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Betreft 
CAO Banden- en Wielenbranche 2016–2017 

Geachte heer/mevrouw, 

In het besluit van 11 oktober 2016, UAW Nr. 11809, heeft de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid bepalingen van de cao voor de Banden- en Wielenbranche 2016 – 2017 algemeen 
verbindend verklaard tot en met 31 december 2017. 
 
De bepalingen in 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 indien en 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 bovenvermeld 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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Algemeen 
 
In deze rapportage verwijs ik naar het Handboek Loonheffingen 2017, uitgave 1 juli 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”). 

Artikel 1.2  Werkgever 
Artikel 1.3  Werknemers 
 
De begrippen “werkgever” en “werknemer” worden hier gedefinieerd. 
 
De loonheffingen zijn van toepassing op alle arbeidsverhoudingen die volgens de wettelijke regels voor 
de loonheffingen als dienstbetrekking zijn aan te merken. In de loonheffing spreken we meestal van 
een inhoudingsplichtige. Bij de premieheffing werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringswet 
(hierna: Zvw) spreken we meestal van werkgever. In deze beoordeling gebruik ik de term werkgever 
ook voor de inhoudingsplichtige. De definities in de cao sluiten niet geheel aan bij de fiscale definities. 

Artikel 2.8  Salarisoverzicht 
 
De werknemer ontvangt bij elke betaling een salarisoverzicht met bepaalde specificaties. Eens per jaar 
krijgt hij ook een schriftelijke jaaropgave.  
 
Op de loonstrook dient een aantal gegevens verplicht te worden vermeld. Hetzelfde geldt voor de 
jaaropgaaf. Ik verwijs naar stap 10 respectievelijk paragraaf 13.3 van het Handboek. 

Artikel 3.2  Vergoeding voor overwerken 
 
De vergoeding van het reguliere uurloon met daarbij de toeslag voor overwerk behoort tot het loon voor 
de loonheffingen. Indien sprake is van overwerkloon in de betekenis van een beloning voor arbeid 
welke een werknemer verricht gedurende de tijd die uitgaat boven de voor die werknemer geldende 
normale arbeidsduur moet de werkgever voor de loonheffing de tabellen voor bijzondere beloningen 
toepassen. Ik verwijs naar paragraaf 7.3.6 van het Handboek. 

Artikel 3.9  Onkostenvergoeding 
 
Chauffeurs en handelsvertegenwoordigers krijgen de kosten die zij voor hun werk moeten maken 
volledig vergoed. 
 
Onder de werkkostenregeling kan een werkgever maximaal 1,2% van het totale fiscale loon (de “vrije 
ruimte”) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor zijn werknemers. Daarnaast kan 
hij bepaalde zaken onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen, de zogenoemde 
gerichte vrijstellingen. Gerichte vrijstellingen gaan niet ten koste van de vrije ruimte. In Hoofdstuk 20 
van het Handboek wordt nader ingegaan op gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en 
normbedragen. 
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Artikel 4.2  Studiekosten 
 
De werkgever betaalt (een deel van) de studiekosten van een cursus of opleiding die van belang is 
voor het vakgebied. Bij beëindiging van het dienstverband binnen drie jaar na de studie geldt een 
terugbetalingsregeling. 
 
Vergoedingen of verstrekkingen in verband met een studie of een opleiding die een werknemer volgt in 
het kader van de dienstbetrekking dan wel voor het verkrijgen van inkomsten uit werk en woning, zijn, 
voor zover er werkelijk sprake is van scholingskosten, onder voorwaarden gericht vrijgesteld. Een 
gehele of gedeeltelijke terugbetaling van een vergoeding die gericht is vrijgesteld, 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). 
 
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. Reiskosten met het 
openbaar vervoer mag de werkgever tegen 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 4.3  Pensioen 
 
De pensioenregeling heb ik niet beoordeeld. 

Artikel 4.4  Vakbondscontributie 
 
Werknemers krijgen de gelegenheid hun vakbondscontributie jaarlijks fiscaalvriendelijk te verrekenen 
met hun brutoloon. 
 
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 4.6  Overlijden 
 
Wanneer een werknemer overlijdt, krijgt zijn partner het laatstverdiende brutosalaris tijdelijk 
doorbetaald. Als er geen partner meer is, gaat het geld naar eventuele minderjarige kinderen. 
 
Postuum loon kan op verschillende manieren worden verwerkt in de loonadministratie. Dit hangt af van 
de keuze van de werkgever. Ik verwijs naar paragraaf 15.2.7 van het Handboek. 

Artikel 8.1  In dienst 
Artikel 8.2  Uit dienst 
 
In deze artikelen worden de in de arbeidsovereenkomst te vermelden gegevens opgesomd en de te 
hanteren opzegtermijnen. 
 
