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Geachte heer, 
 
 
Op uw verzoek hebben wij de bepalingen van de cao Fashion, Sport & Lifestyle 
2016 - 2018 beoordeeld. De cao heeft een looptijd van 1 juli 2016 tot en met 30 
juni 2018.  

 
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, 
 
namens de inspecteur 
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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 10  Avondmaaltijden 
De medewerker die zijn werk begint vóór 13.30 uur, op die dag doorwerkt tot  
20.00 uur en niet thuis eet, heeft recht op verstrekking of vergoeding van een  
avondmaaltijd. 
 
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 11   Arbeidsongeschiktheid 
Doorbetaling van loon 
De medewerker heeft bij arbeidsongeschiktheid recht op (gehele of gedeeltelijke) 
doorbetaling van het brutoloon. 
 
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. 
 
Wachtdagen 
Deze cao kent per ziektegeval 1 wachtdag. Over deze wachtdag hoeft de 
werkgever geen loon te betalen. Het is de werkgever toegestaan om de wachtdag 
te verrekenen met vakantie-uren, die aan de medewerker bovenwettelijk zijn 
toegekend, met het loon of met compensatiedagen/-uren. 
 
Als de werknemer bij ziekte een wachtdag heeft, dan wil dat zeggen dat de 
werknemer over deze dag geen loon krijgt. De dag behoort evenwel tot de 
contractueel overeengekomen arbeidsduur en blijft daartoe ook behoren. Dat 
betekent dat er geen sprake is van een breuk in het loontijdvak met de hieraan 
verbonden consequenties voor (onder meer) de franchisetoepassing en het 
maximumpremieloon. 
 
Artikel 13  Uitkering bij overlijden 
Als de werknemer overlijdt, dan ontvangen de nagelaten betrekkingen een 
overlijdensuitkering. De hoogte van de uitkering is gelijk aan het loon over de 
volledige maand waarin het overlijden van de medewerker heeft plaatsgevonden, 
plus het loon over de twee daaropvolgende maanden. 
 
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. 
 
 

http://www.belastingdienst.nl/
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Artikel 14  Vakbondsfaciliteiten 
Fiscale verrekening vakbondscontributie 
Binnen de geldende wet- en regelgeving werkt de werkgever op verzoek van de 
medewerker mee aan fiscale verrekening van de door de medewerker betaalde 
vakbondscontributie. 
 
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 15 Levensfasebewust personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid 
Recht op preventief spreekuur bedrijfsarts 
Medewerkers met een leeftijd van 46 jaar en ouder hebben het recht jaarlijks één 
maal gebruik te maken van het preventief spreekuur van de bedrijfsarts. 
 
Arbovoorzieningen (zoals medische keuringen e.d.) zijn gericht vrijgesteld als: 
- zij samenhangen met verplichtingen van de werkgever op grond van de 
Arbeidsomstandighedenwet; en 
- de werknemer deze voorzieningen (gedeeltelijk) gebruikt; en  
- de werknemer voor deze voorzieningen geen eigen bijdrage hoeft te betalen. 
Ik verwijs naar paragraaf 20.1.9 van het Handboek. 
 
Loopbaanscan 
De medewerker zal eens per twee jaar in de gelegenheid worden gesteld een 
kosteloze loopbaanscan te maken. Deze zal worden geïntegreerd in  
werkindewinkel.nl 
 
Een loopbaanscan behoort tot het loon voor de loonheffingen, tenzij die scan deel 
uitmaakt van een voorziening waarvoor een gerichte vrijstelling geldt. Dat kan 
bijvoorbeeld het geval zijn als de scan integraal onderdeel is van een 
outplacement- of van een EVC-traject (zie de paragrafen 20.1.3 respectievelijk 
20.1.4 van het Handboek). Ook kan een loopbaanscan mogelijk kwalificeren als 
een verstrekking op de werkplek waarvoor een nihilwaardering van toepassing is 
(zie paragraaf 20.2 van het Handboek). In geval van twijfel kan de werkgever, 
eventueel onder verwijzing naar deze brief, contact opnemen met de voor hem 
bevoegde inspecteur. 
 
MODULE GELDEND VOOR SCHOENENDETAILHANDEL 
Artikel 1   Diplomatoeslag 
Indien een werknemer een van de hieronder genoemde opleiding/cursussen volgt 
en het bijbehorende diploma/certificaat behaalt, ontvangt hij/zij een toeslag per 
maand boven op het voor hem/haar geldende garantieloon. 
 
De diplomatoeslag behoort tot het loon voor de loonheffingen. 
 
MODULE GELDEND VOOR TUINCENTRA 
Artikel 8  Scholing 
De werkgever betaalt, al dan niet gedeeltelijk, mee aan de studiekosten om het 
diploma of opleidingsbewijs te halen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk 
van het belang dat de werkgever heeft bij de studie. 
 
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. 
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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. 
 
