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Betreft 
Beoordeling cao Geestelijke Gezondheidszorg op fiscale aspecten 

  Geachte mevrouw, 

  Via internet heb ik kennisgenomen van de cao Geestelijke Gezondheidszorg, zoals deze voor de 
  periode van 1 juli 2015 tot 1 maart 2017 overeen is gekomen.  
 
  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 2016.  
  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 doorkiesnummer 06 1149 1935. 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 
 
 
 
 
Belastingdienst/Kennisgroep CAO 
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Bijlage 
 
CAO Geestelijke Gezondheidszorg 2016-2017 
 
In deze rapportage verwijs ik naar het Handboek Loonheffingen 2016, uitgave 1 oktober 2016 (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 door middel van een rss-feed kunt laten informeren. Ook de door de Belastingdienst uitgevoerde 
cao-beoordelingen kunt u vinden op www.belastingdienst.nl (zoekterm “cao-beoordelingen”). 
 
H1A, artikel 2   Werknemer 
 
Volgens dit artikel beschouwt de cao, onder meer, uurdocenten en personen die incidenteel gedurende 
de schoolvakanties voor een periode van maximaal zes weken achtereen werkzaam zijn, niet als 
werknemer. 
 
De regels van de loonheffingen zijn van toepassing op alle arbeidsverhoudingen die als dienstbetrekking 
zijn aan te merken. Dus, onder meer, ook op de arbeidsovereenkomsten met uurdocenten en met 
vakantiekrachten. Ik verwijs naar hoofdstuk 1 en paragraaf 16.16 van het Handboek. 
 
H1B1, artikel 6   Meerij-regeling 
 
Dit artikel biedt de werkgever de mogelijkheid om, in afwijking van de cao, met de werknemer een mee-
rijregeling overeen te komen. 
 
Bij meerij-regelingen is het fiscaal van belang wie het carpoolen organiseert. Als de werkgever het mee-
rijden regelt mag hij de chauffeur een onbelaste vergoeding van € 0,19 voor elke omrij-kilometer geven. 
Voor de meerijdende werknemers geldt dan dat sprake is van vervoer vanwege de werkgever en er geen 
ruimte is voor een onbelaste vergoeding. Ik verwijs naar paragraaf 21.8 van het Handboek. 
 
H2, artikel 3   Geneeskundig en psychologisch onderzoek 
 
Dit artikel bepaalt dat de werkgever de kosten vergoedt van in bepaalde situaties vereiste keuringen. 
 
Arbovoorzieningen zoals geneeskundige en psychologische onderzoeken 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. 
 
H3A, artikelen 1 en 2  Aansprakelijkheid en rechtsbijstand 
 
Op grond van deze artikelen heeft de werknemer recht op rechtsbijstand. De werkgever heeft in 
bepaalde situaties van schade en rechtsbijstand, indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, 
verhaalsrechten op de werknemer. 
  
De vergoeding of verstrekking van juridische bijstand behoort tot het loon voor de loonheffing. De 
werkgever kan deze vergoeding of verstrekking eventueel aanwijzen als eindheffingsloon. 
De betaling door de werknemer van de op hem verhaalde kosten van rechtsbijstand, in het geval van zijn 
nalatigheid of bewuste roekeloosheid, vloeit voort uit het civiele recht en komt niet in mindering op het 
loon voor de loonheffing. Deze betaling komt wel in mindering op het loon voor de loonheffing als deze  

http://www.belastingdienst.nl/
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plaats vindt ter verrekening van een op een eerder moment als loon in aanmerking genomen vergoeding 
of verstrekking voor juridische bijstand. 
 
Een door de werkgever afgesloten rechtsbijstandsverzekering behoort tot het loon voor de loonheffing 
voor zover die verzekering de persoonlijke risico’s van de werknemer dekt. Als een werkgever twijfelt 
over de fiscale aspecten van een verzekeringspolis, kan hij, onder verwijzing naar deze brief, contact 
opnemen met de voor hem bevoegde inspecteur. 
 
