
vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten geldt dat sprake moet 
zijn van kosten die naar algemeen aanvaarde maatschappelijke 

4.2 AANDELENOPTIERECHTEN

Een aandelenoptie is het recht van de werknemer om tegen een vooraf 
bepaalde prijs aandelen te kopen in een nv of bv van de werkgever of in 
een met de werkgever verbonden lichaam. Meestal vindt de toekenning 
van dit recht plaats onder de voorwaarde dat de werknemer de optie 
alleen uitoefent na afloop van een bepaalde periode en tevens wordt vaak 
de voorwaarde gesteld dat de werknemer bij het uitoefenen van de optie 
nog in dienst is van de desbetreffende nv of bv.

Deze vorm van arbeidsbeloning heeft tot doel de werknemer sterker aan 
het bedrijf te binden en – anders dan door toekenning van een tantième – 
te laten delen in het bedrijfsresultaat. Vooralsnog lijkt het erop dat deze 
regeling vooral als lucratief beloningsinstrument kan dienen voor 
beursgenoteerde werkgevers. De aandelenkoers van het fonds moet dan 
echter wel meezitten.

Voor kleine werkgevers is de aandelenoptie als beloningsinstrument vanaf 
1 januari 1997 minder interessant, omdat ook opties worden 
meegetrokken in de aanmerkelijkbelangregeling in de inkomstenbelasting. 
In het kort komt het erop neer dat als de opties 5% of meer in het 
geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigen, de vermogenswinst bij 
vervreemding van de opties of aandelen alsnog zou kunnen worden belast 
in box 2 (25% aanmerkelijkbelangheffing). Blijft het toegekende belang 
binnen de marge van 5%, dan wordt de onherroepelijke optie belast in 
box 3 (waarde van de optie maal 1,2% vermogensrendementsheffing). Zie 
ook paragraaf 4.7 inzake lucratief belang.

Let op!
Deskundige begeleiding bij optieregelingen, ook in grensoverschrijdende 
situaties, is noodzakelijk!

Heffingsmoment
Sinds 2005 vindt belastingheffing over werknemersopties altijd plaats op 
het moment van uitoefening of vervreemding van de opties. 
Belastingheffing op het moment van toekenning van de opties over de 
intrinsieke en de verwachtingswaarde is sinds 1 januari 2005 niet meer 
aan de orde. De in de fiscale regelgeving opgenomen 
waarderingsvoorschriften voor de verwachtingswaarde van opties zijn 
vervallen. Als gevolg hiervan valt voortaan het werkelijk behaalde voordeel 
van toegekende opties onder de belastingheffing. Een eventuele door de 
werknemer verschuldigde eigen bijdrage voor de toegekende opties – de 
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van het huishouden van de opdrachtgever, bijvoorbeeld zorg in het kader 
van een persoonsgebonden budget of zorg door alfahulpen.

De regeling is bovendien van toepassing als de werkzaamheden al dan 
niet met enige regelmaat op verschillende locaties worden verricht (denk 
hierbij aan het thuisadres en een vakantieadres van de opdrachtgever).

De definitie voor dienstverlening aan huis is ruimer dan men op het eerste 
gezicht zou denken. Het omvat bijvoorbeeld ook hond uitlaten, 
tuinonderhoud, persoonlijke chauffeursdiensten en 
oppaswerkzaamheden.

De regeling geldt ook voor de premies werknemersverzekeringen. Het niet 
verschuldigd zijn van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen 
betekent echter niet dat er geen belasting is verschuldigd. De 
desbetreffende dienstverlener moet de inkomsten immers opgeven voor 
de inkomstenbelasting.

Let op!
De regeling is niet van toepassing als de werknemer doorgaans op meer 
dan drie dagen per week werkzaamheden verricht. De hoeveelheid 
gewerkte uren per dag is van geen belang. Voor de persoon die vier dagen 
in de week, gedurende één uur per dag de hond uitlaat, geldt de regeling 
niet (voor hem moet een loonadministratie worden gevoerd). Een alfahulp 
die op drie dagen in de week, acht uur per dag zorg verleent, valt wel onder 
de regeling.

4.5 STAGEVERGOEDINGEN

Werkgevers krijgen vaak het verzoek van scholen om scholieren als 
stagiairs iets van de praktijk te laten proeven. Vaak worden dergelijke 
stagiairs, als zij ook een beloning genieten, aangemerkt als fictieve 
werknemers. Dit heeft tot gevolg dat de werkgever over de stage
vergoeding loonheffing en premie Zorgverzekeringswet moet inhouden 
(echte stagiairs zijn niet verzekerd voor de WW en de Wet WIA – wel voor 
de Wajong). Op 14 december 2010 heeft de Belastingdienst een 
aanschrijving doen uitgaan waarin onder bepaalde voorwaarden wordt 
goedgekeurd dat de stageverlener de stagevergoeding zonder 
inhoudingen aan (het stagefonds van) de school overmaakt. Als de 
vergoeding niet ten goede komt aan de stagiair, kan de inhouding van 
loonheffing achterwege blijven onder de volgende voorwaarden:

 opvattingen behoren te worden vergoed, zoals reiskosten. Ook als de vrij
williger geen vergoedingsregeling heeft getroffen met de ANBI kunnen 
dergelijke daadwerkelijk gemaakte kosten in aftrek worden gebracht. Bij 
het afzien van een vergoeding voor autokosten per auto (anders dan per 
taxi) wordt een gift in aanmerking genomen tot € 0,19 per km. Er is een 
anticumulatieregeling opgenomen waardoor het bedrag van de aftrek van 
de werkelijke kosten moet worden verminderd met de forfaitaire kosten
vergoeding.

In de inkomstenbelasting is bepaald dat vergoedingen en verstrekkingen 
tot een bedrag van € 150 per maand en € 1.500 per jaar niet tot het 
belastbaar inkomen (resultaat uit overige werkzaamheden) worden 
gerekend. Voor de premieheffing werknemersverzekeringen geldt dat de 
arbeidsverhouding niet als dienstbetrekking wordt aangemerkt als de 
vergoedingen en verstrekkingen binnen de genoemde begrenzingen 
blijven. Overschrijding van de grenzen betekent overigens niet dat er per 
definitie sprake zal zijn van een dienstbetrekking. Als de hoogte van de 
vergoeding niet hoger is dan de naar redelijkheid te bepalen werkelijke 
kosten, is er geen sprake van loon.

In de Wet Werk en Bijstand is bepaald dat vergoedingen voor 
vrijwilligerswerk die hoger zijn dan de in 2013 geldende normeringen van 
€ 95 per maand en € 764 per jaar wel gevolgen kunnen hebben voor (de 
hoogte van) de bijstandsuitkering. Alleen als de gemeente heeft bepaald 
dat het vrijwilligerswerk is gericht op arbeidsinschakeling, kunnen de 
normbedragen genoemd in de loonbelasting worden vrijgesteld.

Let op!
Indien alléén de werkelijke kosten worden vergoed, zal er geen sprake zijn 
van een dienstbetrekking en is de vrijwilligersregeling ook niet van 
toepassing. Ook de overige bepalingen en normeringen van de Wet LB 
zijn niet van toepassing als er geen sprake is van een dienstbetrekking. In 
dat  geval kunnen bijvoorbeeld reiskosten tot de werkelijke kosten worden 
vergoed, ook al wordt er dan meer dan € 0,19 per km vergoed.

4.4 REGELING DIENSTVERLENING AAN HUIS

De regeling dienstverlening aan huis houdt sinds 2007 in dat een natuurlijk 
persoon die (nagenoeg) uitsluitend huishoudelijke of persoonlijke diensten 
voor een andere natuurlijk persoon in diens huishouding verricht, niet in 
dienstbetrekking staat tot zijn opdrachtgever als die diensten op 
doorgaans minder dan vier dagen per week worden verricht. Deze 
regeling is ook van toepassing als er zorg wordt verleend aan de leden 
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Gebruikelijk loon

De gebruikelijkloonregeling bepaalt dat een aanmerkelijkbelanghouder een 
loon moet genieten dat gebruikelijk is voor zijn werkzaamheden. Voor 
2013 bedraagt dit loon bij wetsfictie ten minste € 43.000 (bedrag 2013) 
per vennootschap waarvoor de aanmerkelijkbelanghouder werkzaam
heden verricht. Als echter aannemelijk is dat voor soortgelijke dienst
betrekkingen, waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt, een hoger 
loon gebruikelijk is, wordt het loon op ten minste 70% (rekening houdend 
met een doelmatigheidsmarge van 30%) van dit loon gesteld. Het is aan 
de inspecteur om een en ander te bewijzen.

Als het aannemelijk is dat het loon waarbij een aanmerkelijk belang geen 
rol speelt, lager is dan € 43.000, wordt het loon op dit lagere bedrag 
vastgesteld. Hierbij mag geen rekening worden gehouden met de 
doelmatigheidsmarge van 30%. Het is aan de aanmerkelijkbelanghouder 
om te bewijzen dat een lager loon dan € 43.000 gebruikelijk is. Voor de 
goede orde: als het gebruikelijk loon niet meer dan € 5.000 bedraagt, 
hoeft er vanaf 2010 in het geheel geen loon in aanmerking te worden 
genomen, tenzij dat loon wel daadwerkelijk wordt betaald. 

De grens van € 5.000 geldt voor alle aanmerkelijkbelangvennootschappen 
waarvoor de aanmerkelijkbelanghouder werkzaamheden verricht, 
tezamen. Deze regeling is met name van belang voor de aanmerkelijk
belanghouder met één beleggings of pensioenvennootschap, die eigenlijk 
geen loon wil genieten. Hierna worden enige oorzaken vermeld waarom 
een loon lager dan € 43.000 gebruikelijk kan zijn:
■■ passieve vennootschappen – dit zijn vennootschappen waarbij slechts 
alleen maar (normaal) vermogensbeheer plaatsvindt;

■■ arbeidsverhouding gedurende een deel van het jaar – hierbij kan het 
gebruikelijk loon bij een volledig jaar tijdsevenredig worden verminderd;

■■ aanhoudend verlies lijdende vennootschappen;
■■ deeltijdfuncties – dit kan als bewijs voor een lager loon naar voren 
worden gebracht, al zal de aanmerkelijkbelanghouder nog altijd aan
nemelijk moeten maken dat het (lagere) loon dat hij geniet, gebruikelijk 
is. Een evenredige verlaging waarbij het gebruikelijk loon bij een fulltime 
functie wordt afgezet tegen het parttime percentage, is onvoldoende.

Doorbetaaldloonregeling
De doorbetaaldloonregeling maakt het voor de aanmerkelijkbelanghouder 
mogelijk om het (gebruikelijk) loon dat hij binnen concernverhoudingen per 
aanmerkelijkbelangvennootschap behoort te genieten, in zijn totaliteit in één 
van de aanmerkelijkbelangvennootschappen kan genieten. Voor de aan
merkelijkbelangvennootschappen heeft dit onder andere als voordeel dat 

■■ de stagevergoeding wordt, met uitzondering van kostenvergoedingen, 
door de stageverlener rechtstreeks aan het stagefonds van de school 
of de school zelf overgemaakt;

■■ (het stagefonds van) de school geeft de stagegelden niet direct noch 
indirect door aan de stagiair, maar besteedt deze voor het volle bedrag 
ten behoeve van de algemene schoolse activiteiten die niet specifiek 
ten goede komen aan de stagiair (onder algemene schoolse activiteiten 
worden verstaan een schoolfeest, een theatervoorstelling voor de hele 
school en andere projecten voor de hele school);

■■ de stageverlener administreert binnen twee maanden na afloop van elk 
jaar, onder aanhaling van datum en nummer van de hiervoor genoemde 
aanschrijving van de Belastingdienst, naam, adres en 
burgerservicenummer van de stagiair, naam en adres van de school of 
het stagefonds waarnaar de beloning is overgemaakt alsmede het 
bedrag van de vergoeding;

■■ de school of het stagefonds administreert zowel de stagevergoeding als 
de besteding daarvan.

Het is dus voor de stagiair wel interessant kostenvergoedingen te 
ontvangen voor de verrichte stagewerkzaamheden. Vaak blijven deze 
vergoedingen echter beperkt tot vergoedingen voor de reiskosten woon
werkverkeer. (Zie paragraaf 2.2.)

Let op!
Werkgevers kunnen een belastingkorting krijgen als zij een stageplek aan-
bieden aan mbo’ers. Werkgevers die scholieren uit de beroeps opleidende 
leerweg op mbo 1- of mbo 2-niveau een stageplaats aanbieden, krijgen een 
belastingkorting van maximaal € 1.297 (bedrag 2013). Voorwaarde is dat de 
scholier een stage van ten minste twee maanden volgt. De hoogte van de 
belastingkorting is afhankelijk van het aantal stage-uren. Er geldt geen 
toetsloonvereiste. Wel gelden er enkele administratieve voorwaarden. 
Bovendien moet er een door stageverlener, leerling en onderwijs instelling 
ondertekende onderwijsovereenkomst aan de stage ten grondslag liggen.

4.6 AANMERKELIJKBELANGHOUDER

Iemand die ten minste 5% van de aandelen houdt in een vennootschap, 
heeft een aanmerkelijk belang. Als een aanmerkelijkbelanghouder 
werkzaamheden verricht voor een vennootschap waarin hij een 
aanmerkelijk belang heeft, dan is hij altijd in (fictieve) dienstbetrekking bij 
deze vennootschap. Om te voorkomen dat de aanmerkelijkbelanghouder 
geen loon zou genieten, is vanaf 1997 de gebruikelijkloonregeling in de 
wet opgenomen.
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toepast, dus nog maar eenmaal uw gebruikelijk loon vast te stellen en te 
onderbouwen.

