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Geachte mevrouw,

In het besluit van 14 april 2017, UAW Nr. 11849, heeft de Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid bepalingen van de cao Apotheken 2017 algemeen
verbindend verklaard tot en met 30 april 2017.
Deze bepalingen 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 2017. 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. Indien 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.

Hoogachtend,

ON 674 - 1Z*1ED

namens de inspecteur
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In deze rapportage verwijs ik naar het Handboek Loonheffingen 2017, uitgave 1
januari 2017 (hierna: Handboek). U kunt het Handboek raadplegen op of
downloaden van de internetsite van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl).
Uiteraard vindt u hier ook steeds het laatste nieuws, waarover u zich ook door
middel van een rss-feed kunt laten informeren. De door de Belastingdienst
uitgevoerde cao-beoordelingen zijn ook te vinden op www.belastingdienst.nl
(zoekterm “cao-beoordelingen”).
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Artikel 6 Uitkering in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst
Na het einde van de dienstbetrekking kan een werknemer gedurende ten hoogste
twaalf maanden een aanvulling op de WW-uitkering ontvangen.
Een aanvulling op een WW-uitkering vormt, indien de dienstbetrekking beëindigd
is, loon uit vroegere dienstbetrekking. Ik verwijs naar de paragrafen 1.1.3 en 4.3
van het Handboek. De werkgeversheffing Zvw of de bijdrage Zvw, bedraagt in
deze situatie 6,65% voor werknemers tot de AOW-leeftijd. In 2017 is de AOWleeftijd 65 jaar plus negen maanden. Ik verwijs naar paragraaf 6.2 van het
Handboek.
Artikel 9
Arbeidsongeschiktheid
Bij arbeidsongeschiktheid vult de werkgever tijdelijk het bruto maandsalaris aan
tot een bepaald percentage.
De doorbetaling van het salaris bij volledige arbeidsongeschiktheid en de
aanvulling op de WAO-, dan wel WIA-uitkering vormen, indien de dienstbetrekking
beëindigd is, loon uit vroegere dienstbetrekking. Ik verwijs naar de paragrafen
1.1.3, 4.3, 4.4.3 en 7.6 van het Handboek. Op deze doorbetaling en de aanvulling
is voor de loonheffing onder voorwaarden de witte tabel van toepassing. Ik verwijs
naar paragraaf 7.3.2 van het Handboek. De werkgeversheffing Zvw of de bijdrage
Zvw bedraagt in deze situatie 6,65% voor werknemers tot de AOW-leeftijd. In
2017 is de AOW-leeftijd 65 jaar plus negen maanden. Ik verwijs naar paragraaf
6.2 van het Handboek.
Artikel 12
Stagevergoeding
Dit artikel regelt de stagevergoedingen in de verschillende stagejaren.
Als een stagiair voor zijn werkzaamheden een beloning ontvangt die niet
uitsluitend bestaat uit het ontvangen van onderricht is hij voor de toepassing van
de loonheffingen in dienstbetrekking. Dit kan een echte dienstbetrekking zijn of
een fictieve dienstbetrekking. Ik verwijs naar de paragrafen 1.1.1 en 1.1.2 van het
Handboek. Werkgevers kunnen stagebeloningen onder voorwaarden onbelast
uitkeren. Ik verwijs naar paragraaf 16.10 van het Handboek.
Voor algemene heffingsaspecten met betrekking tot de inkomsten van stagiairs
verwijs ik tevens naar het besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/2202M
(zie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0029134/).
Artikel 36
Werkkleding
De werkgever kan werkkleding ter beschikking stellen. De kosten verbonden aan
bewassing en onderhoud van deze kleding komen ten laste van de werkgever.
Als sprake is van door de Arbeidsomstandighedenwet voorgeschreven kleding dan
is deze, onder voorwaarden, gericht vrijgesteld.
Voor overige kleding geldt het volgende:
- als de werkgever kleding verstrekt of vergoedt is sprake van loon voor de
loonheffingen;
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- als de werkgever kleding ter beschikking stelt en dus zelf eigenaar van die
kleding blijft, dan is deze kleding, onder voorwaarden, gericht vrijgesteld. Een van
deze voorwaarden is dat die kleding fiscaal als werkkleding kwalificeert.
Als de (werk)kleding gericht vrijgesteld is geldt dit ook voor (vergoedingen van)
het onderhoud van deze kleding.
Voor een volledig overzicht van de voorwaarden verwijs ik naar paragraaf 20.2.4
van het Handboek, waarin tevens een stroomschema is opgenomen.
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Artikel 37
Maaltijdvergoeding
De werknemer krijgt onder overlegging van bewijsstukken een vergoeding voor de
kosten van een warme maaltijd indien hij door zijn werk niet thuis kan eten.