H3A, artikel 3   Vergoeding van materiële schade 
 
Op grond van dit artikel heeft de werknemer, onder bepaalde voorwaarden, recht op een vergoeding 
door de werkgever van materiële schade die hem door een cliënt is toegebracht. 
 
Een vergoeding voor schade aan of verlies van persoonlijke zaken behoort niet tot het loon voor de 
loonheffing 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. Als een werkgever twijfelt 
over de fiscale aspecten kan hij, onder verwijzing naar deze brief, contact opnemen met de voor hem 
bevoegde inspecteur. 
 
H3B, artikel 1   Verklaring Omtrent Gedrag 
 
Volgens dit artikel moet de werkgever, als hij een Verklaring Omtrent Gedrag verlangt, die verklaring 
betalen.  
 
Een vergoeding voor een Verklaring Omtrent Gedrag behoort tot het loon voor de loonheffing. Eventueel 
kan de werkgever dit loon als eindheffingsloon aanwijzen. 
 
H3B, artikel 2   Ter beschikking gestelde woonruimte 
 
Volgens dit artikel kan de werkgever aan de werknemer woonruimte ter beschikking stellen. Volgens 
hoofdstuk 7B, artikel 13, eerste lid van de cao kan de werkgever een regeling voor kost en inwoning 
treffen.  
 
Voor het juist kunnen toepassen van de fiscale regels moet de werkgever eerst vaststellen hoe de 
huisvesting fiscaal kwalificeert.  
 
Huisvesting op de werkplek 
Huisvesting op de werkplek voor het behoorlijk vervullen van de dienstbetrekking is onder de volgende 
voorwaarden onbelast: 

1. de werknemer woont niet op de werkplek maar elders; 
2. de werknemer moet redelijkerwijs gebruikmaken van de huisvesting, zoals bijvoorbeeld een 

groepsleider die slaapdiensten heeft in een gezinsvervangend tehuis. 
Als de verstrekking van huisvesting onbelast is, is ook de verstrekking van energie, water en bewassing 
onbelast. Ik verwijs naar paragraaf 20.2.7 van het Handboek. 
Als niet aan de bovenvermelde voorwaarden is voldaan, moet de werkgever een normbedrag toepassen. 
Ik verwijs naar paragraaf 20.3.3 van het Handboek. 
 
(Dienst)woning 
Als de werkgever voor het behoorlijk vervullen van de dienstbetrekking een dienstwoning ter beschikking 
stelt, moet hij een normbedrag tot het loon rekenen. Voor andere woningen geldt de huurwaarde in het 
economische verkeer. Ik verwijs naar paragraaf 20.3.4 van het Handboek. 
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H3B, artikel 3   Uitzendkrachten 
 
Volgens dit artikel moet de werkgever met de uitlener afspreken dat voor uitzendkrachten dezelfde 
arbeidsduur, lonen en overige vergoedingen gelden als voor werknemers die onder deze cao vallen. 
 
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. 
 
H4, artikel 6   Geschenken, beloningen, erfenissen 
 
Dit artikel verbiedt de werknemer om in verband met zijn werk geschenken of andere beloningen van 
derden aan te nemen. Tevens mag de werknemer van cliënten geen erfenissen of legaten aanvaarden 
zonder toestemming van zijn werkgever.  
 
Wanneer de werknemer zonder medeweten van de werkgever loon van derden ontvangt (onder welke 
naam dan ook) is de werkgever hierover niet inhoudingsplichtig. In dat geval moet de werknemer dat 
loon als inkomen in zijn aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen aangeven. Loon van 
derden behoort wel tot het loon waarover de werkgever loonheffingen moet afdragen als de werkgever 
toestemming gaf of als bij de vaststelling van het loon rekening werd gehouden met dat loon van derden. 
De werkgever of de werknemer kan desgewenst met de bevoegde inspecteur afstemmen of een beloning 
etc. van een derde tot het loon behoort. 
 