4.7 LUCRATIEF BELANG

Deze paragraaf gaat over carried interest(achtige) beloningen die vaak 
worden toegekend aan werknemers die zijn betrokken bij private
equitytransacties. De in 2009 ingevoerde maatregel houdt in dat de 
inkomsten uit bepaalde soorten aandelen, vorderingen of rechten (hierna 
‘belangen’) worden belast als resultaat uit overige werkzaamheden in 
box 1 (tegen een progressief tarief tot maximaal 52%) als de belangen als 
‘lucratieve belangen’ worden aangemerkt. Met lucratieve belangen 
samenhangende kosten zijn fiscaal aftrekbaar. Deze maatregel betekent 
een inbreuk op de hoofdregel op grond waarvan aandelen, vorderingen en 
rechten die niet tot een aanmerkelijkbelangpakket behoren, worden belast 
in box 3 tegen een effectief belastingtarief van 1,2% van de gemiddelde 
waarde van deze belangen.

Aandelen, vorderingen of rechten gelden als lucratieve belangen als de 
inkomsten uit de desbetreffende belangen mede dienen ter beloning van 
werkzaamheden van degene die de inkomsten geniet of van een met hem 
verbonden persoon. De bewijslast hiervan ligt bij de Belastingdienst. 
Bovendien moeten de belangen aan een aantal wettelijke voorwaarden vol
doen. In het algemeen moeten de inkomsten uit de belangen afhanke lijk zijn 
van vooraf vastgestelde managementdoelen of aandeelhoudersdoelen.
Als de lucratieve belangen middellijk worden gehouden, dus bijvoorbeeld 
via een persoonlijke houdstervennootschap, treedt op verzoek het 
resultaatregime terug in geval de vennootschap de met de lucratieve 
belangen gerealiseerde rendementen of vermogenswinsten aanstonds 
doorgeeft aan de aandeelhouder. De maatregel geldt niet alleen voor 
werknemers, maar ook voor zelfstandig adviseurs en voor werknemers 
van derden.

Er is geen overgangsregime. Wie vóór 2009 aandelen, vorderingen of 
rechten bezat die worden aangemerkt als lucratieve belangen, is over de 
inkomsten die hij daaruit vanaf 1 januari 2009 geniet inkomstenbelasting 
verschuldigd in box 1.

De heffing in box 1 belet niet dat er loonbelasting is verschuldigd als een 
werknemer gratis aandelen, vorderingen of rechten verkrijgt van zijn 
werkgever of als hij een prijs betaalt die lager is dan de marktwaarde van 
de desbetreffende belangen.

niet in elke vennootschap een loonadministratie hoeft te worden aangelegd 
voor de aanmerkelijkbelanghouder. Voor de aanmerkelijk belanghouder heeft 
dit bijvoorbeeld als voordeel dat hij maar één jaaropgaaf ontvangt.

Tot en met 2008 kon de doorbetaaldloonregeling alleen worden toegepast 
indien de aanmerkelijkbelanghouder beschikte over een door de 
Belastingdienst afgegeven beschikking. Vanaf 2009 hoeft de 
aanmerkelijkbelanghouder niet meer te beschikking over een beschikking 
om de doorbetaaldloonregeling te mogen toepassen.

Voorwaarde voor het mogen toepassen van de doorbetaaldloonregeling is 
dat het loon dat hij geacht wordt te genieten in een aanmerkelijkbelang
vennootschap, in zijn geheel wordt doorgestort naar de aanmerkelijk
belangvennootschap waarin hij wordt verloond. Ook zal de doorbetalende 
aanmerkelijkbelangvennootschap de verlonende aanmerkelijk belang
vennootschap steeds op de hoogte moeten brengen van mogelijke 
beloningen in natura en (onbelaste) vergoedingen en verstrekkingen die zij 
aan de aanmerkelijkbelanghouder verstrekt.

Vanaf 2010 geldt dat voor de hoogte van het gebruikelijk loon, indien de 
doorbetaaldloonregeling wordt toegepast, aangesloten wordt bij het totale 
bedrag dat door de verlonende aanmerkelijkbelangvennootschap wordt 
uitbetaald. De toets of de hoogte van het loon dat gebruikelijk is, wordt 
alsdan niet (meer) per vennootschap verricht, maar in zijn totaliteit voor 
alle werkzaamheden voor alle vennootschappen tezamen bezien.

Let op!
Een aanmerkelijkbelanghouder die bijvoorbeeld vier aanmerkelijkbelang-
vennootschappen bezit waarvoor hij eveneens werkzaamheden verricht, 
zal in beginsel een gebruikelijk loon moeten vaststellen per aanmerkelijk-
belangvennootschap (dus viermaal een gebruikelijk loon). Dit betekent dat 
u in beginsel viermaal minimaal € 43.000 in aanmerking moet nemen, 
 zijnde een gebruikelijk loon van € 172.000. Het is vervolgens aan u als 
aanmerkelijkbelanghouder om per aanmerkelijkbelangvennootschap 
waarvoor u werkzaamheden verricht, te bewijzen dat een loon van minder 
dan € 43.000 gebruikelijk is. Dit standpunt wordt in de praktijk 
daadwerkelijk door de Belastingdienst ingenomen.

Door de doorbetaaldloonregeling toe te passen, hoeft u nog maar 
eenmaal het gebruikelijk loon te onderbouwen. U moet bewijzen dat het 
loon dat u geniet met toepassing van de doorbetaaldloonregeling, 
gebruikelijk is (dus niet te laag is). Bij vier aanmerkelijkbelang
vennootschappen hoeft u, als u voor alle vier de doorbetaaldloonregeling 
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19 februari 1997 bepaald dat de beloning van een commissaris altijd aan 
een natuurlijk persoon moet plaatsvinden. Dat is logisch, omdat in het 
Burgerlijk Wetboek is geregeld dat een commissaris een natuurlijk 
persoon moet zijn. De Hoge Raad heeft op 13 september 2008 bepaald 
dat onder omstandigheden een samenstel van commissaris en 
adviseursactiviteiten als onderneming kan worden aangemerkt. Het is aan 
te bevelen in een dergelijke situatie wel een VAR winst uit onderneming 
(VARWUO) op te vragen.

Voor concerns die werknemers als commissaris bij een groeps
vennootschap plaatsen en waarbij formeel wel een commissarisbeloning 
wordt verstrekt, geldt een afzonderlijke regeling. De beloning kan onder 
voorwaarden en op gezamenlijk verzoek van beide inhoudingsplichtigen 
bij de inspecteur van de vennootschap waar het commissariaat wordt 
uitgevoerd buiten de loonheffing blijven, tenzij de groepsvennootschap de 
beloning weer doorbetaalt aan de commissaris. Hiertoe is ten minste 
(vooraf!) een beschikking nodig van de Belastingdienst. Deze regeling 
geldt ook voor de commissaris die zijn beloning factureert via zijn 
persoonlijke bv.

Let op!
Vanaf 2013 is over de commissarisbeloning, ongeacht de vraag of de 
commissaris al dan niet (fictief) in dienstbetrekking staat, btw ver-
schuldigd. Dus ondanks dat een factuur van een commissaris verloond 
(zonder premieheffing werknemersverzekeringen) dient te worden, zal er 
tevens btw moeten worden berekend. Dit heeft te maken met Europese 
regelgeving waarbij de werkzaamheden van de commissaris worden 
aangemerkt als verricht vanuit het btw-ondernemerschap. Nederland kent 
echter in de loonbelasting een fictie waardoor de commissaris voor de 
loonheffing met een werknemer wordt gelijkgesteld. Overigens menen 
sommigen dat deze btw-plicht voor commissarissen in strijd is met het 
Van der Steen-arrest, welke naar aanleiding van de discussies over de 
btw van dga’s gewezen is.

Let op!

Ook ‘gewone’ werknemersparticipaties kunnen onder het lucratief belang 
vallen. Daarvan zijn de good-leaversbepalingen een voorbeeld. 
De wettelijke regeling is zeer ruim geformuleerd waardoor er mogelijk snel 
sprake is van lucratieve belangen. Neem bij twijfel daarom altijd contact 
op met uw SRA-adviseur.

4.8 PSEUDOWERKNEMER/OPTING-IN EN COMMISSARISSEN

Eenieder die niet in (fictief) dienstverband staat tot een werkgever maar 
wel een arbeidsverhouding heeft met een opdrachtgever, kan gezamenlijk 
met de werkgever een verzoek indienen bij de inspecteur om de arbeids
verhouding toch als dienstverband te laten aanmerken (optingin). De 
melding moet worden gedaan vóór de eerste loonbetaling. Met name voor 
bestuurders van stichtingen kan dit een interessante optie zijn om gebruik 
te maken van de faciliteiten die de Wet op de loonbelasting 1964 biedt.

De regeling is niet van toepassing op de premieheffing werknemers
verzekeringen. Voor de echte freelancer lijkt deze regeling geen optie en is 
het de vraag of de kat (van de verzekeringsplicht) niet op het spek wordt 
gebonden.
Toepassing van deze regeling staat niet open voor de zelfstandig 
ondernemer en de (toekomstig) directeurgrootaandeelhouder in de 
voorperiode van de oprichting van zijn bv.

In een Besluit van 23 augustus 2002 heeft de staatssecretaris van Financiën 
in een vraagenantwoordbesluit de regeling toegelicht. Het belangrijkst is 
dat de regeling vooraf (vóór de eerste inhouding van loonheffing) moet 
worden aangevraagd. Het formulier voor het indienen van het optieverzoek 
is te vinden op www.rijksoverheid.nl.
Zodra hij aan de voorwaarden voldoet, kan ook de pseudowerknemer 
genieten van alle geneugten die de loonbelasting kent. De werkgever kan 
echter geen gebruikmaken van de afdrachtverminderingen, met 
uitzondering van de afdrachtvermindering scholing.

Commissarissen
Commissarissen staan in fictieve dienstbetrekking tot de vennootschap 
waarvan zij commissaris zijn (uitsluitend voor de loonbelasting; indien 
verzekerd voor de volksverzekeringen, zal de premie met de loonbelasting 
meegegeven moeten worden). Dit hangt voornamelijk samen met het feit 
dat de functie van commissaris niet door een vennootschap kan worden 
verricht. De commissaris kan van alle voordelige regelingen genieten die 
ook voor werknemers van toepassing zijn. De Hoge Raad heeft op 
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Eerste pijler: AOW

Bij de invoering van de AOW in 1957 werd er al gesproken over een 
mogelijke verhoging van de AOWleeftijd. Sinds de invoering van de AOW 
is de levensverwachting van 65plussers al met 5 jaar gestegen en zal 
waarschijnlijk nog verder stijgen. Daarnaast neemt het aantal 65plussers 
met ongeveer 2 miljoen toe, terwijl het aantal werkenden (beroeps
bevolking) met 1 miljoen afneemt. Nu staan er tegenover elke AOW’er nog 
4 werkenden, in 1957 waren dat er ruim 6. Op het hoogtepunt van de 
vergrijzing (2040) zijn dat er waarschijnlijk nog slechts 2. De kosten van de 
AOW zijn nu ongeveer € 30 miljard, maar deze zullen naar verwachting 
oplopen tot ongeveer € 50 miljard in 2040. De betaalbaarheid komt 
steeds meer onder druk te staan.

In het in 2011 gesloten Pensioenakkoord is overeengekomen dat de 
AOWleeftijd in 2020 naar 66 gaat en waarschijnlijk naar 67 in 2025.  
In de Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd is bepaald dat de 
AOWleeftijd vanaf 2013 als volgt stijgt:

verhoging AOW-leeftijd

2013 1 maand 65 jaar en 1 maand

2014 1 maand 65 jaar en 2 maanden

2015 1 maand 65 jaar en 3 maanden

2016 2 maanden 65 jaar en 5 maanden

2017 2 maanden 65 jaar en 7 maanden

2018 2 maanden 65 jaar en 9 maanden

2019 3 maanden 66 jaar

2020 3 maanden 66 jaar en 3 maanden

2021 3 maanden 66 jaar en 6 maanden

2022 3 maanden 66 jaar en 9 maanden

2023 3 maanden 67 jaar

Een verdere verhoging van de AOWleeftijd is afhankelijk van de toename 
van de levensverwachting. Met behulp van de in de wet vastgelegde 
 formule wordt jaarlijks bepaald of de AOWleeftijd na 2023 verder stijgt. 
Uiterlijk 1 januari 2019 wordt vastgesteld of de AOWleeftijd in 2024 
 verder omhooggaat. Als de levensverwachting minder dan 3 maanden 
toeneemt, vindt er geen verhoging plaats in 2024. Bij een toename met 
ten minste 3 maanden stijgt de AOWleeftijd in 2024 met 3 maanden, dus 
naar 67 jaar en 3 maanden. Een eventuele verhoging gaat telkens 5 jaar 
na de uiterste datum van vaststelling in. Op dezelfde wijze wordt in de 
 jaren daarna vastgesteld of de AOWleeftijd verder stijgt met 3 maanden 
in 2025, 2026 enzovoort. Bij een daling van de levensverwachting vindt er 
geen verlaging van de AOWleeftijd plaats.