MODULE GELDEND VOOR WOONDETAILHANDEL 
Artikel 8  Scholing 
Scholingsrecht: als een werknemer een cursus wil volgen ter verbetering van zijn 
functioneren in zijn functie of beroep, dan heeft een werknemer recht op een 
vergoeding van tijd en geld. De helft van de benodigde tijd wordt vergoed, met 
een maximum van 20 uur per jaar. De kosten van de cursus (inclusief reiskosten) 
worden voor 50% vergoed, met een maximum van één bruto maandsalaris. 
 
Voor de fiscale aspecten van vergoedingen en verstrekkingen in verband met 
scholing verwijs ik naar mijn opmerkingen bij artikel 8 hiervoor bij de module 
geldend voor tuincentra. 
 
Medewerkers die een erkend vakdiploma in parketleggen of woning stofferen halen 
in het Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) traject, kunnen een aanvraag voor een 
diplomabonus indienen bij Stichting Sociaal Fonds Fashion, Sport & Lifestyle. Bij 
opleidingsniveau 1 is het bedrag € 225 en bij opleidingsniveau 3 en 3 € 450. 
 
De diplomabonus behoort tot het loon voor de loonheffingen 
 
Artikel 9  Veilig vervoer 
Voor voertuigen waar personeel in verband met werk gebruik van maakt, dient de 
werkgever een inzittendenverzekering voor alle inzittenden af te sluiten. Dat geldt 
alleen voor ander dan het normale woon-werkverkeer, maar zowel voor eigen 
voertuigen als die van de werknemers. De verzekering geeft ten minste de 
volgende dekkingen per inzittende: 

- bij overlijden € 13.613,- 
- bij blijvende invaliditeit € 22.689,- 

De kosten van deze verzekering zijn voor rekening van de werkgever. 
 
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 voor de loonheffingen. Indien de werknemer een dergelijke 
verzekering afsluit en daarvoor een vergoeding van de werkgever ontvangt, 
behoort deze wel tot het loon voor de loonheffingen. 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 voor de loonheffingen. De uitkering 
zelf behoort in beginsel wel tot het loon voor de loonheffingen. 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 
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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 en 15.2.7 
van het Handboek. 
 
Artikel 11  Vergoedingen, verstrekkingen en jubileumuitkering 
Kleding: als een werknemer beschermende kleding en schoeisel nodig heeft, wordt 
deze door de werkgever gratis ter beschikking gesteld. 
 
Als sprake is van door de Arbeidsomstandighedenwet voorgeschreven kleding dan 
is deze, onder voorwaarden, gericht vrijgesteld. Voor overige door de werkgever 
ter beschikking gestelde kleding (waarvan de werkgever dus zelf eigenaar blijft) 
geldt dat deze, onder voorwaarden, gericht is 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. 
 
Gereedschap: elektrische apparatuur/gereedschap wordt door de werkgever ter 
beschikking gesteld. Al het overige gereedschap wordt ook door de werkgever in 
bruikleen gegeven. Verstrekt de werkgever dat niet, dan ontvangt de werknemer 
voor dit overige gereedschap een vergoeding van € 2,60 per week voor de 
aanschaf en het onderhoud. 
 
Vergoeding, verstrekking en terbeschikkingstelling van gereedschap is gericht 
vrijgesteld als dit voldoet aan het noodzakelijkheidscriterium. Dat is het geval als: 
- de voorziening naar het redelijke oordeel van de werkgever noodzakelijk is voor 
een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking; en 
- de werkgever de voorziening betaalt en niet doorberekent aan de werknemer; en  
- de werknemer de voorziening aan de werkgever teruggeeft of hem de 
restwaarde vergoedt als hij de voorziening niet meer nodig heeft voor zijn 
dienstbetrekking. 
Voor een nadere toelichting op het noodzakelijkheidscriterium verwijs ik naar 
paragraaf 20.1.7 van het Handboek. 
Voor de algemene fiscale voorwaarden voor vaste kostenvergoedingen verwijs ik 
naar paragraaf 4.6.1 van het Handboek. 
 
Eigen vervoer: als een werknemer in opdracht van de werkgever zijn eigen 
vervoermiddel gebruikt, krijgt hij de kilometerkosten vergoed tot maximaal de 
door de fiscus toegestane onbelaste kilometervergoeding. 
 
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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Schade: als een werknemer tijdens werktijd schade oploopt aan zijn bril, 
contactlenzen, kunstgebit of overige persoonlijke hulpmiddelen, dan vergoedt de 
werkgever de schade. Dat gebeurt overigens niet als de werknemer daaraan zelf 
schuldig is of als een ander de kosten dekt. 
 
Een vergoeding voor schade aan of verlies van persoonlijke zaken is vrijgesteld 
indien de schade of het verlies is ontstaan door een bijzondere gebeurtenis die 
samenhangt met de dienstbetrekking. Ik verwijs naar paragraaf 4.12.3 van het 
Handboek 
 
Artikel 12  Vakbondsfaciliteiten 
Tijdens de looptijd van deze cao zullen cao-partijen een afspraak maken over 
vergoeding voor de looptijd van  de cao van de vakbondscontributie van leden die 
op 1 december 2016 lid waren van vakbonden die de cao afsluiten. 
 
Voor de fiscale aspecten van vergoeding voor vakbondscontributie verwijs ik naar 
mijn eerdere opmerkingen bij artikel 14.  
 