H4, artikel 8   Medisch onderzoek 
 
Dit artikel verplicht de medewerker om zich in bepaalde situaties aan een medisch onderzoek te 
onderwerpen.  
 
Ik verwijs naar de fiscale aspecten bij H2, artikel 3 van de cao. 
 
H5, artikel 2   Schadevergoeding bij rehabilitatie 
 
Op grond van dit artikel kan de werknemer, na een onterechte schorsing, zijn werkgever om rehabilitatie,  
en een vergoeding van de aantoonbaar geleden schade verzoeken. 
 
Een vergoeding voor (immateriële) schade behoort mogelijk niet tot het loon. In geval van twijfel kan de 
inspecteur afstemming zoeken met de voor hem bevoegde inspecteur. 
 
H6, artikel 2   Verrekening uren bij einde dienstverband 
 
Volgens dit artikel verrekent de werkgever bij het einde van het dienstverband te veel of te weinig 
gewerkte uren met het salaris. 
 
Bij verrekening in geld van te weinig gewerkte uren is sprake van negatief loon. Ik verwijs naar paragraaf 
4.9 van het Handboek. Een vergoeding wegens te veel gewerkte uren behoort tot het loon. Voor de 
loonheffing zijn de tabellen voor bijzondere beloningen van toepassing. Ik verwijs naar paragraaf 7.3.6  
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van het Handboek. 
 
H6, artikel 6   Schadevergoeding bij verschoven diensten 
 
Op grond van dit artikel heeft de werknemer bij verschoven diensten, onder bepaalde voorwaarden, als 
hij al uitgaven voor vrijetijdsbesteding heeft gedaan, recht op een schadeloosstelling. 
 
In voorkomende gevallen behoort een dergelijke schadevergoeding mogelijk niet tot het loon. 
De werkgever kan, eventueel onder verwijzing naar deze brief, in concrete gevallen uitsluitsel vragen 
aan de voor hem bevoegde inspecteur. 
 
H7B, artikel 10   Gratificaties 
 
Dit artikel geeft de werknemer die onafgebroken in dienst van de werkgever is geweest recht op een 
gratificatie van: 
- bruto een kwart van het salaris bij een diensttijd van 12,5 jaar; 
- netto de helft van het salaris bij een diensttijd van 25 jaar; 
- netto een heel salaris bij een diensttijd van 40 jaar. 
Daarbij is tevens bepaald dat het maandsalaris naar evenredigheid wordt verhoogd of verlaagd als de 
contractuele arbeidsduur in de voorgaande vijf dienstjaren wijziging(en) heeft ondergaan. 
 
Een gratificatie bij een dienstverband van 12,5 jaar behoort tot het loon. Voor de loonheffing zijn de 
tabellen voor bijzondere beloningen van toepassing. Ik verwijs naar paragraaf 7.3.6 van het Handboek. 
Een gratificatie bij een 25- en 40-jarig dienstverband is vrijgesteld tot maximaal het loon over een 
maand. Voor de fiscaal voorgeschreven berekening van het in aanmerking te nemen loon verwijs ik naar 
paragraaf 19.2.1 van het Handboek. 
 
H7B, artikel 13   Bijdragen kost en inwoning 
 
Volgens het eerste lid van dit artikel kan de werkgever een regeling voor kost en inwoning treffen. 
Volgens het tweede lid hoeft de werknemer die wegens zijn functie, in opdracht van de werkgever, 
deelneemt aan een maaltijd met patiënten, daar geen eigen bijdrage voor te betalen. 
 
Ten aanzien van “inwoning” verwijs ik naar de fiscale aspecten bij artikel H3B, artikel 2 van de cao. 
 