1 2 3  4  5
6  7 8  9 10

Uitzonderingen op het begrip 
‘loon’

5.1 PENSIOEN, VUT EN PREPENSIOEN

In Nederland kennen we pensioen en verlofregelingen. Belangrijke wetten 
op dit gebied zijn de Pensioenwet (PW) (sinds 1 januari 2007) en de Wet 
LB. De PW behandelt vooral de juridische kant van het pensioen, de Wet 
LB gaat over de fiscale kant van het pensioen. Het doel van de PW is het 
veiligstellen van de door de werkgever gedane pensioentoezegging.

Als een pensioenregeling voldoet aan de normeringen en beperkingen 
zoals deze zijn opgenomen in de Wet LB, kan de omkeerregel worden 
toegepast. Toepassing van de omkeerregel leidt ertoe dat de aanspraken 
onbelast zijn en de uitkeringen te zijner tijd belast.

De werkgever kan aan de werknemers een pensioentoezegging doen.  
De pensioentoezegging wordt beschreven in het pensioenreglement.  
Een pensioentoezegging kan de volgende pensioensoorten bevatten: 
ouderdomspensioen, tijdelijk overbruggingspensioen, nabestaanden
pensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen. Een pensioen kan worden 
opgebouwd door middel van (een combinatie van) een eindloon, een 
middelloon of een beschikbarepremieregeling.

In de Wet Fiscale Behandeling van pensioenen (1 juni 1999) zijn 
verschillende flexibiliseringsmogelijkheden opgenomen. Zo kan de 
ingangsdatum van het pensioen worden vervroegd of uitgesteld, er kan 
uitruil van pensioensoorten plaatsvinden en de hoogte van de pensioen
uitkeringen mag fluctueren binnen een bandbreedte van 100:75. 
Belangrijk bij nieuwe pensioenregelingen (opgezet na 1 januari 2005) is de 
minimumpensioenleeftijd van 65 jaar (met ingang van 2013: 66 jaar).  
Het voornemen bestaat om de uittredingsleeftijd met ingang van 2020 te 
verhogen naar 66 jaar.

O
U

D
 E

N
 N

IE
U

W
 S

Y
S

T
E

E
M

INDEX TREFWOORDEN



90   |   Fiscale beloning 2013 91   

actuarieel verlaagd. De pensioengelden die zijn gereserveerd, moeten 
immers over een langere periode worden gebruikt.

De pensioenrichtleeftijd gaat per 1 januari 2014 naar 67. Opgebouwde 
pensioenaanspraken tot 2014 worden gerespecteerd. De pensioenricht
leeftijd wordt daarna jaarlijks aangepast aan de geraamde gemiddelde 
resterende levensverwachting. Als deze levensverwachting met ten minste 
één jaar is toegenomen, gaat de pensioenrichtleeftijd een jaar later met 
één jaar omhoog. Een verhoging van de pensioenrichtleeftijd vindt dus in 
stappen van een jaar plaats.
 
Vervroeging van het ouderdomspensioen blijft wel mogelijk, mits het 
pensioen actuarieel wordt herrekend. Ook uitstel van het pensioen blijft 
mogelijk. Hierdoor kunnen werknemers keuzes maken ten aanzien van de 
gewenste leeftijd voor (deeltijd) pensionering. Daarnaast worden de 
maximale opbouwpercentages voor eindloon regelingen (van 2% naar 
1,75%) en middelloonregelingen (van 2,25% naar 1,75%) aangepast. De 
ruimte voor opbouw op basis van het beschikbare premiestelsel wordt ook 
aangepast. Om het maximale pensioen van 70% van het laatstverdiende 
loon te bereiken, zijn daardoor ongeveer 40 jaar in plaats van 35 jaar nodig. 
Ook wordt er een maximum gesteld waarover pensioen (fiscaal gezien) kan 
worden opgebouwd. Dit maximum zal op € 100.000 worden gesteld. 

Een overschrijding van de wettelijke maxima voor het ouderdomspensioen 
(100%grens) is toegestaan als deze het gevolg is van een aanpassing 
van de pensioenregeling aan de nieuwe pensioenrichtleeftijd. Hierdoor is 
het mogelijk om opgebouwde pensioenaanspraken collectief om te zetten 
naar de nieuwe pensioenrichtleeftijd.
 
Werknemers in zware beroepen, die al op jonge leeftijd zijn gaan werken, 
kunnen onder voorwaarden in aanvulling op het ouderdomspensioen een 
fiscaal gefaciliteerd ‘40deelnemingsjarenpensioen’ opbouwen. Ook bij dit 
40deelnemingsjarenpensioen worden de relevante grenzen (leeftijds en 
deelnemingsjarencriterium) gewijzigd. Daarbij wordt bij iedere wijziging van 
de AOWleeftijd zowel het vereiste aantal deelnemingsjaren als het 
leeftijds criterium op overeenkomstige wijze aangepast. Deze aanpassing 
wijkt dus af van de wijziging van de pensioenrichtleeftijd.
Deze groep zal wel bij iedere verhoging van de AOWleeftijd een 
overeenkomstige periode langer moeten werken om hetzelfde pensioen te 
behalen. De wijziging van dit deelnemingsjarenpensioen treedt steeds in 
werking op het moment van de verhoging van de AOWleeftijd, met 
uitzondering van de leeftijdsverhoging voor de AOW per 1 januari 2013. 
Hiervoor is gekozen, omdat werknemers anders vanaf 2014 ineens twee 

In het Regeerakkoord van 29 oktober 2012 is echter bepaald dat de ver
hoging sneller zal gaan. In het onderstaande schema is dat opgenomen.

huidige wet na deelakkoord
2013 1 1
2014 2 2
2015 3 3
2016 5 6
2017 7 9
2018 9 12
2019 12 16
2020 15 20
2021 18 25

Deze versnelde verhoging van de pensioenleeftijd houdt in dat in 2021 de 
leeftijd al op 67 jaar wordt gesteld.

De opbouw van de AOW vindt nu plaats tussen iemands 15e en 65e jaar. 
Ingezetenen en personen die in Nederland werken, bouwen in die periode 
elk jaar 2% AOWpensioen op. De opbouwperiode van de AOW blijft 
50 jaar, maar de aanvangsleeftijd zal mee schuiven met de verhoging van 
de AOWleeftijd.

Een overgangsregeling moet de nadelige inkomensgevolgen beperken 
voor mensen die weinig mogelijkheden hebben om het verlies te 
compenseren. Die overgangsregeling ziet er als volgt uit:
■■ Een geleidelijke invoering van de verhoging. 
■■ Een voorschotregeling voor de eerste jaren vanaf 65e verjaardag.  
Dit voorschot moet uiteraard worden terugbetaald. 

■■ Onder omstandigheden kan een beroep op de bijzondere bijstand 
worden gedaan. 

■■ Voor een beperkte groep mensen die door de versnelde verhoging van 
de AOWleeftijd geen partnertoeslag meer ontvangt, blijft deze 
partnertoeslag toch beschikbaar.

 
De overige sociale verzekeringen en voorzieningen gaan doorlopen tot de 
nieuwe AOWleeftijd.

Tweede pijler: Ouderdomspensioen
Een fiscaal gefacilieerd pensioen kan op zijn vroegst ingaan op 65jarige 
leeftijd van de gerechtigde. Een pensioen dat ingaat vóór het bereiken van 
diens 65jarige leeftijd, is fiscaal gefacilieerd alleen mogelijk als het 
pensioen op basis van algemeen aanvaarde actuariële grondslagen wordt 
herrekend ten opzichte van de 65jarige leeftijd. Het pensioen wordt dan 
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jaar langer moeten werken om in aanmerking te komen voor een deel
nemingsjarenpensioen. De verhoging van de pensioenrichtleeftijd voor de 
aanvullende pensioenen geldt immers ook alleen voor de pensioen opbouw 
vanaf 2014. Voor de al opgebouwde pensioenrechten tot 2014 kan de 
pensioenrichtleeftijd 65 van kracht blijven. Hierdoor zal de verhoging van de 
pensioenrichtleeftijd ook een geleidelijk effect hebben op de feite lijke 
pensioenleeftijd. Velen zullen de ingangsdatum van hun ouderdoms
pensioen laten aansluiten op de voor hen geldende AOWleeftijd.
 
Let op!
In de Wet op de loonbelasting 1964 is een formule opgenomen waarmee 
de pensioenrichtleeftijd kan worden berekend. Aan de hand van die for-
mule wordt jaarlijks bekeken of de pensioenleeftijd verder omhoog moet. 
Als in 2014 blijkt dat de levensverwachting van een 65-jarige in 2025 de 
21,26 jaar passeert, dan wordt de pensioenleeftijd al een jaar later (wette-
lijk gezien: automatisch) verhoogd naar 68 jaar. Gezien de huidige levens-
verwachtingen lijkt het aannemelijk dat 21,26 in 2014 wordt gepasseerd!
Bij de AOW is het heel anders geregeld. Daar wordt in 2016 voor het eerst 
gekeken of de ingangsdatum in 2021 verder omhoog moet.

Derde pijler: Individuele inkomensvoorzieningen 
In lijn met de aanpassingen voor werknemerspensioen, wordt ook de op
bouwruimte in de derde pijler aangepast. Het maximumpremiepercentage 
voor pensioenopbouw in de derde pijler – (al dan niet bancaire) lijfrenten – 
wordt in 2014 verlaagd van 17% naar 15,5% en vervolgens met 0,6%
punt verlaagd voor ieder jaar dat de pensioenrichtleeftijd wordt verhoogd. 
Het maximumdotatiepercentage aan de fiscale oudedagsreserve (FOR) 
wordt per 1 januari 2014 verlaagd van 12% naar 10,9%. Daarna gaat het 
steeds met 0,4% omlaag voor ieder jaar dat de  pensioenrichtleeftijd stijgt.

Werken na 65 jaar
Werkgevers vinden de langdurige loondoorbetaling bij ziekte nu een be
langrijke belemmering om AOWgerechtigden in dienst te houden of aan 
te nemen. Daarom is recentelijk een wetsvoorstel ingediend waarin de re
gels om AOWgerechtigden te laten werken, worden versoepeld. Voor 
werk gevers wordt het zo aantrekkelijker om AOWgerechtigden aan de 
slag te houden en krijgen zij zelf meer kans op werk. Het streven is om de 
maatregelen per 1 juli 2013 in te laten gaan. Het wetsvoorstel bevat maat
regelen om het werken na het bereiken van de AOWgerechtigde leeftijd 
te stimuleren. Een aantal aangekondigde maatregelen is:
■■ Er komt maximaal zes weken loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 
voor de 65plusser.

■■ De reintegratieverplichtingen worden voor werkgevers ten aanzien van 
65plussers beperkt.

■■ Voor 65plussers zullen de bepalingen van het wettelijk minimumloon 
rechtstreeks van toepassing worden. Nu heeft een 65plusser dat recht 
formeel nog niet.

■■ De mogelijkheid om tijdelijke contracten aan te gaan met 
gepensioneerden zal worden verruimd, zodat er minder snel sprake zal 
zijn van een verplichte omzetting in een contract voor onbepaalde tijd. 
In het wetsvoorstel zal verder worden geregeld dat een 
arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer automatisch 
eindigt bij het bereiken van de AOWgerechtigde leeftijd als daarover 
geen andere afspraken tussen werkgever en werknemer zijn gemaakt.

■■ Werkgever en werknemer kunnen ook in de nieuwe wetgeving 
onderling afspreken om de arbeidsovereenkomst op een bepaalde 
wijze voort te zetten na de AOWleeftijd.

Prepensioen, overbruggingspensioen en VUT
Per 1 januari 2006 is de omkeerregel met betrekking tot prepensioen
regelingen en overbruggingspensioenen vervallen. Voor deze vormen van 
vervroegde uittreding of pensionering geldt nu als hoofdregel voor fiscale 
behandeling dat aanspraken belast en uitkeringen vrij zijn.

Met betrekking tot VUTregelingen en het op omslag gefinancierde deel 
van prepensioenregelingen geldt voor de uitkeringen dat deze worden 
belast bij de degene die de uitkering geniet. De aanspraken blijven 
vrijgesteld. De werknemersbijdragen zijn niet aftrekbaar.

Verder vallen werkgeversbijdragen (door de werkgever betaalde premies 
of door de werkgever of het VUTfonds gedane uitkeringen) als 
eindheffingsbestanddeel onder de loonbelasting tegen een tarief van 52% 
(2013). Deze eindheffing komt ten laste van de inhoudingsplichtige. Met 
deze systematiek worden VUTregelingen en het op omslag gefinancierde 
deel van prepensioenregelingen fiscaal ontmoedigd. In theorie leiden deze 
maatregelen er vanaf 1 januari 2011 toe dat de som van de door de 
inhoudingsplichtige verschuldigde eindheffing van 52% en de door de 
(niet onder het overgangsrecht voor oudere werknemers vallende) VUT
gerechtigde over de uitkering verschuldigde belasting, in sommige 
situaties kan oplopen tot een heffing van meer dan 100%.

Voor de vóór 1 januari 2006 opgebouwde aanspraken hebben de hiervoor 
beschreven bepalingen geen gevolgen. Deze aanspraken kunnen dus ook 
na 1 januari 2006 zonder nadelige fiscale consequenties worden gebruikt 
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■■  de inhoud van de basisregeling, inclusief de risico’s en de gevolgen bij 
beëindiging van deelname;

■■ deeltijdwerken of arbeidsongeschiktheid;
■■ de wijze van en voorwaarden voor toeslagverlening (indexatie) en de 
wijze van financiering en de verwachtingen voor toekomstige toeslag
verlening.

Alle nieuwe werknemers moeten een startbrief krijgen en wel binnen drie 
maanden na verwerving van de pensioenrechten.