Voor de volledigheid wijs ik op de fiscale verplichtingen van de werkgever om voordat de werknemer 
gaat werken:  
- de gegevens van de werknemer voor de loonheffingen te ontvangen; 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0036072
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- de identiteit van de werknemer vast te stellen. 
Voor de inhoud van deze verplichtingen verwijs ik naar de paragrafen 2.1 en 2.2 van het Handboek.  
Het niet naleven van deze verplichtingen kan tot naheffingsaanslagen en tot administratieve overlast 
leiden. In dit verband wijs ik tevens op de identificatieplicht van de werknemer (zie paragraaf 2.2.2 van 
het Handboek) en op de bewaarplicht van de werkgever (zie paragraaf 3.5 van het Handboek). 

Artikel 9.1  Uitzendkrachten 
 
Uitzendkrachten met een functie uit de functielijst in de CAO gelden als vakkracht en hebben in grote 
lijnen dezelfde rechten en plichten als werknemers in vaste dienst. Ze kunnen alleen niet meedoen aan 
een pensioenregeling. Uitzendkrachten met een functie die niet voorkomt in de functielijst gelden drie 
maanden na hun aantreden ook als vakkracht. Na maximaal twaalf maanden via een uitzendbureau te 
hebben gewerkt, wordt een uitzendkracht in dienst genomen.  
 
Uitzendkrachten zijn in echte of fictieve dienstbetrekking bij de uitlener (het uitzendbureau) als aan 
bepaalde voorwaarden is voldaan. Het uitzendbureau moet daarom de loonheffingen inhouden, 
aangeven en afdragen. Ik verwijs naar paragraaf 16.20 van het Handboek. De inlenende werkgever kan 
overigens aansprakelijk worden gesteld voor, onder meer, de loonheffingen die betrekking hebben op 
de door de uitzendkracht verrichte werkzaamheden. De inlenende werkgever kan zich tegen 
aansprakelijkheid beschermen door de door de uitlener verschuldigde loonheffingen en de 
verschuldigde omzetbelasting op een geblokkeerde (G-)rekening te storten. Ik verwijs naar de 
paragrafen 11.6.1 en 11.6.5 van het Handboek. 

Artikel 9.7  Veiligheid van chauffeurs en handelsvertegenwoordigers 
 
De werkgever sluit een ongevallenverzekering af voor chauffeurs en handelsvertegenwoordigers met 
een auto van de zaak. 
 
Indien de werkgever een ongevallenverzekering afsluit voor zijn werknemer verstrekt hij de verzekering 
aan de werknemer. Deze verstrekking behoort, voor zover de premie betrekking heeft op een uitkering 
bij overlijden of invaliditeit, niet tot het loon. Indien de werknemer een dergelijke verzekering afsluit en 
daarvoor een vergoeding van de werkgever ontvangt, behoort deze wel tot het loon. Een eventuele 
uitkering uit een dergelijke verzekering is loon uit vroegere dienstbetrekking. Daaruit volgt dat de 
werkgever de uitkering niet kan aanwijzen als eindheffingsloon. Ik verwijs naar de paragrafen 19.1.6 en 
19.1.7 van het Handboek. 
Een aanspraak op een uitkering bij overlijden of invaliditeit als gevolg van een ongeval behoort als 
zodanig niet tot het loon. De uitkering zelf behoort in beginsel wel tot het loon. Voor de loonheffing zijn 
de tabellen voor bijzondere beloningen van toepassing. Ik verwijs naar paragraaf 7.3.6 van het 
Handboek. 
Ik merk op, dat over de uitkering bij overlijden geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd 
zijn en dat een eenmalige uitkering bij overlijden tot maximaal driemaal het loon over een maand is 
vrijgesteld. Ik verwijs naar de paragrafen 19.1.6 en 19.1.7 van het Handboek. Mogelijk is ter zake van 
de uitkering sprake van loon uit vroegere dienstbetrekking of van loon van nabestaanden; ik verwijs 
naar de paragrafen 4.3, 7.3.3 en 9.2.3 van het Handboek. 

Artikel 9.12  Scholing in de branche 
 
Partijen zullen zich inspannen om de werknemers in de branche te enthousiasmeren om aan scholing 
te doen. De financiële middelen zullen beschikbaar worden gesteld door het Fonds Collectieve 
Belangen. 
 
Uitkeringen en verstrekkingen uit fondsen die aan de dienstbetrekking zijn verbonden, horen onder 
bepaalde voorwaarden niet tot het loon. Ik verwijs naar paragraaf 19.2.2 van het Handboek.  
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Indien sprake is van een niet vrijgestelde uitkering die de werknemer rechtstreeks van het fonds krijgt, 
is het fonds verplicht de werkgever over deze uitkering in te lichten. De werkgever moet deze uitkering 
als loon in kolom 5 van de loonstaat boeken. Ik verwijs naar paragraaf 9.2.5 van het Handboek.  
Krijgt de werknemer een niet vrijgestelde uitkering via de werkgever uit het fonds, dan moet de 
werkgever deze uitkering als loon in kolom 3 van de loonstaat boeken, ook als het gaat om een 
uitkering aan een ex-werknemer. Ik verwijs naar paragraaf 9.2.3 van het Handboek. 
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