Ten aanzien van “kost” geldt als hoofdregel dat de waarde van maaltijden tot het loon voor de 
loonheffingen behoort. Als de werknemer deze maaltijden in een bedrijfskantine of soortgelijk ruimte 
geniet gelden normbedragen (zie paragraaf 20.3.1 van het Handboek). In geval van therapeutisch mee-
eten geldt een gerichte vrijstelling (zie paragraaf 20.1.2 van het Handboek). 
 
H8A, artikel 1   Zakgeld BBL-leerling 
 
Volgens dit artikel heeft de BBL-leerling tijdens de beroepsvoorbereidende periode, onder voorwaarden, 
recht op zakgeld. 
 
In fiscaal opzicht geldt dat de BBL-leerling zijn werkzaamheden in een (fictieve) dienstbetrekking 
verricht. Eventueel zakgeld behoort tot het loon. 
 
H8A, artikel 2   Zakgeld tijdens verpleegkundige in opleiding 
 
Volgens dit artikel ontvangt de verpleegkundige in opleiding, onder voorwaarden, zakgeld in het tweede 
jaar van de duale opleiding. 
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In fiscaal opzicht geldt dat de verpleegkundige in opleiding zijn werkzaamheden in een (fictieve) 
dienstbetrekking verricht. Eventueel zakgeld behoort tot het loon. 
 
H8A, artikel 5a   Stagevergoeding 
 
Volgens dit artikel heeft een stagiair, onder voorwaarden, recht op stagevergoeding van € 310 of € 314  
per maand inclusief onkosten, waaronder reiskosten woon-werkverkeer. 
 
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 stage-beloningen 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/). 
 
H9D, artikel 2   Loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid 
 
Volgens dit artikel behoudt de werknemer die wegens ziekte geheel of gedeeltelijk verhinderd is zijn 
dienstbetrekking te vervullen, gedurende de eerste 52 weken recht op 100% en de volgende 52 weken 
recht op 70% van zijn loon.  
 
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 6,75% voor werknemers tot de AOW-leeftijd. In 2016 is de AOW-leeftijd 65 jaar plus zes 
maanden. Ik verwijs naar paragraaf 6.2 van het Handboek. 
 
H9D, artikel 5   Uitkering bij overlijden   
 
Dit artikel geeft de nagelaten betrekkingen van de overleden werknemer recht op een uitkering, welke 
wordt berekend over de periode vanaf de dag na het overlijden tot en met de laatste dag van de derde 
maand na die waarin het overlijden plaatsvond. De overlijdensuitkering wordt belasting- en premievrij 
uitbetaald met uitzondering van het salaris over de maand van overlijden. 
 
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. 
 
H10C, artikel 11  Maaltijdverstrekking en telefoonkostenvergoeding 
 
Volgens dit artikel heeft de werknemer tijdens aanwezigheidsdiensten recht op gratis maaltijden. 
Daarnaast is geregeld dat de werkgever de werknemer tijdens bereikbaarheids-, aanwezigheids- of 
consignatiediensten van een adequate telefoonvoorziening voorziet. 
 
Voor de gevolgen van een maaltijdverstrekking verwijs ik naar de fiscale aspecten bij H7B, artikel 13 van 
de cao.  
 
De vergoeding, de verstrekking of de terbeschikkingstelling van een telefoonvoorziening is gericht  
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vrijgesteld als deze aan het noodzakelijkheidscriterium voldoet. 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 van het noodzakelijkheidscriterium verwijs ik naar paragraaf 20.1.7 van het 
Handboek. 
 
H10D, artikel 8   Telefoonvoorziening 
 
Volgens deze bepaling moet de werkgever de werknemer tijdens crisisdiensten van een adequate 
telefoonvoorziening voorzien. 
 
Ik verwijs naar de fiscale aspecten bij H10C, artikel 11 van de cao. 
 