Soorten overeenkomsten
De Pensioenwet beschrijft drie pensioensoorten. Deze vormen zijn 
limitatief, andere vormen zijn niet langer toegestaan. Het gaat om de 
volgende drie vormen:
■■ De uitkeringsovereenkomst: voorbeelden van de uitkerings
overeenkomst zijn een middelloonregeling en een eindloonregeling. In 
deze variant liggen het beleggingsrisico en het langlevenrisico bij de 
verzekeraar.

■■ De kapitaalovereenkomst: een kenmerk van deze vorm van 
pensioenovereenkomst is dat de hoogte van het eindkapitaal vaststaat. 
Het beleggingsrisico ligt gedurende de opbouwfase bij de verzekeraar.

■■ De premieovereenkomst: een voorbeeld van een premieovereenkomst 
is de zuivere beschikbarepremieregeling. Dit is een beschikbarepremie
regeling waarbij de premie direct wordt omgezet in een aanspraak op 
een kapitaal. Het risico van beleggen ligt hier bij de werknemer.

In de Pensioenwet is ook de minimumleeftijd voor deelname aan de 
pensioenregeling opgenomen. Deze leeftijd is 21 jaar.

Diversen
De directeurgrootaandeelhouder valt niet onder de Pensioenwet. Hij kan 
wel een pensioen in eigen beheer voeren. De directeurgrootaandeel
houder kan echter niet overstappen van eigen beheer naar een 
pensioenfonds of andersom.

5.2 DE GOUDEN HANDDRUK

De gouden handdruk staat de laatste jaren nogal in de publieke 
belangstelling. De vraag is hoe een dergelijke uitkering fiscaal moet 
worden behandeld. Er zijn verschillende mogelijkheden, te weten:
■■ de werknemer zet de gouden handdruk om in een recht op periodieke 
uitkeringen van de exwerkgever;

■■ de werknemer zet de gouden handdruk om in een recht op periodieke 
uitkeringen van de werkgever die deze – vaak op verzoek van de 
werknemer – onderbrengt bij een  verzekeraar;

voor het doel waarvoor ze zijn opgebouwd, bijvoorbeeld vervroegde 
pensionering. De uitkeringen blijven belast.

Let op!
Niet alle situaties van vervroegde pensionering zijn aan te merken als VUT-
regeling. Indien een ‘oudere’ werknemer wordt ontslagen, zal echter altijd 
moeten worden getoetst of er mogelijk sprake is van een VUT-regeling. Het 
financiële risico voor de werkgever kan, zoals we hiervoor hebben gezien, 
aanzienlijk zijn. De staatssecretaris van Financiën heeft een kwantitatieve en 
een kwalitatieve toets opgenomen in zijn Besluiten van 26 mei 2005 en 
8 december 2005. Aan de hand van de in die Besluiten opgenomen criteria 
zal moeten worden bepaald of er mogelijk sprake is van een VUT-regeling. 
Daarnaast kan er bij de Belastingdienst een verzoek tot zekerheid vooraf 
worden ingediend. Het is, gezien de complexiteit van de VUT-regeling en de 
financiële risico’s, van belang om in ontslag situaties, waarbij de werknemer 
55 jaar of ouder is, advies in te winnen bij uw SRA-adviseur.

De Pensioenwet
De Pensioenwet heeft per 1 januari 2007 de Pensioen en Spaarfondsen
wet vervangen. Een belangrijke doelstelling van de wet is de deelnemers 
aan pensioenregelingen meer duidelijkheid te verschaffen over de inhoud 
van hun pensioentoezegging. Hiertoe moeten pensioenuitvoerders en 
werkgevers aan bepaalde eisen voldoen.

Ook wordt geregeld dat de pensioentoezegging en de uitvoering een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid is van zowel werkgever als werknemer. 
Verder wordt geregeld dat de werkgever verantwoordelijk is voor de 
inhoud van de pensioenovereenkomst. De pensioenuitvoerder is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenovereenkomst. Iedere 
werknemer en iedere pensioengerechtigde heeft een wettelijk recht op 
een volledige en een begrijpelijke pensioenvoorlichting.

De startbrief
De werknemer moet goed worden geïnformeerd als een pensioen toe
zegging aanwezig is. De werkgever moet de werknemer binnen een maand 
na aanvang van het dienstverband een schriftelijk aanbod doen tot het 
aangaan van een pensioenovereenkomst. De door de uitvoerder verstrekte 
startbrief beschrijft de inhoud van de pensioentoezegging. De uitvoerder 
stelt het pensioenreglement op conform de pensioenovereen komst.

In de startbrief moet een nadere toelichting (in begrijpelijke taal) worden 
gegeven over de inhoud van de pensioenregeling. Zo moet de startbrief 
onder andere bevatten:
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Belangrijk is de door de rechtspraak erkende faciliteit dat de gouden 
hand  druk, in afwachting van de oprichting van de bv, tijdelijk op een voor 
de werknemer geblokkeerde rekening bij een advocaat of notaris kan 
worden gestald.

Aanspraak op de gouden handdruk
Het recht (de aanspraak) op een eenmalige uitkering bij het einde van de 
dienstbetrekking is onbelast. Dit geldt echter alleen als het einde van de 
dienstbetrekking niet het gevolg is van arbeidsongeschiktheid, overlijden, 
VUT of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dit geeft bij 
onderhandelingen over de voorwaarden van ‘duurdere’ arbeids
overeenkomsten de nodige speelruimte.

Immateriële schade
In de rechtspraak is al enkele keren de vraag aan de orde geweest in 
hoeverre uit een bepaalde ontslagvergoeding een vergoeding kan worden 
gedistilleerd voor geleden immateriële schade. Uit de fiscale rechtspraak 
blijkt dat dit zeer zelden wordt gehonoreerd. Pas als de werknemer kan 
aantonen dat er sprake is van schade toegebracht aan zijn persoon, eer en 
goede naam of sprake is van ernstig psychisch leed dan wel aantasting van 
zijn gezondheid, kan een vergoeding voor deze schade onbelast blijven.

De werkgever die met een dergelijk verzoek van de exwerknemer wordt 
geconfronteerd, zal te allen tijde vooraf zekerheid moeten hebben over de 
fiscale behandeling van dat deel van de vergoeding waarvan de werk nemer 
vindt dat het betrekking heeft op immateriële schade. Een beslissing van de 
inspecteur inkomstenbelasting is in beginsel bindend. Is die beslissing 
negatief, dan is het als werkgever verstandig de ontslag uitkering volledig te 
belasten. De exwerknemer kan dan zelf het geschil over dat deel van de 
vergoeding dat hij als vergoeding voor immateriële schade beschouwt, met 
zijn ‘eigen’ inspecteur inkomstenbelasting afwikkelen. Een oordeel of opinie 
van de civiele rechter die zich heeft bemoeid met de ontslagprocedure is 
niet bindend voor de fiscale beoordeling. De fiscale rechter (bestuurs
rechter) kan afwijken van de opinie van zijn civiel rechtelijke collega.

5.3 LEVENSLOOPREGELING

De levensloopregeling is met ingang van 1 januari 2012 afgeschaft. 
Degenen die op 31 december 2011 een saldo van € 3.000 of meer 
hebben, kunnen onder de voorwaarden zoals geldend in 2011 aan de 
levensloopregeling blijven deelnemen. Voor deze groep is het 
onderstaande nog van toepassing. 

■■ de werknemer ontvangt de gouden handdruk als bedrag ineens, onder 
inhouding van het tarief in box 1 (dus maximaal 52% loonheffing);

■■ de werknemer maakt (vanaf 2010) gebruik van de stamrechtspaar
rekening of het stamrechtbeleggingsrecht;

■■ de werknemer maakt gebruik van de stamrechtbv.

Voor de eerstgenoemde vier varianten geldt een heldere fiscale 
behandeling. Bij omzetting in een recht op periodieke uitkeringen dan wel 
het storten van de gouden handdruk op een stamrechtspaarrekening of 
het omzetten in een stamrechtbeleggingsrecht, is uitsluitend belasting 
verschuldigd op het moment dat de gerechtigde de (periodieke) 
uitkeringen ontvangt. Dit geldt overigens alleen voor het bedrag dat ziet 
op gederfd of te derven loon. Als in de gouden handdruk ook een bedrag 
is begrepen voor bijvoorbeeld uitbetaalde vakantiedagen, dan zal het 
bedrag moeten worden gesplitst.

Als de gouden handdruk ineens wordt ontvangen, is de gehele betaling 
op dat moment belast tegen het tarief van box 1. 

Sinds 2006 geldt dat als de afkoopsom wordt aangewend voor 
vervroegde pensionering, de regeling die voor de VUT geldt wordt 
toegepast. Dit betekent dus dat de werkgever een strafheffing van 52% 
(extra) zal  moeten betalen. Met deze maatregel wil de wetgever 
voorkomen dat het stamrecht als alternatieve mogelijkheid kan worden 
aangewend om vóór het bereiken van de 65jarige leeftijd fiscaal 
gefacilieerd te stoppen met werken.

Vanaf 2009 geldt dat excessieve vertrekvergoedingen worden belast met 
een eindheffing. Indien een vertrekvergoeding excessief is, is de 
werkgever een eindheffing verschuldigd van 30% over het deel dat als 
excessief wordt aangemerkt. 

Stamrecht-bv
Bij gouden handdrukken kan het – afhankelijk van de privéomstandig
heden – interessant zijn een stamrechtbv op te richten. In deze bv kan de 
werknemer zijn ontvangen afkoopsom zelf beleggen of een nieuwe 
onderneming starten.

Professionele begeleiding is noodzakelijk om via de stamrechtbv het 
beoogde doel te bereiken. Er moet namelijk wel een stamrecht
overeenkomst worden opgesteld en er moet voorkomen worden dat de 
Belastingdienst kan stellen dat het stamrechtkapitaal feitelijk ter 
beschikking is komen te staan van de stamrechtgenieter.

5  |   UITZONDERINGEN OP HET BEGRIP LOON

O
U

D
 E

N
 N

IE
U

W
 S

Y
S

T
E

E
M

INDEX TREFWOORDEN



98   |   Fiscale beloning 2013 99   

Bij het beëindigen van de dienstbetrekking zijn er diverse opties. De 
werknemer kan ervoor kiezen ‘het gespaarde’ in te brengen in de 
levensloopregeling bij zijn nieuwe werkgever, maar hij kan er ook voor 
kiezen de levensloopregeling op te nemen.

Na het overlijden van de werknemer wordt het levenslooptegoed ter 
beschikking gesteld aan de erfgenamen van de overleden werknemer.

Let op!
De levensloopregeling geeft wel een garantie tot verlofsparen, maar er 
 bestaat geen recht op opname (tenzij het een wettelijk aangewezen doel 
betreft, zoals ouderschapsverlof). Het opnemen van het levensloopverlof 
zal altijd in overleg met de werkgever moeten plaatsvinden.

5.4 BANKSPAREN

De op 1 januari 2008 ingegane Wet Banksparen is een wet die het fiscaal 
mogelijk maakt voor de aflossing van de hypotheek en voor een 
(aanvullend) pensioen te sparen bij een bank. De wetgeving die tot en met 
2007 gold, voorzag uitsluitend in fiscale mogelijkheden bij verzekeraars. 
De wetgeving inzake banksparen beoogt de keuzemogelijkheden voor het 
fiscaal gefacilieerd sparen voor de eigen woning en de oude dag te 
verruimen en tegelijkertijd de concurrentie tussen financiële aanbieders te 
vergroten. Per 2010 kan de werkgever bedragen ter vervanging van 
gederfd of te derven loon ook overmaken op een stamrechtbankspaar
rekening of een stamrechtbeleggingsrecht. Hierdoor zijn de mogelijkheden 
met betrekking tot het onbelast storten van ontslagvergoedingen in een 
stamrecht aanzienlijk verruimd en versimpeld.

Eigen woning
Voor het aflossen van de eigenwoningschuld (hypotheek) kan de 
woningbezitter nu gebruikmaken van een kapitaalverzekering eigen 
woning (KEW). De KEW is een levensverzekering die, onder bepaalde 
voorwaarden, niet is belast in box 3, maar in box 1. In box 1 geldt een 
vrijstelling van € 35.700 (bedrag 2013) bij vijftien tot negentien jaar 
premiebetaling en van € 157.000 (bedrag 2013) bij twintig of meer jaren 
premiebetaling. Banksparen geeft een uitbreiding van de mogelijkheid om 
bij een bank een geblokkeerde spaarrekening (Spaarrekening Eigen 
Woning; SEW) of geblokkeerde beleggingsrekening (Beleggingsrekening 
Eigen Woning; BEW) te openen. De inleg en het rendement mogen alleen 
worden aangewend om de eigenwoningschuld af te lossen.

Let op!

In Belastingplan 2013 is bepaald dat het overgangsrecht voor hen die op 
31 december 2011 een saldo van € 3.000 of meer hadden, maar tien jaar 
zal duren. Op 1 januari 2022 zal het saldo dan in ieder geval als belast 
loon zijn aan te merken. Verder is opgenomen dat alle saldi vanaf 2013 vrij 
opneembaar zijn en dat voor eenieder die in 2013 zijn levensloopsaldo 
geheel opneemt, slechts 80% van het saldo dat op 31 december 2011 op 
zijn levensloopregeling stond, belast zal zijn. 20% van het saldo op 
31 december 2011 is dan onbelast. Het gespaarde bedrag (alleen zij die 
op 31 december 2011 een saldo van € 3.000 of meer hadden) in 2012 is 
bij opname volledig belast.

Sinds 1 januari 2006 hebben werknemers een wettelijk recht om fiscaal 
gefacilieerd te sparen voor een periode van extra verlof. Het is de 
werknemer die bepaalt of hij gebruik wil maken van de mogelijkheid te 
sparen in het kader van de levensloopregeling. 

Het opbouwen van het levenslooptegoed gebeurt, net zoals bij pensioen, 
vanuit het brutoloon. De uitkeringen zijn te zijner tijd belast. Door de 
inwerkingtreding van de Wet Uniformering van het loonbegrip per 2013, zal 
het sparen voor levensloopverlof ook het loon voor de premieheffing 
werknemersverzekeringen verlagen. De latere opname van het levens loop
verlof zal belast zijn met loonheffing én premies werknemersverzekeringen.

In de uitkeringsfase van de levensloopregeling is de werknemer nu niet 
verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Wel heeft de werknemer 
gedurende een verlofperiode van maximaal achttien maanden een 
‘beschermde status’. Gedurende de uitkeringsfase van de levens loop regeling 
blijft de werknemer wel verzekerd ingevolge de Zorgverzekerings wet. 
Het sparen kan plaatsvinden in de vorm van een levenslooprekening bij 
een bank of een levensloopverzekering bij een verzekeraar. De opbouw 
van het spaartegoed is op twee manieren begrensd. Ten eerste mag per 
kalenderjaar – behoudens uitzonderingen – maximaal 12% van het loon in 
dat kalenderjaar worden gespaard. Ten tweede mag de totale aanspraak 
– behoudens uitzonderingen – een periode van extra verlof van 2,1 jaar 
(de 210%toets) niet te boven gaan.

De aanspraak ingevolge de levensloopregeling kan ook (geheel of 
gedeeltelijk) worden omgezet in een aanspraak ingevolge een pensioen
regeling, uiteraard voor zover deze pensioenregeling dit toestaat en voor 
zover de totale pensioenaanspraak na de omzetting binnen de begrenzing 
van de wet blijft.
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belast. Aanspraken op uitkeringen hoger dan driemaal het brutoloon over 
een maand zijn belast. Het probleem doet zich dan wel voor hoe u deze 
aanspraken zou moeten waarderen. In feite komt het erop neer dat u 
aansluiting moet zoeken bij een offerte van een verzekeringsmaatschappij. 
Uitkeringen uit een dergelijke aanspraak zijn onbelast.

Aanspraken op eenmalige uitkeringen bij beëindiging van de dienst
betrekking, om andere redenen dan hiervoor genoemd, zijn onbelast. Op 
het moment echter dat de aanspraken tot uitkering komen, zal ook deze 
uitkering zijn belast.

Dienstjaren
In een aantal gevallen kan het weleens tot problemen leiden als een 
werknemer het aantal dienstjaren strikt genomen niet bij een en dezelfde 
werkgever heeft doorgebracht. Dit kan zeer zuur zijn in die gevallen dat de 
desbetreffende werknemer in feite wel altijd voor hetzelfde concern heeft 
gewerkt. Van geval tot geval moet worden beoordeeld of bijvoorbeeld de 
werknemer altijd in dienst is geweest bij een en dezelfde soort instelling 
die valt onder dezelfde cao dan wel of hij altijd voor een en hetzelfde 
concern heeft gewerkt. Als dat het geval is, kan hij toch in aanmerking 
komen voor een vrijgestelde diensttijduitkering na een diensttijd van 25 of 
40 jaar.

In elk geval mag u de dienstjaren bij verschillende werkgevers 
samenstellen als die werkgevers kunnen worden geacht elkaars 
rechtsopvolger te zijn (bijvoorbeeld bij fusies en dergelijke).

5.6 FONDSENVRIJSTELLING

Uitkeringen en verstrekkingen die de werknemer ontvangt uit een fonds 
waaraan de werkgever in de afgelopen vijf kalenderjaren niet méér heeft 
bijgedragen dan de werknemer, zijn onbelast. Het mag niet gaan om 
uitkeringen en verstrekkingen vanwege ziekte, invaliditeit, adoptie, 
bevalling en overlijden.

Het fonds mag ook niet worden gebruikt om de uitkeringen die voortkomen 
uit vrijgestelde aanspraken van de werkgever in onder te brengen.

5.7 ZORGVERZEKERINGSWET

Iedereen die in Nederland woont of in het buitenland woont maar in 
Nederland werkt, is verplicht zich te verzekeren bij een Nederlandse 
zorgverzekeraar. Dit zijn al degenen die verplicht AWBZverzekerd zijn. 

De voorwaarden zijn gelijk aan die van de KEW. De belangrijkste 
voorwaarden zijn:
■■ de spaarder of belegger heeft een eigen woning;
■■ de spaarder of belegger wendt het opgebouwde bedrag aan ter 
aflossing van de eigenwoningschuld;

■■ er wordt ten minste vijftien jaar achtereen ingelegd;
■■ de hoogste inleg is niet hoger dan tienmaal de laagste inleg.

Oude dag
Voor het zelf sparen voor de oude dag kunnen werknemers en zelfstandig 
ondernemers nu gebruikmaken van een lijfrenteverzekering. Mits een 
pensioentekort kan worden aangetoond, is de premie voor de 
lijfrenteverzekering fiscaal aftrekbaar en is het opgebouwde kapitaal niet 
belast in box 3. Uiteindelijk is de uitkering wel belast. De belastingheffing 
wordt dus uitgesteld.

De Wet Banksparen maakt het mogelijk voor de oude dag te sparen op 
een geblokkeerde spaarrekening (lijfrentespaarrekening) of een 
geblokkeerde beleggingsrekening (lijfrentebeleggingsrecht).

5.5 DIENSTTIJDUITKERINGEN

De werkgever kan de werknemer een onbelaste diensttijduitkering  
(bijvoorbeeld bij dienstjubileum of ontslag) verstrekken ter grootte van het 
loon over één maand bij een diensttijd van ten minste 25 jaar en nogmaals 
bij een diensttijd van ten minste 40 jaar.

De uitkering mag op elk moment plaatsvinden na een diensttijd van 25 en 
40 jaar. Als een werknemer na 1 januari 1994 geen gebruik heeft gemaakt 
van deze vrijstelling (bijvoorbeeld omdat zijn 25jarig dienstjubileum lag 
vóór 1 januari 1994), kan hij alsnog gebruikmaken van de vrijstelling voor 
een diensttijd van ten minste 25 jaar (zie Besluit van 25 november 2011). 
Overigens kan de diensttijdvrijstelling ook worden gebruikt bij ontslag, 
zodat een gedeelte van de totale uitkering bij ontslag onbelast kan worden 
uitgekeerd. Hierbij is wel van belang dat de werknemer de diensttijd heeft 
vervuld en de vrijstelling niet reeds eerder heeft genoten.

De aanspraak
Vrijgesteld is het recht op een toekomstige eenmalige uitkering bij 
beëindiging van de dienstbetrekking wegens arbeidsongeschiktheid, 
vervroegd uittreden of pensioen, mits de uitkering niet méér bedraagt dan 
driemaal het brutomaandloon. Tegenover het feit dat het recht op de 
uitkering onbelast is, geldt dat de eventuele uitkeringen zelf wel worden 
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betreft die uitsluitend betrekking heeft op een ongeval tijdens de vervulling 
van de dienstbetrekking.

Eenmalige uitkeringen vanwege het overlijden (al dan niet door een onge val) 
van de werknemer zijn onbelast voor zover deze uitkeringen en/of 
verstrekkingen niet het brutoloon over drie maanden overtreffen. Het 
meerdere is belast tegen het normale tarief van box 1. De vrijstelling van 
driemaal het brutomaandloon is ook van toepassing bij het overlijden van de 
echtgenoot of de stief, pleeg en/of eigen kind(eren) van de werknemer.

Met de echtgenoot wordt gelijkgesteld de partner in het kalenderjaar of 
voorafgaande kalenderjaar, mits deze persoon kwalificeert als fiscale 
partner in de zin van de Wet Inkomstenbelasting 2001. 

Overigens is het nog maar de vraag of de uitkering uit een ongevallenpolis 
waarin de werkgever geen partij is, belast is. Dit laatste geldt met name 
als de werknemer zelf een polis sluit ter dekking van een ongeval tijdens 
werktijd en de werkgever daarin slechts een geldelijke bijdrage doet.

De uitkeringen uit een invaliditeitsverzekering die door de werkgever is 
afgesloten, zijn belast. De eenmalige uitkering uit een dergelijke polis is 
belast tegen het tarief in box 1.

Werkgevers die voor hun werknemer(s) een (collectieve) overlijdens
risicoverzekering afsluiten, kunnen dit doen zonder dat dit leidt tot een 
belaste aanspraak op het moment van premiebetaling. Als de werknemer 
daaraan zelf premie bijdraagt, is het vaak verstandiger de werknemer zelf 
privé een dergelijke polis te laten sluiten. De door de werkgever gesloten 
polis leidt bij overlijden van de werknemer immers per definitie tot een 
belaste uitkering tegen het tarief in box 1.

Soms biedt de (zelfstandige) personeelsvereniging als bedinger van een 
collectieve polis een oplossing om de uitkering belastingvrij te laten. De 
werkgever geldt dan slechts als kassier voor de premieinhouding.

De hiervoor genoemde overlijdensuitkeringen (en soms ook de 
invaliditeitsuitkeringen) zijn premievrij voor de werknemersverzekeringen 
(Hoge Raad 11 juli 2003).

In bijzondere gevallen kan de aanspraak op een ruimere overlijdensuitkering 
dan de hiervoor genoemde drie maanden onbelast blijven. Hiervoor is 
toestemming nodig van de Belastingdienst (Besluit 25 juni 2004 van de 
staatssecretaris van Financiën).

Dit geldt zowel voor de zelfstandig ondernemer en de werknemer als 
degene die geen inkomen geniet. Hierna spreken we over de ‘verzekerde’. 
De verzekerde kiest zelf bij wie hij het ziektekostenrisico onderbrengt. Er 
vindt géén aanmelding door de werkgever plaats.

De zorgverzekering wordt uitgevoerd door zorgverzekeraars die een 
vergunning hebben van De Nederlandsche Bank en die zich hebben 
aangemeld bij de Zorgautoriteit. Een zorgverzekeraar mag, op enkele 
wettelijk vastgestelde uitzonderingen na, niemand weigeren die woont in 
het werkgebied van de betreffende verzekeraar en die zich aanmeldt voor 
de basisverzekering; dit heet de acceptatieplicht.

Wat betreft de dekking omvat de basisverzekering een standaardpakket 
van noodzakelijke zorg en komt daarmee in grote lijnen overeen met de 
oude ziekenfondsverzekering. Het basispakket bestaat onder andere uit 
geneeskundige zorg, mondzorg, farmaceutische zorg, hulpmiddelenzorg, 
verpleging, verzorging (waaronder kraamzorg), verblijf in verband met 
geneeskundige zorg en een vergoeding van bepaalde vervoerskosten.

De werkgever is verplicht aan iedere werknemer een inkomensafhankelijke 
bijdrage te betalen. Deze bijdrage is fiscaal loon.

Sinds 2009 kennen we een verplicht eigen risico van thans € 350 (bedrag 
2013) per jaar per verzekerde. Dit verplichte eigen risico komt boven het 
even tuele vrijwillige eigen risico dat maximaal € 500 per jaar mag 
bedragen. Met andere woorden: het totale eigen risico per verzekerde per 
jaar kan oplopen tot € 850.

Let op!
In het Regeerakkoord van (uiteindelijk) 12 november 2012 is opgenomen 
dat er met ingang van 2014 een inkomensafhankelijk verplicht eigen risico 
komt. Voor lagere inkomens (ongeveer tot € 30.000) komt een maximaal 
eigen risico van € 180. Voor hogere inkomens (ongeveer € 110.000) zal 
het eigen risico € 595 bedragen. De middeninkomens (rond € 60.000) 
zullen een eigen risico kennen van € 350 (net als in 2013). Het vrijwillig 
eigen risico blijft bestaan.

5.8 OVERLIJDENS- EN INVALIDITEITSRISICO

Aanspraken op uitkeringen vanwege overlijden of invaliditeit door een 
ongeval zijn onbelast. Bijdragen of verstrekkingen van de werkgever aan 
de werknemer voor de dekking van deze aanspraken (ongevallen
verzekering) zijn voor de loonheffing onbelast, mits het een verzekering 
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Let op!

Het cafetariasysteem is maatwerk, vereist deskundige begeleiding en con-
tinu onderhoud! Neem bij het ontwikkelen en/of implementeren van een 
cafetariasysteem dan ook altijd contact op met uw SRA-adviseur. Ook 
kent het systeem een zware administratieve druk, maar daar staat tegen-
over dat de werknemer een beloning op maat kan krijgen en dat het de 
werkgever loonkosten kan besparen. 

6.1  HET VOORDEEL EN DE VOORWAARDEN VAN RUILEN

Werknemers en werkgevers zijn in beginsel vrij om arbeidsvoorwaarden 
optimaal af te stemmen op de wettelijke mogelijkheden (in het oude 
systeem) en voor alle niet ongebruikelijke vergoedingen en verstrekkingen 
in 2012. Een werknemer kan ervoor kiezen om af te zien van een gedeelte 
van zijn brutobeloning voor een stuk onbelast loon. Hiermee wordt voor 
de werknemer een belastingvoordeel bereikt en voor de werkgever 
betekent dit een verlaging van de af te dragen sociale premies. Als 
brutobeloning kan bijvoorbeeld worden ingezet (ook wel bronnen 
genoemd):
■■ brutoloon;
■■ bovenwettelijke vakantiedagen;
■■ vakantiegeld;
■■ bonus;
■■ eindejaarsuitkering;
■■ tantième;
■■ provisie;
■■ overwerkvergoeding.

Van deze brutobeloningen kan de werknemer vervolgens afzien ten 
behoeve van (deels) onbelaste vergoedingen (ook wel doelen genoemd), 
zoals:
■■ uitgaven voor scholing;
■■ pensioenaanvulling;
■■ fiets voor woonwerkverkeer;
■■ een vergoeding voor woonwerkverkeer of andere zakelijke reizen;
■■ vakbondscontributie;
■■ de inrichting van een werkruimte.

Willen werknemer en werkgever het beoogde voordeel behalen, dan 
zullen de doelen (zo veel mogelijk) onbelaste doelen in het oude systeem 
moeten zijn en in het nieuwe systeem kosten die in de forfaitaire ruimte 
vallen. Om bepaalde doelen onbelast te mogen vergoeden of verstrekken, 

Cafetariaregelingen

Het cafetariastelsel is niets meer (of minder) dan een systeem waarbij 
werknemer en werkgever met elkaar overeenkomen dat het budget voor 
de totale arbeidsbeloning binnen bepaalde grenzen door de werknemer 
zelf kan worden ingevuld.

Het bekendste voorbeeld is wel de fiets voor het woonwerkverkeer in ruil 
voor brutoloon. Overige beloningsvormen die zich lenen voor het 
cafetariasysteem zijn de pensioenregeling, de auto van de zaak, diverse 
vormen van loon in natura, kinderopvang en verlofsparen.

De fiscale inkleding van het cafetariasysteem luistert zeer nauw en moet 
enig realiteitsgehalte hebben (Besluit staatssecretaris van Financiën van 
5 augustus 2009). Het schriftelijk uitdrukkelijk afzien van een deel van het 
brutoloon is het belangrijkst.

Vergeet niet dat het cafetariasysteem gevolgen heeft voor eventuele 
rechten op uitkeringen en aanspraken krachtens de socialezekerheids
wetgeving en voor het pensioengevend loon. Ten aanzien van het 
pensioengevend loon bestaat er goedkeurend beleid waardoor het 
pensioengevend loon niet wordt verlaagd.

Door de invoering van de werkkostenregeling lijkt het cafetariasysteem 
aan belang te verliezen. Dat is echter niet waar. Wel zal het toepassen van 
een cafetariasysteem veel bewuster moeten gebeuren. Voor salarissen 
boven de € 44.000 (grens waarboven het gebruteerd tarief hoger is dan 
80%) kan het cafetariasysteem nog steeds aantrekkelijk zijn. En aan de 
andere kant: het ruilen van brutoloon tegen een post die in de forfaitaire 
ruimte valt is nog steeds aantrekkelijk, omdat de mogelijkheden groter 
zijn. We zijn niet meer beperkt door de in de wet opgenomen mogelijk
heden. En in de situaties dat de forfaitaire ruimte niet of niet geheel wordt 
benut, kan het cafetariasysteem werkgever en werknemer natuurlijk een 
dienst bewijzen.
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6.3 GEVOLGEN VOOR DE OPBOUW VAN PENSIOEN

Zoals hiervoor is aangegeven, heeft het ruilen van brutoloonbestanddelen 
tegen onbelaste vergoedingen en verstrekkingen gevolgen voor 
inkomensafhankelijke regelingen. In beginsel zal ook het pensioengevend 
loon worden verlaagd.

De staatssecretaris van Financiën keurt echter onder voorwaarden goed 
dat het pensioengevend loon niet hoeft te worden verlaagd bij toepassing 
van een cafetariasysteem (Besluit van 8 september 2008). De hiervoor 
geldende voorwaarden zijn:
■■ er is sprake van een schriftelijk vastgestelde regeling (cafetariaregeling) 
waarvan de deelname openstaat voor ten minste 75% van de 
werknemers;

■■ de verlaging van het pensioengevend loon is tijdelijk en niet structureel 
van aard: werknemers moeten op basis van de cafetariaregeling 
minimaal één keer per jaar hun keuze kunnen wijzigen;

■■ de brutoloonbestanddelen worden geruild tegen vrije vergoedingen (in 
de zin van de Wet LB) en/of tegen een vermindering van de arbeidstijd 
tot een maximum van 10% van de overeengekomen arbeidsduur.

Let op!
De verlaging van het loon mag niet structureel zijn indien de werknemer 
gebruik wil maken van de hiervoor besproken goedkeuring. De 
cafetariaregeling zelf mag echter wel structureel zijn. Voor het aannemen 
van de realiteitswaarde van de cafetariaregeling is het zelfs aan te bevelen 
om een structurele regeling te hebben. Dit staat echter los van de 
mogelijkheid voor de werknemer om jaarlijks zijn keuze te herzien dan wel 
te kunnen schuiven met beloningsbestanddelen. 

moet vaak aan bepaalde fiscale voorwaarden worden voldaan. De meeste 
van deze voorwaarden vindt u terug in de voorgaande paragrafen.
Voor de bronnen geldt dat deze alleen mogen worden ingezet zolang aan 
(overige) wettelijke bepalingen en regelingen wordt voldaan. Zo mogen het 
brutoloon en de vakantiedagen niet worden ingezet als hiermee het 
brutoloon tot onder het minimumloon wordt verlaagd dan wel het aantal 
vakantiedagen wordt verlaagd tot onder het wettelijk minimum op te 
nemen aantal vakantiedagen.

De bronnen waar de werknemer van afziet, mogen niet reeds ‘genoten’ 
zijn (in de zin van de Wet LB). Alleen in de toekomst te genieten bruto
loonbestanddelen kunnen worden ingebracht.

6.2 REALITEITSWAARDE CAFETARIASYSTEEM

De hiervoor genoemde voordelen doen zich alleen voor als de wijziging 
van de overeengekomen beloning als zodanig realiteitswaarde heeft. Er zal 
derhalve een wijziging in de rechtsverhouding tussen werkgever en werk
nemer moeten plaatsvinden. Deze wijziging zal in (een addendum op) de 
arbeidsovereenkomst moeten worden opgenomen.

Indien de wijziging van de overeengekomen beloning een op de toekomst 
gerichte wijziging is, zal er sprake zijn van realiteitswaarde. De wijziging 
moet dan tevens berusten op een structurele regeling (bijvoorbeeld cao) 
en moet gevolgen hebben voor inkomensafhankelijke regelingen. Bij 
gevolgen voor inkomensafhankelijke regelingen kan bijvoorbeeld gedacht 
worden aan:
■■ de grondslag voor de berekening van de diensttijdvrijstelling;
■■ de pensioengrondslag;
■■ de grondslag voor de berekening van het vakantiegeld;
■■ het loon tijdens ziekte of zwangerschap;
■■ het SVloon;
■■ de grondslag voor inkomensafhankelijke voorzieningen, zoals de huur 
en zorgtoeslag.

De werknemer zal deze (mogelijke) gevolgen bewust moeten aanvaarden. 
Sommige gevolgen kunnen worden ondervangen in bijvoorbeeld de cao. 
Als een cao bijvoorbeeld bepaalt dat een verlaging van het brutoinkomen 
geen gevolgen heeft voor de grondslag van overwerktoeslagen, hoeft dit 
geen nadelig gevolg voor de realiteitswaarde van de cafetariaregeling te 
hebben.
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7.2 WERKGEVERSHEFFING OVER EXCESSIEVE 
 VERTREK VERGOEDINGEN

Als de werkgever aan werknemers met een jaarloon van meer dan 
€ 531.000 (bedrag 2013) een vertrekvergoeding hoger dan één jaarloon 
toekent, is de werkgever over het meerdere een werkgeversheffing 
verschuldigd van 75%. De hoogte van het jaarloon dat onder deze 
regeling valt, wordt jaarlijks geïndexeerd. De maatregel is gaan gelden 
voor dienstbetrekkingen die zijn beëindigd op of na 1 januari 2009. De 
door de werkgever verschuldigde pseudoeindheffing komt naast de 
loonheffing die de werknemer over de totale ontslagvergoeding is 
verschuldigd.

De werkgeversheffing geldt alleen bij vertrekvergoedingen aan 
werknemers die een (herleid) jaarloon hebben van meer dan € 531.000 
(bedrag 2013) in het vergelijkingsjaar. Het vergelijkingsjaar is in beginsel 
het tweede kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin de dienst
betrekking wordt beëindigd. Is de dienstbetrekking in een later jaar 
ingegaan, dan geldt de extra werkgeversheffing voor het jaarloon of het 
tot een jaarloon herleide bedrag dat de betreffende werknemer in dat 
latere jaar heeft genoten.

Tot de werkgeversheffing belaste vertrekvergoeding behoort onder meer 
het positieve verschil tussen het jaarloon in het jaar van vertrek en het loon 
dat de betrokken werknemer in het vergelijkingsjaar heeft genoten. 
Hetzelfde geldt voor de waarde van bij het einde van de dienst betrekking 
nog niet uitgeoefende of vervreemde aandelenoptie rechten en vrijgestelde 
stamrechtaanspraken die in het jaar van vertrek of het daaraan 
voorafgaande kalenderjaar zijn toegekend.

7.3 WERKGEVERSHEFFING OVER BACKSERVICE BIJ 
 PENSIOENGEVEND LOON VAN MEER DAN € 531.000

Vanaf 1 januari 2010 is de werkgever ook een heffing verschuldigd van 
15% over een forfaitair berekende backservice voor werknemers met een 
pensioengevend loon vanaf € 531.000 (bedrag 2013) die deelnemen aan 
een eindloonregeling. De hoogte van het pensioengevend loon dat onder 
deze regeling valt, wordt jaarlijks geïndexeerd. Het aantal actieve 
deelnemers aan een eindloonregeling is in 1998 teruggelopen van 70% tot 
ongeveer bijna 2% in 2010. Deze forse teruggang van het aantal 
eindloondeelnemers geldt echter niet voor werknemers in het hogere 
inkomenssegment. Salarisstijgingen binnen deze groep gaan daarom vaak 
gepaard met forse backservicepremies die fiscaal zijn gefacilieerd.

Pseudo-eindheffingen

7.1 CRISISHEFFING

Werkgevers moeten in 2013 een eenmalige crisisheffing betalen van 16% 
over het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (inclusief bonus) dat zij in 
2012 aan een medewerker hebben betaald, voor zover dat loon hoger 
was dan € 150.000. De eenmalige crisisheffing over hogere inkomens is 
een werkgeversheffing, een pseudoeindheffing. Die heffing komt naast de 
reguliere loonheffing die al in 2012 heeft plaatsgevonden; deze eindheffing 
komt dus niet in de plaats van de reguliere heffing. De werkgever moet de 
heffing afdragen in het aangiftetijdvak waarin het (fictief) op 31 maart 2013 
genoten loon valt.

Bij de beoordeling of het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking over 
2012 meer bedraagt dan € 150.000, is het genietingstijdstip uit de Wet op 
de loonbelasting 1964 bepalend. Het loon wordt beschouwd te zijn 
 genoten – en aan de loonheffing te zijn onderworpen – op het tijdstip 
waarop het betaald of verrekend wordt, ter beschikking van de werk
nemer wordt gesteld of rentedragend wordt dan wel vorderbaar en  tevens 
inbaar wordt. Als het overeengekomen loon geheel of gedeeltelijk op een 
ongebruikelijk tijdstip zal worden genoten, wordt daar geen rekening mee 
gehouden. 

Heeft de werknemer zijn loon uit tegenwoordige dienstbetrekking in 2012 
van meerdere verbonden vennootschappen (in concernverhouding) geno
ten, dan wordt het loon voor deze crisisheffing bij elkaar geteld. De con
cernvennootschap/werkgever die in 2012 het grootste deel van het totale 
loon van de werknemer over dat jaar heeft betaald, moet de 16% heffing 
afdragen. Deze bepaling voorkomt dat de werknemer zijn in 2012 te ont
vangen loon (boven het normbedrag) verknipt en over meerdere concern
vennootschappen verdeelt om zo de pseudoeindheffing geheel of ge
deeltelijk te vermijden.
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Om dit verschijnsel te beteugelen, zal – bij werknemers met een 
pensioengevend loon van € 531.000 (bedrag 2013) of hoger – deze 
backservice vanaf 2010 worden belast bij de werkgever. De heffing zal 
plaatsvinden bij backservice in geval van salarisstijgingen bij de eigen 
werkgever, maar ook in geval van een salarissprong bij de overstap naar 
een nieuwe werkgever en er sprake is van inkoop van pensioen door de 
nieuwe werkgever.

In verband met de uitvoerbaarheid wordt de werkgeversheffing van 15% 
verschuldigd over een forfaitair berekende backservicepremie. Die wordt 
bepaald door de verhoging van het pensioengevend loon als gevolg van 
de salarisstijging voor zover het pensioengevend loon hoger is of wordt 
dan € 531.000, te vermenigvuldigen met vier.

De afdracht van de voorgestelde werkgeversheffingen zal niet via de 
aangifte loonheffingen verlopen. De werkgever die de heffingen is 
verschuldigd, moet zich melden bij een centraal punt van de 
Belastingdienst om de heffingen af te dragen.

