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Betreft:
Beoordeling Tekst Verzamel-CAO op fiscale aspecten

Geachte heer,
Via internet heb ik kennis genomen van de uniforme tekst voor de verzamelcao’s
van de Stichting Private Aanvulling WW en WGA (hierna: PAWW). Het betreft de
versie van 23 juli 2018, zoals die tot 1 oktober 2022 is overeengekomen.
Bepalingen van deze cao heb ik beoordeeld op fiscale aspecten van de loonheffingen.
Het doel hiervan is onder meer dat werkgevers zo goed mogelijk in staat zijn om
hun fiscale verplichtingen na te komen. Ik heb de beoordeling beperkt tot de in mijn
ogen belangrijkste fiscale aspecten. In de bijgevoegde rapportage informeer ik u
over het resultaat van deze beoordeling. Wellicht ten overvloede vermeld ik dat u
aan deze beoordeling alleen vertrouwen kunt ontlenen voor zover ik fiscale aspecten
expliciet benoem. De beoordeling heeft plaatsgevonden naar de wet- en regelgeving
zoals die geldt per 1 januari 2018. Ik verzoek u om de cao-partijen van de inhoud
van deze brief op de hoogte te stellen.
Ik ga ervan uit dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. Als u vragen of
opmerkingen heeft, kunt u mij bereiken op bovengenoemd doorkiesnummer.
Uiteraard kunt u ook bij mij terecht als u informatie wenst over de fiscale aspecten
van niet in deze beoordeling genoemde cao-bepalingen.
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Hoogachtend,
namens de inspecteur

Belastingdienst/Kennisgroep cao
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Bijlage, beoordeling Tekst Verzamel-CAO PAWW op fiscale aspecten
In deze rapportage verwijs ik naar het Handboek Loonheffingen 2018, uitgave
1 juli 2018 (hierna: Handboek). U kunt de meest actuele versie van het Handboek
raadplegen op belastingdienst.nl. Hier staan ook een downloadversie en de door de
Belastingdienst uitgevoerde cao-beoordelingen.
De rapportage betreft enkel de tekst van het Aanvullingsreglement – private
aanvulling WW en WGA (versie 23 juli 2018), onderdeel van de Verzamel-CAO
PAWW.
Artikel 3
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Recht op aanvullingsuitkering WW

Dit artikel regelt het recht op een aanvullingsuitkering WW.
De aanspraak op dit recht is als zodanig vrijgesteld en behoort niet tot het loon.
Een eventuele uitkering vormt (wel) loon voor de loonheffingen. De Stichting
PAWW gebruikt de groene tabel. Ik verwijs naar paragraaf 7.3.3 van het
Handboek.
Artikel 11

Recht op aanvullingsuitkering WGA

Dit artikel regelt het recht op een aanvullingsuitkering WGA.
De aanspraak op dit recht is als zodanig vrijgesteld en behoort niet tot het loon.
Een eventuele uitkering vormt (wel) loon voor de loonheffingen. De Stichting
PAWW gebruikt de witte tabel, gedurende maximaal 24 maanden na het begin
van de arbeidsongeschiktheid. Ik verwijs naar paragraaf 7.3.2 van het
Handboek.
Artikel 20

Overlijdensuitkering

Na het overlijden van de aanvullingsgerechtigde hebben zijn nabestaanden recht
op een overlijdensuitkering die gelijk is aan aanvullingsuitkering over één
maand.
Voor de gevolgen van (de aanspraak op) een (eenmalige) overlijdensuitkering
voor de loonheffingen verwijs ik naar de paragrafen 19.1.7 en 19.1.8 van het
Handboek. In deze paragrafen staan uitvoerig de gevolgen beschreven van een
aantal te onderscheiden situaties.
De omstandigheid dat ook anderen dan de partner of de kinderen van de
overledene de overlijdensuitkering kunnen ontvangen, maakt de aanspraak
onzuiver. Dit betekent dat de aanspraak niet is vrijgesteld en dat loonheffingen
over deze aanspraken verschuldigd zijn. Ik neem aan dat dit gevolg bij het
overeenkomen van de cao niet is bedoeld. Onder de voorwaarde dat de tekst bij
een eerstvolgende cao zal zijn aangepast is het mogelijk de aanspraak aan te
wijzen als een vrijgestelde aanspraak. Een verzoek daarvoor kunt u indienen bij
het Ministerie van Financiën (Belastingdienst/Directie Vaktechniek
Belastingen/Team Brieven en beleidsbesluiten, Postbus 20201, 2500 EE Den
Haag).
Artikel 23

Terugvordering aanvullingsuitkering

Dit artikel regelt de mogelijkheid om een onverschuldigd betaalde
aanvullingsuitkering terug te vorderen.
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De terugbetaling kan negatief loon zijn. Ik verwijs naar paragraaf 4.9 van het
Handboek.
Artikel 24

Bijdrage

Dit artikel verplicht de werkgever ieder loonbetalingstijdvak een bijdrage op het
loon van de werknemer in te houden en aan de Stichting PAWW af te dragen.
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De ingehouden bijdrage vormt een aftrekpost voor alle heffingen. Ik verwijs
naar paragraaf 9.2.6 van het Handboek.
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