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Geachte heer, 
 
 
In het besluit van 3 januari 2018, UAW Nr. 11920 heeft de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid bepalingen van de cao Architectenbureaus 2018/2019 
algemeen verbindend verklaard tot en met 28 februari 2019. 

 
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 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. 
 
Hoogachtend, 
 
namens de inspecteur. 
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In deze rapportage verwijs ik naar het Handboek Loonheffingen 2018, uitgave 1 
januari 2018 (hierna: Handboek). U kunt het Handboek raadplegen op of 
downloaden van de internetsite van de Belastingdienst. Ook de door de 
Belastingdienst uitgevoerde cao-beoordelingen staan op belastingdienst.nl. 
 
Artikel 21   Opleiding en ontwikkeling  
In het derde lid van dit artikel is bepaald dat de werknemer die – in overleg met 
de werkgever – een op zijn functie gerichte opleiding gaat volgen, daar een 
opleidingsbudget voor ontvangt. Dit betreft een vergoeding in tijd of geld zoals 
uitgewerkt in bijlage 2 van deze cao. 
 
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. 
 
Artikel 24   Werkzaamheden en vergoedingen buiten standplaats 
De werkgever en de werknemer maken passende afspraken over de vergoeding 
van reisuren als de locatie van de werkzaamheden (standplaats) verandert. 
Uitgangspunt bij deze afspraken is dat de vergoeding van de reistijd afhankelijk is 
van de duur van de afspraak en de reisafstand. 
 
De reistijdvergoeding behoort tot het loon voor de loonheffingen. 
 
Als een werknemer als gevolg van zijn functie en werkzaamheden moet verhuizen, 
dan worden de daaruit voortvloeiende kosten in redelijkheid door de werkgever 
vergoed. 
 
De vergoeding voor verhuiskosten van een werknemer behoort tot het loon voor 
de loonheffingen tenzij de verhuizing voldoende verband houdt met de 
dienstbetrekking. Naast de vergoeding van de kosten van het overbrengen van de 
boedel mag de werkgever maximaal € 7.750 gericht vrijgesteld vergoeden. Ik 
verwijs naar paragraaf 20.1.5 van het Handboek. 
 
Artikel 25    Inkomen bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid 
In het eerste jaar heeft de werknemer recht op volledige doorbetaling van het 
salaris dat hij zou ontvangen als hij arbeidsgeschikt zou zijn geweest. In het 
tweede jaar ontvangt hij 70% van dat salaris. De werkgever vult dat aan tot 100% 
als de werknemer voldoende meewerkt aan zijn re-integratie en zich houdt aan de 
voorschriften van de Wet Verbetering Poortwachter. 
 
Ziektewetuitkeringen die de werkgever bij ziekte of zwangerschap doorbetaalt , 
met uitzondering van de Ziektewetuitkering op grond van de vrijwillige 
verzekering behoren, zolang de dienstbetrekking duurt tot een maximum van 104 

http://www.belastingdienst.nl/
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weken, tot het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Uitkeringen die een 
werknemer daarna ontvangt behoren tot het loon uit vroegere dienstbetrekking. 
 
De werkgever is verplicht voor de werknemer(s) een verzekering af te sluiten voor 
inkomensaanvulling in derde en volgende arbeidsongeschiktheidsjaren in geval 
van een WIA-uitkering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. 
 
Aanspraken die naar aard en strekking overeenkomen met aanspraken ingevolge 
de WW en WGA behoren niet tot het loon. Uitkeringen en verstrekkingen die 
voortvloeien uit dergelijke vrijgestelde aanspraken zijn belast. Gaat het echter niet 
om een aanspraak in fiscale zin, dan zijn er geen gevolgen in de sfeer van de 
loonheffingen; de premie moet uit het nettoloon van de werknemer worden 
betaald. Ik verwijs naar paragraaf 19.1.4 van het Handboek. 
 