H11A, artikel 1   Vergoedingen voor woon- en werkverkeer en reis- en verblijfkosten 
 
Dit artikel regelt het recht op vergoeding van reiskosten van zowel woon-werkverkeer als van incidentele 
dienstreizen. Tevens regelt dit artikel het recht op vergoeding van verblijfskosten. De werkgever kan met 
de ondernemingsraad een afwijkende regeling treffen. Lid 4 van dit artikel geeft aan dat naast de 
kilometervergoeding de kosten van brug, tunnel of veer worden vergoed. 
 
Reiskosten 
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 onbelaste 
vergoeding 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 onbelast kunnen vergoeden. Vergoedingen voor het gebruik van brug, tunnel of veer worden 
geacht deel uit te maken van de € 0,19 onbelaste vergoeding. Als deze kosten separaat worden vergoed 
mag dit niet onbelast plaatsvinden. Hoofdstuk 21 van het Handboek bevat een uitgebreide behandeling 
van de wet- en regelgeving over reiskosten. 
 
Verblijfkosten 
De werkgever kan de vergoeding voor kosten van tijdelijk verblijf geheel of gedeeltelijk aanwijzen als 
eindheffingsloon. Ik verwijs naar paragraaf 20.1.1 van het Handboek. 
 
H11A, artikel 2   Reiskostenvergoeding ambulante werknemer 
 
In dit artikel is, onder meer, bepaald dat: 

− de werkgever, indien noodzakelijk, een vervoermiddel aan de ambulante werknemer ter 
beschikking stelt; 

− de werknemer, indien hij volgens de arbeidsovereenkomst verplicht is met zijn eigen auto te 
reizen, voor dienstreizen recht heeft op een vergoeding van minimaal € 0,36 per kilometer; 

− de werkgever de ambulante werknemers van een adequate telefoonvoorziening voorziet. 
 
Het voordeel dat een werknemer heeft in verband met privégebruik van een aan hem ter beschikking 
gesteld voertuig behoort tot het loon. Voor personen- en bestelauto’s geldt een forfaitaire waardering. 
Voor andere vervoermiddelen behoort de waarde in het economische verkeer van het privégebruik tot 
het loon. Ik verwijs naar de paragrafen 21.1 tot en met 21.5 van het Handboek. 
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Voor de gevolgen van de kilometervergoeding en de telefoonvoorziening verwijs ik naar de fiscale 
aspecten bij H11A, artikel 1 respectievelijk H10C, artikel 11 van de cao. 
 
H11B    Uitvoeringsregeling verhuiskosten 
 
Dit onderdeel bevat een uitvoeringsregeling verhuiskosten. Deze regeling voorziet, onder meer, in het 
recht op een verhuiskostenvergoeding bij het betrekken of verlaten van een dienstwoning en in een 
terugbetalingsregeling. 
 
De vergoeding voor verhuiskosten van een werknemer is gericht vrijgesteld als 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 onbelast vergoeden. 
Ik verwijs naar paragraaf 20.1.5 van het Handboek. 
 
In bijzondere situaties kan de werkgever wellicht aan de werknemer die een dienstwoning betrekt of 
verlaat een onbelaste verhuiskostenvergoeding geven. Als een werkgever twijfelt over de fiscale 
gevolgen van de verhuiskostenvergoeding kan hij, eventueel onder verwijzing naar deze brief, contact 
opnemen met de voor hem bevoegde inspecteur. 
 
Een gehele of gedeeltelijke terugbetaling van een vergoeding die niet tot het loon behoort, komt niet in 
mindering op het loon. Ik verwijs naar paragraaf 4.9.2 van het Handboek. 
 
H11C    Voorgeschreven kleding 
 
Volgens dit onderdeel verstrekt de werkgever voorgeschreven kleding in bruikleen. De werkgever draagt 
de kosten van het onderhoud van deze kleding. In overleg met de ondernemingsraad kan de werkgever 
een afwijkende regeling treffen. 
 