Een werkgever kan een vergoeding voor een maaltijd of de waarde van een
verstrekte maaltijd aanwijzen als eindheffingsloon. Dit eindheffingsloon is gericht
vrijgesteld als het een maaltijd is met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter.
Daarvan is in elk geval sprake als een werknemer door zijn werk of door overwerk
tussen 17.00 en 20.00 uur niet thuis kan eten. Ik verwijs naar paragraaf 20.1.2
van het Handboek.
Artikel 38
Verplichting tot scholing
De werkgever stelt de werknemer in staat om scholing te volgen die noodzakelijk
is voor de uitoefening van haar functie en, voor zover dat redelijkerwijs van haar
kan worden verlangd, voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de
functie van werknemer komt te vervallen of zij niet langer in staat is deze te
vervullen. De hoogte van het budget, de voorwaarden voor de besteding en de
terugbetalingsregeling zijn opgenomen in de Uitvoeringsregeling Studiekosten in
bijlage 6.
Vergoedingen of verstrekkingen in verband met een studie of een opleiding die
een werknemer volgt zijn, onder voorwaarden gericht vrijgesteld. Voor meer
informatie over de vergoeding van studiekosten verwijs ik naar de paragrafen
20.1.3 en 20.1.4 van het Handboek.
Een vergoeding voor reizen in het kader van een studie is gericht vrijgesteld als de
vergoeding niet uitgaat boven de werkelijk gemaakte kosten. Voor vergoeding van
binnenlandse reizen in verband met een opleiding of studie met het oog op het
verwerven van inkomen uit werk en woning geldt dat de vergoeding van de
werkelijke kosten gemaximeerd is tot € 0,19 per kilometer. Uitzondering daarop
zijn reiskosten met het openbaar vervoer; de werkgever kan die reizen tot de
werkelijke kosten vergoeden. Ik verwijs naar hoofdstuk 21 van het Handboek voor
administratieve verplichtingen met betrekking tot reiskostenvergoedingen.
Het tijdens de studie doorbetaalde salaris of de vergoeding van het uurloon
behoort tot het loon voor de loonheffingen.
Een gehele of gedeeltelijke terugbetaling van een vergoeding die gericht
vrijgesteld was, komt niet in mindering op het loon voor de loonheffingen. Zie de
paragrafen 4.9.2, 20.1.3 en 20.1.4 van het Handboek. Zie ook onderdeel 4 van
het besluit van 17 december 2014, nr. BLKB2014/1894M (zie:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0036072/).
Artikel 40
Reiskosten woon- werkverkeer
De werknemer heeft tegenover de werkgever aanspraak op een belastingvrije
reiskostenvergoeding van € 0,19 indien de afstand woon-werkverkeer 5,1
kilometer of meer bedraagt met een maximum van 35 kilometer enkele
reisafstand.
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Een werkgever kan een reiskostenvergoeding geheel of gedeeltelijk aanwijzen als
eindheffingsloon. Betreft het vervoer in het kader van de dienstbetrekking
(zakelijk reizen), dan is de vergoeding geheel of gedeeltelijk gericht vrijgesteld.
Woon- werkverkeer geldt als zakelijk reizen. De maximale gericht vrijgestelde
vergoeding voor de kosten van zakelijke reizen bedraagt € 0,19 per kilometer,
ongeacht het vervoermiddel. Dit betekent dat werkgevers elke zakelijke kilometer,
dus ook elke kilometer voor woon-werkverkeer, met maximaal € 0,19 gericht
vrijgesteld kunnen vergoeden. Uitzondering daarop zijn reiskosten met het
openbaar vervoer; de werkgever kan die reizen tot de werkelijke kosten
vergoeden. Hoofdstuk 21 van het Handboek bevat een uitgebreide behandeling
van de wet- en regelgeving over reiskosten.
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Artikel 41
Vakbondscontributie
De werkgever stelt de werknemer die lid is van een vakbond in staat om gebruik
te maken van de mogelijkheden die de fiscus biedt tot een belastingvrije
vergoeding van (een deel van) de vakbondscontributie. De werkgever zal deze
vergoeding ten laste van de Werkkostenregeling brengen.
De vergoeding voor de contributie van een vakbond behoort tot het loon voor de
loonheffingen. De werkgever kan deze vergoeding eventueel aanwijzen als
eindheffingsloon.
Artikel 42
Aansprakelijkheidsverzekering
De werkgever is verplicht een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten,
welke de persoonlijke aansprakelijkheid van de werknemer dekt voor schade, aan
derden toegebracht in de uitvoering van haar functie.
Een dergelijke verzekering vormt een aanspraak, welke niet is vrijgesteld. De
werkgever kan deze verstrekking echter aanwijzen als eindheffingsloon.

Paginanummer 4 van 5

Midden- en kleinbedrijf
Kantoor Eindhoven
Datum
11 juli 2017
Onze referentie
2017-44/GvS

Paginanummer 5 van 5