Artikel 26   Overlijden van werknemer 
De werkgever keert na overlijden van de werknemer aan diens nabestaanden een 
bedrag uit, zijnde het salaris over de periode vanaf de dag van overlijden tot en 
met twee maanden daarna. 
Dit bedrag wordt vermeerderd met het vakantiegeld, een eventuele vaste 
dertiende maand (indien van toepassing), een eventuele winstdeling over deze 
twee maanden en 2/12e deel van het jaarbedrag aan vaste gegarandeerde 
bijzondere beloningen 
 
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. 
 
Artikel 29   Cao à la carte 
Elke werknemer kan gebruik maken van de cao à la carte-regeling. Als bronnen 
kunnen worden ingezet: maximaal 5% van het bruto maandsalaris, maximaal 5 
bovenwettelijke vakantiedagen, de vakantietoeslag, de 13e maand, de winstdeling, 
de meeruren bij deeltijdarbeid. De bronnen kunnen worden ingezet voor de 
volgende doelen: het kopen van extra verlofdagen en betaling van contributie ten 
behoeve van het lidmaatschap van een vakbond of functioneel relevante 
beroepsvereniging door middel van inzet van brutoloon. Per jaar kunnen uit de 
bronnen maximaal 15 dagen worden gekocht. 
 
Vanuit fiscaal oogpunt staat het werkgevers en werknemers vrij om de 
overeengekomen beloning te wijzigen, al dan niet via een zogenoemd 
cafetariasysteem. Een dergelijk systeem moet voldoende realiteitswaarde hebben. 
Daarbij is het belangrijk een wijziging van de overeengekomen beloning te kunnen 
onderscheiden van de situatie dat de werknemer (al genoten) loon besteedt. De 
vormgeving van de keuzemogelijkheid is van belang om sterk gelijkende situaties 
met verschillende gevolgen voor de loonheffingen van elkaar te onderscheiden. 
De werkgever en de werknemer moeten de wijziging van de arbeidsbeloning 
vastleggen als een wijziging van of als een aanvulling op de arbeidsovereenkomst 
Als zij hier onvoldoende aandacht aan besteden is het mogelijk dat de wijziging 
niet de beoogde fiscale gevolgen heeft. Als de werknemer het loon besteedt, is het 
loon fiscaal reeds genoten, en wel voorafgaand aan of door de ruil. Het loon 
behoort dan tot het loon voor de loonheffingen.. 
Ik verwijs naar de inleiding van hoofdstuk 4 en paragraaf 4.15 van het Handboek 
en het besluit van 12 december 2017, nr. 2017-188201 (zie: 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0040428/). 
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Wat betreft eventuele gerichte vrijstellingen merk ik op, dat de beoordeling van 
een vergoeding in beginsel per kalenderjaar plaatsvindt. Een vergoeding van 
kosten gemaakt in een voorgaand jaar, is naar mijn oordeel wel mogelijk als de 
werknemer in dat voorgaande jaar al een onvoorwaardelijk recht op die 
kostenvergoeding had. Als het recht op zo'n vergoeding afhankelijk was van een 
keuze van de werknemer (bijvoorbeeld bij een cafetariasysteem) moet deze zijn 
keuze dus hebben gemaakt in het jaar waarin hij de kosten maakte. 
 
Een loonsverlaging leidt in beginsel tevens tot een verlaging van het 
pensioengevend loon. Onder voorwaarden kan deze verlaging achterwege blijven. 
Deze voorwaarden staan in onderdeel 4 van het besluit van 24 november 2017, 
nr. 2017-126948 (zie http://wetten.overheid.nl/BWBR0040335/). 
 
De vergoeding voor de contributie van een vakbond behoort tot het loon voor de 
loonheffingen. De werkgever kan deze vergoeding eventueel aanwijzen als 
eindheffingsloon. 
 
Vergoeding van de kosten van inschrijving in een beroepsregister is gericht 
vrijgesteld als de registratie wettelijk is voorgeschreven of als de beroepsgroep de 
registratie eist voor het veiligstellen en bewaken van kwaliteitsnormen. 
Vergoeding van kosten van een niet verplichte inschrijving in een register is 
slechts gericht vrijgesteld als de beroepsvereniging de kwaliteit van het werk van 
haar leden voldoende waarborgt. Ik verwijs naar paragraaf 20.1.3 van het 
Handboek. 
 