Als sprake is van door de Arbeidsomstandighedenwet voorgeschreven kleding dan is deze, onder 
voorwaarden, onbelast. Voor overige kleding geldt het volgende: 
- als de werkgever kleding verstrekt of vergoedt is sprake van loon; 
- als de werkgever kleding ter beschikking stelt en dus zelf eigenaar van die kleding blijft, dan is deze  
  kleding, onder voorwaarden, onbelast. Een van deze voorwaarden is dat die kleding fiscaal als  
  werkkleding kwalificeert.  
Als de (werk)kleding onbelast is geldt dit ook voor (vergoeding 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. 
 
H11D    Studiekosten 
 
Volgens dit onderdeel vergoedt de werkgever, onder voorwaarden, de studiekosten van de werknemer. 
 
Vergoedingen in verband met een studie of een opleiding die een werknemer volgt zijn onder 
voorwaarden gericht vrijgesteld. Een gehele of gedeeltelijke terugbetaling van een vergoeding die niet tot 
het loon behoort, komt niet in mindering op het loon. 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/). 
 
H11E, artikel 1   Budget persoonlijke kosten medische specialist 
 
Dit artikel geeft de medisch specialist jaarlijks recht op een budget voor persoonlijke kosten. Vanuit dit 
budget vindt vergoeding op declaratiebasis plaats. Het maximum budget bedraagt (per 1 januari 2015)  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0036072/
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€ 4.338. In de CAO staan een aantal specifiek genoemde kosten die in elk geval declarabel zijn, zoals 
het bezoeken van congressen en van symposia. Op instellingsniveau zijn nadere afspraken mogelijk. 
 
De toekenning van een dergelijk budget als zodanig leidt in beginsel niet tot loon. Afhankelijk van de 
aard, de vorm en de inhoud van de afspraak geniet de werknemer mogelijk wel loon voor de loonheffing 
zodra hij declaraties vergoed krijgt. Ik verwijs naar de paragrafen 4.6 en 20.1 van het Handboek. 
Als de afwikkeling van het budget meerdere kalenderjaren bestrijkt kunnen zich complicaties voordoen. 
Een vergoeding van in een eerder kalenderjaar gemaakte kosten kan alleen onbelast blijven als de 
werknemer in dat eerdere kalenderjaar al een onvoorwaardelijk recht op de betreffende vergoeding had. 
 
H11F, artikel 1   Verplichte (her)registratiekosten 
 
Dit artikel geeft de werknemer recht op een vergoeding van de kosten die voortvloeien uit de verplichte 
(her)registratie in het kader van de Wet BIG. 
 
Vergoeding van de kosten van de inschrijving in een beroepsregister is gericht vrijgesteld indien de 
registratie wettelijk is voorgeschreven of indien de beroepsgroep de registratie eist voor het veiligstellen 
en bewaken van kwaliteitsnormen. Ik verwijs naar paragraaf 20.1.3 van het Handboek. 
 
H11G, artikel 1    Ziektekostenregeling  IZZ 
 
Dit artikel geeft de werknemer en zijn echtgeno(o)t(e) of relatiepartner die deelneemt aan de 
(aanvullende) ziektekostenregeling van het IZZ recht op een bijdrage in de premie. 
 
Deze bijdrage behoort tot het loon voor de loonheffingen. 
 
H11H     Vrije ruimte werkkostenregeling 
 
Volgens dit onderdeel zal de werkgever (een deel van) zijn vrije ruimte van de werkkostenregeling 
gebruiken voor het vergoeden van contributies aan werknemersorganisaties en aan beroepsorganisaties.  
 
De vergoeding voor de contributie van een vakbond behoort tot het loon. De werkgever kan deze 
vergoeding eventueel aanwijzen als eindheffingsloon. 
 
De vergoeding van contributie van een beroepsorganisatie is gericht vrijgesteld als die vereniging zich 
volledig richt op het onderhouden en verbeteren van de beroepskennis en - vaardigheden van haar 
leden. Ik verwijs naar paragraaf 20.1.3 van het Handboek. 
 
H12B, artikel 5   Wijziging vakantieperiode 
 
Op grond van dit artikel kan de werkgever onder bepaalde voorwaarden het door hem vastgestelde 
tijdvak van de vakantie wijzigen. Als de werknemer daardoor schade lijdt, dient de  werkgever hem die 
schade te vergoeden. 
  
Ik verwijs naar de fiscale aspecten bij H6, artikel 6 van de cao.  
 
H12B, artikel 7   Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden 
 
Dit artikel bevat een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden waarbinnen de werknemer vakantie-uren 
kan kopen of verkopen.  
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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 situatie waarin sprake is van een wijziging van de 
overeengekomen beloning duidelijk te kunnen onderscheiden van de situatie dat sprake is van besteding 
van (al genoten) loon. De vormgeving van de keuzemogelijkheid is van belang om sterk gelijkende 
situaties met verschillende gevolgen voor de loonheffingen van elkaar te onderscheiden. 
De wijziging van de arbeidsbeloning dienen werkgever en werknemer te beschouwen en duidelijk vast te 
leggen als een wijziging van of een aanvulling op de arbeidsovereenkomst. Als werkgevers en 
werknemers hier onvoldoende aandacht aan besteden is het mogelijk dat de wijziging niet de beoogde 
fiscale gevolgen heeft. Als sprake is van het besteden van loon, is het loon fiscaal reeds genoten, en wel 
voorafgaand aan of door de ruil. Het loon is dan belast. 
Ik verwijs naar de inleiding van hoofdstuk 4 en paragraaf 4.15 van het Handboek en het besluit van 15 
juli 2016, nr. BLKB2016/765M (zie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0038370/). 
Tevens verwijs ik naar de fiscale aspecten bij H12C van de cao. 
 
H12C    Levensfasebudget (LFB) 
 
Dit onderdeel betreft Levensfasebudget (hierna: LFB). Het LFB geeft werknemers, mede afhankelijk van 
hun leeftijd, recht op een extra aantal verlofuren. De werknemer kan deze extra verlofuren jaarlijks 
opnemen en/of sparen. Sparen kan in de vorm van tijdsparen bij de werkgever en/of in de vorm van 
(geld)sparen via een levensloopregeling dan wel voor aanwending als aanvullend pensioen. 
Het recht op extra verlof als zodanig behoort niet tot het loon voor zover dit recht aan het eind van het 
kalenderjaar, samen met alle andere aanspraken op vakantie- en compensatieverlof, niet meer bedraagt 
dan de arbeidsduur per week, gerekend over een periode van 50 weken. Ik verwijs naar paragraaf 19.1.3  
van het Handboek. 
 
Over de fiscale gevolgen van het LFB is overleg gevoerd tussen de GGZ en het Centraal Aanspreekpunt 
Pensioenen (CAP). Dit overleg heeft geleid tot een brief van 30 mei 2012 van het CAP aan de GGZ. Ik 
verwijs naar deze brief. 
 
Per 1 januari 2012 is de levensloopregeling niet meer beschikbaar voor nieuwe deelnemers. Afhankelijk 
van het saldo op de levensloopregeling per 31 december 2011 kunnen verschillende situaties ontstaan. 
Ik verwijs naar paragraaf 22 van het Handboek.  
 
H12D, artikel 8   Premies tijdens onbetaald verlof 
 
Volgens dit artikel heeft onbetaald verlof geen gevolgen voor de betaling van de pensioenbijdrage door 
de werkgever en de werknemer. 
 
Uitsluitend de pensioenpremie die de werkgever op het loon van de werknemer inhoudt ter afdracht aan 
de pensioenverzekeraar mag hij op het fiscale loon van die werknemer in mindering brengen (zie 
paragraaf 9.2.6 van het Handboek). