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4 december 2015 

Nieuwsbrief Lonen  
(editie december-geschenken) 

Beste Klant, 

Deze week hebben wij de eindejaarstips van de NOAB per post aan uw bedrijf verzonden, bijgaand 

ook nog de gescande versie hiervan, hier staan ook tips in m.b.t. de lonen. Onderstaand nog wat 

aandachtspunten. 

In 2015 zijn er diverse wetswijzigingen van kracht gegaan welke wij nogmaals onder uw aandacht 

willen brengen, ook vermelden wij de komende wijzigingen.  

Evaluatie werkkostenregeling 
Vanaf 1 januari 2015 geldt voor alle werkgevers in Nederland de werkkostenregeling. De 

werkkostenregeling geldt voor alle vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde 

voorzieningen die tot het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking horen.  

Binnen de werkkostenregeling kunt u maximaal 1,2% van uw totale fiscale loon (de vrije ruimte) 

besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers.  

Voorbeeld: werkgever met 2 parttime medewerkers heeft een fiscale loonsom van € 10.000, de 

vrije ruimte bedraagt dan 1.2% x € 10.000 = € 120,00 (erg laag dus voor het geven van bijv. 

kerstpakketten). Stel een werkgever heeft een fiscale loonsom van € 100.000, dan is de vrije 

ruimte dus € 1.200. 

U of wij moet(en) deze vergoedingen en verstrekkingen dan wel in uw administratie verwerken op 

een apart grootboeknummer genaamd: verstrekkingen werkkostenregeling (of “eindheffing 

80%”). Houd in de gaten of u de vrije ruimte overschrijdt. Over het bedrag boven de vrije ruimte 

betaalt u namelijk loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%.  

 
Veel voorkomende kosten die in de vrije ruimte (1,2%) van de werkkostenregeling vallen zijn: 

 Personeelsfeesten en - etentjes extern, dus buiten het bedrijf. 

 Personeelsfeesten op uw bedrijf met maaltijd, dit kan zijn lunch, avondeten. Van deze 

kosten zal per werknemer en evt. partner € 3,20 in de werkkostenregeling moeten worden 

geboekt. De werkelijke kosten worden op bijv. kantinekosten geboekt. 

 Vergoeding contributie vakbond. 

 Werknemer koopt een broodje tussen de middag bij b.v. benzine pomp, als werkgever 

deze vergoedt moet dit in de vrije ruimte. 

 Kilometervergoeding boven de € 0,19. 

 Parkeerkosten (vergoed aan werknemers die € 0,19 per km declareren, in de € 0,19 hoort 

namelijk alles in te zitten) 

 Kerstpakketten, cadeaubonnen voor de kerst en contant geld.  
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Veel voorkomende kosten die buiten de vrije ruimte van de werkkostenregeling vallen zijn: 

 Kilometervergoeding van € 0,19 en kosten openbaar vervoer (gerichte vrijstelling). 

 Studiekosten (gerichte vrijstelling). 

 Werknemer gaat uit eten met een klant (kosten werknemer zijn intermediaire kosten). 

 Parkeerkosten werknemer met auto van de zaak (intermediaire kosten). 

 Arbo verstrekkingen (nihil waarderingen). 

 Kleine consumpties op de werkvloer (nihil waarderingen). 

 Werkkleding met een logo van 70cm2 en ter beschikking gesteld, moet bij uitdiensttreding 

retour naar werkgever (nihil waardering). 

 Personeelsfeesten op uw bedrijf, consumpties (nihil waardering). 

 

De werkkostenregeling kent één belangrijke beperking, de gebruikelijkheidstoets. De 

gebruikelijkheidstoets houdt in dat de vergoedingen en verstrekkingen die u in uw administratie 

opneemt als eindheffingsloon, niet meer dan 30% mogen afwijken van wat in vergelijkbare 

omstandigheden gebruikelijk is. Het bedrag dat boven de 30%-grens uitkomt, is loon van de 

werknemer.  De Belastingdienst gaat ervan uit dat een vergoeding of verstrekking van maximaal   

€ 2.400 per persoon per jaar in ieder geval gebruikelijk is. Er zal bij het bepalen van de 

gebruikelijkheid gekeken worden naar wat er in voorgaande jaren aan verstrekkingen heeft 

plaatsgevonden. 

Op onze website en in de mail die wij u sturen, vindt u een handige rekentool waarmee u de 

uitgaven binnen de werkkostenregeling en het saldo van de vrije ruimte makkelijk kunt bijhouden.  

Kleine geschenken regeling 
De werkgever geeft een persoonlijke attentie in situaties waarin ook anderen een dergelijke 

attentie geven. Bijvoorbeeld verjaardag, huwelijk, geboorte. 

 De factuurwaarde (inclusief BTW) van de attentie is maximaal €25. 

 Mag geen geld of cadeaubon zijn 

 Uitzondering is rouwkrans daar geldt geen maximumbedrag voor. 

Dit behoort dus niet tot het loon en valt daarom niet in de werkkostenregeling 
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Voordeelregeling 
Ook heeft het kabinet het idee opgevat om de voordeelregel loonheffing per 1 januari 2016 af te 

schaffen, omdat er anders te weinig loonbelasting wordt geheven, en de werknemer met de 

aangifte inkomstenbelasting de te weinig betaalde loonbelasting moet betalen. De 

voordeelregeling werd toegepast bij looncomponenten waar normaal het bijzonder tarief op 

toegepast moet worden, zoals vakantiegeld en overwerk. Vanaf 1 januari wordt dus altijd het 

bijzonder tarief toegepast op deze bijzondere beloningen. Het kan nu dus zo zijn dat uw 

werknemers aan het einde van het jaar juist recht op belasting teruggave hebben! 

Wet aanpak schijnconstructies 
Deze wet heeft als doel het tegengaan van uitbuiting, onderbetaling van werknemers en oneerlijke 

concurrentie. Als gevolg van deze wet, is het vanaf 1 januari 2016 verplicht om al uw werknemers 

giraal, dus via de bankrekening, minimaal het minimumloon uit te betalen. Eventuele 

uitbetalingen boven het minimumloon mogen wel contant plaatsvinden. Alle inhoudingen op het 

loon van uw werknemer worden apart gespecificeerd op de loonstrook. Dit ter bevordering van de 

transparantie naar uw werknemer(s) toe. Ten slotte is het niet meer mogelijk om eventuele 

bedragen op het minimumloon in te houden, waardoor het loon onder het minimumloon uit zou 

kunnen vallen. Denk hierbij aan eventuele verkeersboetes, inhouding cursusgelden e.d. Deze kunt 

u in dat geval niet meer via het loon inhouden (alleen dus als het salaris netto onder het minimum 

loon uit komt). De werknemer zal deze kosten dan aan u moeten overmaken. 

Nog even een paar aandachtspunten betreffende wijzigingen die 
afgelopen jaar zijn ingegaan. 
 
Einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 
Wij willen u nogmaals wijzen op de zogeheten aanzegplicht die per 1 januari 2015 bij 

arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd geldt. Daarbij moet u letten op het volgende: 

1. De werkgever dient de werknemer uiterlijk 1 maand vóór het einde van de 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd schriftelijk te informeren of de 

arbeidsovereenkomst al dan niet wordt verlengd. 

2. Dit geldt voor arbeidsovereenkomsten van 6 maanden of langer. 

3. Indien de werkgever wenst te verlengen, moet worden aangegeven onder welke 

voorwaarden de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet.  

4. Op het niet nakomen van de aanzegplicht staat als sanctie het betalen van loon voor het 

niet inachtgenomen gedeelte van de aanzegtermijn (maximaal 1 maand dus). 

De aanzegplicht geldt niet voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een duur korter 

dan 6 maanden, alsmede niet voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd waarvan de 

einddatum niet vast staat (bijvoorbeeld voor de duur van een project). 
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Ontslagrecht 
Per 1 juli 2015 is het regime van de ontslagvergoeding veranderd. Een werknemer met een 

dienstverband van 2 jaar of langer heeft recht op een zogenoemde transitievergoeding die enkel 

nog afhankelijk is van de duur van het dienstverband; leeftijd speelt geen rol. 

Tot slot 
In deze nieuwsbrief hebben wij geprobeerd de belangrijkste punten kort uiteen te zetten. Mocht u 

nog vragen hebben dan horen wij dit graag. Ook  kunnen wij u helpen met het opstellen en/of 

aanpassen van arbeids- en beëindigingsovereenkomsten en het opstellen van brieven ten behoeve 

van de aanzegplicht en de opzegging in verband met het bereiken van de AOW-gerechtigde 

leeftijd. 

Wij wensen u en uw personeel alvast fijne feestdagen. 

 