1 2 3  4  5
6  7 8  9 10

Internationaal

Zodra een Nederlandse werknemer in het buitenland gaat werken of 
personen van buiten Nederland hier komen werken, gaat er een fiscale 
wereld open die wat betreft complexiteit niet mag worden onderschat. 
Buitenlandse belastingstelsels zitten anders in elkaar dan het Nederlandse 
stelsel en de afstemming door middel van verdragen ter voorkoming van 
dubbele belastingheffing lukt niet altijd even goed.

Afgezien van de nationale belastingwetgeving (zoals de 30%regeling voor 
inkomende en uitgezonden werknemers), zijn op internationaal gebied de 
volgende regelingen van belang:
■■ een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting of bij het ontbreken 
daarvan het Nederlandse (eenzijdige) Besluit ter voorkoming van dub
bele belasting;

■■ de eenzijdige besluiten van Nederland op het gebied van de volks en 
werknemersverzekeringen;

■■ de EGVerordening 883/04 (vanaf 1 mei 2010) over verzekeringsplicht 
van EUwerknemers die binnen de EU werkzaam zijn, maar buiten de 
eigen landgrens wonen;

■■ de verdragen die Nederland heeft op het gebied van sociale zekerheid. 
Deze verdragen zijn van belang als de EGVerordening 883/04 niet van 
toepassing is of als het gaat om een land buiten de Europese Unie.

Vanwege de enorme omvang van de internationale problematiek rond het 
werken over de grens worden enkele deelonderwerpen hierna kort 
behandeld. Deskundige begeleiding is absoluut noodzakelijk.

8.1 DE 30%-REGELING

Werkgevers mogen aan werknemers die voor de 30%regeling in 
aanmerking komen naast het normale loon een belastingvrije 
kostenvergoeding geven ter grootte van 30% van het loon uit 
tegenwoordige dienstbetrekking. In feite is de vrijgestelde vergoeding 
30/70 van het fiscaal loon. In de arbeidsovereenkomst moet een speciale 
clausule worden opgenomen als het oorspronkelijke (100%) salaris daarin 
staat vermeld, wat meestal het geval is. De clausule regelt dat het salaris 
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■■ dubbele huisvesting;
■■ hogere huisvestingskosten als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt;
■■ het overbrengen van de inboedel en het invoeren ervan;
■■ het zoeken naar geschikte scholen voor de kinderen;
■■ het vinden van geschikte gelegenheden voor inkomensbestedende uit
gaven;

■■ het aanvragen/omzetten van officiële papieren, zoals tewerkstellings
vergunningen, verblijfsvergunningen en rijbewijzen;

■■ taalcursussen;
■■ ontspanning en dergelijke;
■■ het contact met en het bezoeken respectievelijk het laten overkomen 
van familie en anderen in respectievelijk uit het land van herkomst.

Vergoedingen voor de hiervoor genoemde kosten naast de 30%vergoe
ding vormen dus belast loon. Kosten opgeroepen vanwege de uitoefening 
van de dienstbetrekking, zoals het hotelverblijf tijdens een dienstreis, 
 kunnen naast de 30%vergoeding onbelast worden vergoed.

Voorwaarden voor de buitenlandse werknemer die naar Nederland 
wordt uitgezonden
Werkgevers en werknemers moeten ten minste aan de volgende voor
waarden voldoen, willen zij in aanmerking komen voor toepassing van de 
30%regeling voor inkomende werknemers:
■■ Het moet gaan om een echte dienstbetrekking. Werknemers die in fic
tieve dienstbetrekking staan tot een inhoudingsplichtige komen niet in 
aanmerking voor de 30%regeling.

■■ De dienstbetrekking moet zijn aangegaan met een Nederlandse inhou
dingsplichtige. Onder omstandigheden kan dit ook een buitenlandse 
werkgever zijn die in Nederland als inhoudingsplichtige is aangemerkt of 
aangewezen.

■■ Het moet gaan om werknemers die op de Nederlandse arbeidsmarkt 
moeilijk te vinden zijn. De werkgever moet zowel de schaarste als de 
deskundigheid van de werknemer tegenover de Belastingdienst 
 aannemelijk maken. Met ingang van 2012 geldt dat schaarste in 
beginsel wordt aangenomen als aan de salarisnorm wordt voldaan. 
Deze salarisnorm zal jaarlijks worden vastgesteld. Voor 2013 geldt een 
salarisnorm van € 51.100, inclusief de 30%vergoeding. De Belasting
dienst kan daarnaast nog nadere informatie wensen over de vraag of 
de betrokken persoon echt schaars is. Die vraag kan onder meer aan 
de hand van de volgende elementen worden beantwoord:
■■ het nettosalarisniveau verbonden aan de functie in het buitenland is 

hoger dan of vergelijkbaar met het salarisniveau in Nederland;

arbeidsrechtelijk wordt verminderd en dat een vergoeding wordt betaald. 
De clausule is door het ministerie van Financiën geredigeerd.

De 30%faciliteit is met name bedoeld om buitenlandse werknemers die 
beschikken over bijzondere kwaliteiten en schaars zijn op de Nederlandse 
arbeidsmarkt, naar Nederland te halen. Daarnaast is de 30%faciliteit 
deels van toepassing op vanuit Nederland naar bepaalde ontwikkelings
landen uitgezonden werknemers.

De regeling is zeer gedetailleerd en heeft een belangrijk effect op keuzes 
ten aanzien van de inkomstenbelasting. Zo is het over het algemeen voor 
de werknemer alleen maar voordelig om te opteren voor partiële belas
tingplicht in box 1.

In een vraagenantwoordbesluit (Besluiten van 11 februari 2004 en 
21 oktober 2005) is de staatssecretaris van Financiën uitvoerig ingegaan 
op de talloze vragen over deze regeling.

Het gaat hier om vergoedingen van extraterritoriale kosten. Vergoedingen 
tot 30% worden geacht vergoedingen van extraterritoriale kosten te zijn. 
Het is dus relevant te weten of een kostensoort tot de post extraterritoriale 
kosten of tot een andere kostenpost behoort. Immers, behoren bijvoor
beeld verhuiskosten tot de extraterritoriale kosten, dan zijn zij niet buiten 
de 30%regel om vrij te vergoeden; behoren zij tot een andere categorie 
kosten, dan kan dat wel, mits aan de overige voorwaarden voor onbelaste 
vergoeding wordt voldaan. Overigens is het onderscheid evenzeer van 
 belang buiten de bewijsregel om; voor andere kosten dan extraterritoriale 
kosten kunnen immers normeringen en beperkingen van toepassing zijn.

De al lang bestaande 30%regeling is voortgekomen uit de oude 
35% regeling voor inkomende werknemers en de Nedecoregeling voor 
uitgezonden werknemers. Sinds 2001 zijn deze regelingen onder de 
 noemer 30%regeling voor extraterritoriale kosten in de wet opgenomen. 

Hoewel dit niet de bedoeling was, is de regeling bij de opname in de wet 
inhoudelijk gewijzigd. Zo moet er nu goed worden bezien wat moet 
worden verstaan onder extraterritoriale kosten.

Extraterritoriale kosten zijn (volgens de uitleg van het ministerie van 
Financiën) kosten die voor meer dan 50% worden opgeroepen door de 
extraterritoriale functie. Als extraterritoriale kosten worden – volgens de 
toelichting bij deze wetgeving – aangemerkt extra uitgaven voor:
■■ het vinden van geschikte huisvesting;
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De salarisnorm is gelijk aan die van de kennismigrantenregeling voor 
werknemers van 30 jaar en ouder en bedraagt € 35.770 (voor 2013). 
 Echter, voor toepassing van de 30%regeling gaat het om het salaris 
 exclusief de 30%vergoeding. Per saldo komt dit neer op een bruto
salarisnorm van € 51.100. Het salaris dat meetelt om tot het bedrag van 
de salarisnorm te komen, betreft het regulier en vast salaris. Variabele 
loonbestanddelen, zoals bonussen, tellen niet mee. 

Duur van de vergoedingsregeling
De 30%vergoedingsregeling duurt slechts acht jaar.

150 km-grens
Werknemers uit het buitenlandse grensgebied (straal van 150 km van de 
Nederlandse grens) komen niet in aanmerking voor de 30%regeling. 
Rechtbank Breda heeft op 8 november 2012 geoordeeld dat de 150km 
grens in strijd is met het EUrecht en niet discriminatoir is. Echter Recht
bank Haarlem heeft op 18 december 2012 geoordeeld dat de regeling wel 
in strijd is met het EUrecht. De Hoge Raad zal het definitieve vonnis moe
ten vellen.

Promovendi
Uit het buitenland afkomstige (jonge) promovendi die na hun promotie in 
Nederland willen blijven, komen voor de 30%regeling in aanmerking als 
zij voldoen aan de salarisnorm van € 27.190, exclusief 30%vergoeding (is 
€ 38.843 inclusief 30%vergoeding). Voor wetenschappers geldt geen sa
larisnorm.

Het 30%-verzoek
Werkgever en werknemer moeten gezamenlijk een verzoek om toepassing 
van de 30%regeling indienen bij de Belastingdienst Limburg/Kantoor 
Buitenland in Heerlen. Aan het verzoek om toepassing van de 
30%regeling wordt beperkte terugwerkende kracht verleend.

Het verzoek om toekenning van de 30%regeling moet binnen vier 
maanden na aanvang van de dienstbetrekking van de werknemer bij de 
Belastingdienst Limburg/Kantoor Buitenland zijn ingediend. Als het 
verzoek is gedaan binnen die vier maanden, dan werkt de beschikking 
terug tot en met de aanvang van de tewerkstelling als extraterritoriale 
werknemer.

Als het verzoek later is ingediend, is de beschikking van toepassing met 
ingang van de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het 
verzoek is gedaan. De tienjaarstermijn gaat echter lopen vanaf het 

■■ het moet gaan om hooggekwalificeerd of gespecialiseerd personeel 
of een gespecialiseerde functie;

■■ de werknemer heeft bijzondere ervaring of deskundigheid opgedaan 
in het buitenland.

Een werknemer van het midden of hoger kader van een internationaal 
concern met ten minste tweeënhalf jaar ervaring in dat concern die we
gens roulatie wordt uitgezonden naar Nederland, wordt geacht specifieke 
deskundigheid te bezitten die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of 
schaars aanwezig is.

De maximale duur van de 30%regeling is acht jaar. Dit moet worden be
rekend vanaf het begin van de dienstbetrekking in Nederland. 

Er gelden speciale regels voor werknemers die al eerder in Nederland 
tewerkgesteld zijn geweest. Als zij meer dan 25 jaar geleden voor het 
laatst in Nederland verbleven, hoeft met de eerdere verblijfsperiode of 
periode van tewerkstelling in Nederland echter geen rekening te worden 
gehouden.

De werknemer kan tijdens toepassing van de 30%regeling van werkgever 
veranderen. Mits aan alle voorwaarden wordt voldaan, kan hij ook bij die 
werkgever weer in aanmerking komen voor de 30%regeling. Dan wordt 
er uiteraard wel rekening gehouden met de periode dat hij al in Nederland 
werkzaam is geweest. De dienstbetrekking bij de nieuwe werkgever moet 
maximaal drie maanden na het einde van de vorige dienstbetrekking aan
vangen.

De 30%vergoeding is niet alleen vrijgesteld van loonheffing, maar ook van 
de premieheffing werknemersverzekeringen, omdat het immers een 
kostenvergoeding is. De vergoeding telt wel (onder voorwaarden) mee 
voor de pensioengrondslag (Besluit staatssecretaris van Financiën van 
21 oktober 2005).

Specifieke deskundigheid
Waar het ‘specifieke deskundigheidsvereiste’ onder de oude regeling 
wordt bepaald aan de hand van het educatie, salaris en ervaringsniveau, 
wordt dit vereiste thans ingevuld door een salarisnorm. Indien aan deze 
salarisnorm is voldaan, wordt de werknemer geacht te beschikken over 
specifieke deskundigheid. De Belastingdienst kan nog wel steeds toetsen 
of de specifieke deskundigheid niet of schaars op de Nederlandse 
 arbeidsmarkt aanwezig is.
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Joegoslavische Republiek Macedonië, Moldova, Oekraïne, Polen, 
Roemenië, de Russische Federatie, Slovenië, Slowakije en Tsjechië.

8.2 SALARYSPLIT

Voor een werknemer die in twee of meer landen werkzaam is voor één of 
meer werkgevers kan het lucratief zijn een salarysplit toe te passen.

In het kort komt dat erop neer dat de werknemer door middel van een sa
larysplit van heffingskortingen gebruik kan maken en dat het progressieve 
tarief over zijn inkomen kan worden gematigd. Het is zeer verstandig voor
af deskundigen te raadplegen, aangezien niet elke salarysplitsituatie een 
voordeel oplevert.

Een salarysplit moet zeer nauwkeurig worden beoordeeld: niet alleen op 
fiscale aspecten, maar ook op pensioengebied en op het terrein van de 
sociale verzekeringen. De juiste toepassing van verdragen ter voorkoming 
van dubbele belasting is belangrijk, evenals de feitelijke situatie rondom de 
tewerkstelling van de werknemer en de wijze van doorbelasting van zijn 
loonkosten. Dit laatste speelt vooral als een werknemer binnen concern
verband voor twee concernmaatschappijen in verschillende landen 
werkzaam is, maar formeel bij één werkgever in dienst blijft. Als de 
Nederlandse werkgever over het binnen en buitenlandse loon  pensioen
rechten toekent, is het pensioen bovenmatig. Van een vrijgestelde 
aanspraak is slechts sprake als het pensioengevend loon niet hoger is dan 
het loon bij de Nederlandse werkgever (Besluit ministerie van Fin anciën 
van 16 april 2001).

Voor de sociale verzekeringswetten moeten de desbetreffende verdragen 
op het gebied van sociale zekerheidswetgeving en de EGverordening 
883/2004 worden geraadpleegd.

Voor de aan de werknemer ter beschikking gestelde auto geldt in beginsel 
dat u de forfaitaire regelingen die de landen kennen alwaar de werknemer 
werkzaam is, tijdsevenredig moet toepassen. Het moet dan wel vaststaan 
dat de terbeschikkingstelling van de auto door de verschillende 
werkgevers in de desbetreffende landen plaatsvindt. Dit kan blijken uit een 
duidelijke doorbelasting van kosten van de desbetreffende auto.

Let op!
Het betreft hier specialistenwerk. Het onderwerp is aan veel jurisprudentie 
en wets-, verdrags- en andere wijzigingen onderhevig. Informeer daarom 
altijd bij uw SRA-adviseur als u een salarysplit wilt toepassen.

moment waarop de werknemer in dienst is gekomen. Een te laat 
ingediend verzoek beperkt dus de maximumlooptijd van de 30%regeling.

De 30%-regeling voor naar het buitenland uitgezonden werknemers
De faciliteit van de regeling van vóór 2001 (bekend als de Nedeco
regeling) behelsde met name een forfaitaire kostenaftrek van 35% van het 
loon dat uit de dienstbetrekking werd genoten. Tot het loon behoorden 
ook vergoedingen voor uitgaven met een gemengd karakter (deels privé, 
deels zakelijk).

Door het vervallen van de kostenaftrek in de inkomstenbelastingsfeer is 
deze faciliteit in 2001 verhuisd naar de loonbelastingsfeer als een regeling 
voor een onbelaste vergoeding. De regeling is wat betreft inhoud vergelijk
baar aan de hiervoor beschreven 30%regeling voor naar Nederland 
 uitgezonden personen, maar er zijn enkele kenmerkende verschillen.

Een werknemer wordt pas als uitgezonden aangemerkt als hij in een 
periode van twaalf maanden ten minste 45 dagen verblijft op de plaats 
waar hij naartoe is uitgezonden. Bij de berekening van het aantal van 
45 dagen mag u verblijfsperioden van minder dan 15 dagen niet meetellen 
en moet u dagen waarop de werknemer zonder onderbreking naar de 
desbetreffende plaats heen en terug reist – of zou reizen bij gebruikmaking 
van het voor werknemers in het algemeen gebruikelijkste vervoermiddel – 
als dagen van verblijf aanmerken. Vervolgens kunt u de werknemer als 
uitgezonden beschouwen gedurende alle overige dienstreizen van ten 
minste tien dagen naar de desbetreffende plaats, binnen de periode van 
twaalf maanden. De werkgever kan 30% van het loon (inclusief de 
kostenvergoeding zelf) betalen in de vorm van een belastingvrije 
vergoeding of verstrekking. De basis voor de vergoeding van 30% wordt 
berekend over het loon dat aan het verblijf in het buitenland kan worden 
toegerekend. Voor dit loon mag dan geen recht bestaan op voorkoming 
van dubbele belasting. Naast de hiervoor genoemde vergoeding mag een 
vrije vergoeding worden verstrekt voor schoolgelden.

De regeling geldt voor uitzending naar:
■■ Aziatische landen (waaronder Hongkong en het gedeelte van Turkije dat 
ten oosten van de Bosporus ligt);

■■ Afrikaanse landen;
■■ LatijnsAmerikaanse landen (waaronder de Nederlandse Antillen en  Aruba);
■■ de navolgende Europese landen: Albanië, Armenië, Azerbeidzjan, 
Belarus, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Estland, Georgië, Hongarije, 
de Federale Republiek Joegoslavië (Servië en Montenegro, waaronder 
begrepen Kosovo), Kroatië, Letland, Litouwen, de voormalige 
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Verantwoording

Enkele algemene opmerkingen
In deze uitgave wordt soms verwezen naar Besluiten van de 
staatssecretaris van Financiën. Veel van deze Besluiten zijn formeel 
ingetrokken, omdat de inhoud van die besluiten is gebaseerd op 
jurisprudentie. Met andere woorden: de Besluiten geven de uitleg van de 
jurisprudentie door de staatssecretaris weer. Wij hebben ervoor gekozen 
de Besluiten gewoon op te nemen om aansluiting te hebben met de 
mening van de staatssecretaris en omdat de Besluiten nog informatieve 
waarde hebben.

Er wordt in de tekst gesproken over een werknemer en een werkgever. 
Beide begrippen worden niet verder uitgewerkt. In de praktijk is het wel 
van belang eerst vast te stellen of er sprake is van een werknemer
werkgeversrelatie.

De directeurgrootaandeelhouder neemt in ons belastingstelsel een 
bijzondere plaats in. Zowel uit wetgeving als rechtspraak kan blijken dat 
de directeurgrootaandeelhouder niet volledig kan worden gelijkgesteld 
met de werknemer. Daar waar vrijwel zeker is dat u moet nagaan of de 
omschreven fiscale consequenties ook gelden voor een directeur
grootaandeelhouder, wordt dit aangegeven. Voor de premieheffing 
werknemersverzekeringen wordt de directeurgrootaandeelhouder in 
beginsel niet als werknemer aangemerkt.

Er wordt in deze uitgave niet stilgestaan bij het begrip ‘loon’. In de praktijk 
moet u echter eerst beoordelen of er wel sprake is van een loonbetaling 
voordat u het beschrevene kunt toepassen. Zo vormt bijvoorbeeld een 
huurbetaling tussen werknemer en werkgever geen loon, tenzij de 
werknemer een lagere huur betaalt dan gebruikelijk is. Het voordeel is dan 
wel loon. Voor dat deel kan worden bezien of er een vrijstelling geldt.

Sinds 2005 is het premieloon werknemersverzekeringen gelijk aan het 
fiscaal loon, op enkele uitzonderingen na. Die uitzonderingen betreffen het 
loon uit vroegere dienstbetrekking (wel fiscaal loon, geen premieloon), de 
inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (wel fiscaal loon, geen 

8.3 PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN

Voor een werknemer die in Nederland werkt en woont, geldt dat de 
premies werknemersverzekeringen, betaald door de werkgever, niet als 
loon zijn aan te merken. Voor de premies volksverzekeringen geldt dat de 
werknemer deze vanuit zijn nettosalaris betaalt (door inhouding van de 
werkgever). 

Wanneer de werknemer echter in het buitenland werkt, ontstaat er voor 
de belastingheffing en premieheffing een nieuwe situatie. De werknemer 
kan in het buitenland belastingplichtig zijn, terwijl de werknemer in 
Nederland verplicht verzekerd blijft voor de sociale verzekeringen. Dat 
geldt bijvoorbeeld ook voor de buitenlandse werknemer die in Nederland 
werkt en buiten Nederland woont. Als een buitenlandse werknemer in het 
buitenland verzekerd blijft, maar in Nederland belastingplichtig is, dan 
worden de in het buitenland verschuldigde premies niet (altijd) op dezelfde 
manier behandeld voor de belastingheffing als de Nederlandse premies. 
Hetzelfde geldt overigens ook voor uitkeringen van buitenlandse sociale 
stelsels die in Nederland zijn onderworpen aan de belastingheffing. Door 
de staatssecretaris van Financiën is op 7 april 2009 een besluit genomen 
waarin is vastgesteld hoe om te gaan met de premies en uitkeringen 
inzake de Belgische, Luxemburgse en Duitse sociale stelsels.
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Tabellen vergoedingen en 
 verstrekkingen oud systeem

TABELLEN OUD SYSTEEM

Tabel 1  Kost en inwoning en maaltijden

Waarde van per dag per week per maand

inwoning € 7,75 € 38,75 € 167,50

Voor verstrekking van kost en inwoning en/of maaltijden aan gezinsleden 
van de werknemer, worden de waarden die de tabel aangeeft als volgt 
verhoogd:
■■ met 80% voor elk gezinslid van 18 jaar of ouder;
■■ met 50% voor elk gezinslid van 12 tot 18 jaar;
■■ met 30% voor elk gezinslid van onder de 12 jaar.

Tabel 2  Bewassing, energie en water

per dag per week per maand

Voor bewassing € 0,60 € 3,00 € 13,00

Voor energie ten behoeve van 

 verwarmingsdoeleinden

€ 2,85 € 14,25 € 62,00

Voor energie ten behoeve van 

 kookdoeleinden

€ 1,60 € 8,00 € 34,25

Voor energie ten behoeve van andere 

dan verwarmings en kookdoeleinden

€ 0,65 € 3,25 € 14,25

Voor water € 0,30 € 1,50 € 6,00

Tabel 3 Waarde van kleding meewerkend kind

Waarde per dag per week per maand

Kleding € 1,35 € 6,75 € 29,25

 

premieloon), de auto van de zaak (wel fiscaal loon, geen premieloon), de 
premie werknemersdeel Werkloosheidswet (wel premieloon, geen fiscaal 
loon) en de premie levensloopregeling (wel premieloon, geen fiscaal loon). 
Ook voor de toepassing van de eindheffing bij naheffingen blijft er een 
verschil bestaan. Daarop gaan we echter in het kader van deze uitgave 
niet nader in.

Vanaf 2011 kennen we twee stelsels van vergoedingen en verstrekkingen. 
Deze functioneren naast elkaar. In deze uitgave hebben we deze 
overzichtelijk naast elkaar gezet.

Deze uitgave houden wij uptodate met niet alleen nieuwe wetgeving, 
maar ook met Besluiten van de staatssecretaris van Financiën, uitspraken 
van gerechtshoven en beslissingen van de Hoge Raad. Het is daarom 
altijd verstandig de nieuwste editie van Fiscale beloning in uw bezit te 
hebben.

Rien Vink
December 2012
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Tabel 5 Maaltijden kantine

Warme maaltijd € 4,45

Lunch € 2,30

Ontbijt € 2,30

Tabel 6 Reiskosten bij eigen vervoer

Per km € 0,19

Tabel 7 Consumpties tijdens werktijd

Normbedrag per week € 2,75

Normbedrag per dag € 0,55

Tabel 8 Computers, apparatuur en dergelijke

Maximumbedrag voor vergoeding ineens € 450,00

Tabel 9 Personeelslening

Genormeerd rentepercentage 3%

Tabel 10 Producten uit eigen bedrijf

Maximale vrijstelling per kalenderjaar € 500,00

Tabel 11 Verhuiskosten

Maximale vrije vergoeding voor overige verhuiskosten € 7.750,00

Tabel 12 Vrijwilligersregeling

Maximaal bedrag per jaar € 1.500,00

Maximaal bedrag per maand € 150,00

Tabel 13 Vakantiebonnen

Lagere waardering 99,00%

Tabel 4  Waarde van huisvesting aan boord van schepen en baggermaterieel, 

op boorplatforms en in pakwagens van kermisexploitanten

Waarde huisvesting per dag per week per maand

a.  Aan boord van binnenschepen – andere dan vissersschepen – en 

 baggermaterieel:

1.  Voor de werknemer die met zijn gezin 

aan boord woont

■■ van een schip van meer dan 2.000 ton € 153,00 € 35,00 € 7,00

■■ van een schip van meer dan 500, doch 

niet meer dan 2.000 ton

€ 114,75 € 26,25 € 5,25

■■ van een ander schip of baggermaterieel € 76,50 € 17,50 € 3,50

2.  Voor de werknemer die aan boord 

woont en geen gezin heeft

€ 62,00 € 14,25 € 2,85

b.  Aan boord van zeeschepen – andere dan vissersschepen –  

en op  boorplatforms:

1.  Voor de werknemer die met zijn gezin 

aan boord woont

*) *) € 10,70

2.  Voor de werknemer die aan boord 

woont en geen gezin heeft

■■ voor een kapitein en voor een officier *) *) € 5,00

■■ voor een andere werknemer € 2,50

c. Aan boord van vissersschepen:

Voor de werknemer die aan boord woont 

en geen gezin heeft

*) *) € 3,45

d. In pakwagens van kermisexploitanten:

Voor de werknemer die in een pakwagen 

woont en geen gezin heeft

€ 62,00 € 14,25 € 2,85

e.  Voor de werknemer die niet is  aangeduid 

onder a t/m d

nihil nihil nihil

*) Hiervoor geldt geen vastgesteld bedrag.
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accessoires auto 73, 74
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arbovoorzieningen 58
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banksparen 99
bedrijfsfeesten 36
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C cafetariaregelingen 104
carpoolen 19
cataloguswaarde 65, 73, 74
commissarissen 86
communicatiemiddelen 21
computer 21, 32, 34
congressen 32
consumpties op de werkplek 58

Tabellen vergoedingen en 
 ver strekkingentabellen  
nieuw systeem

Tabel 1  Maaltijden

Maaltijd € 3,05

Tabel 2  Reiskosten bij eigen vervoer

Per km € 0,19

Tabel 3  Huisvesting en inwoning

Normbedrag per dag € 5,25

Tabel 4  Personeelslening

Waarde economisch verkeer 2,50%

Tabel 5  Spaarregeling

Maximaal toe te kennen spaarloon € 613,00

Tabel 6  Verhuiskosten

Maximale vrije vergoeding voor overige verhuiskosten € 7.750,00

Tabel 7  Vrijwilligersregeling

Maximaal bedrag per jaar € 1.500,00

Maximaal bedrag per maand € 150,00

Tabel 8  Ziektekostenverzekering

Voor de vrije verstrekking is de waarde maximaal € 27,00
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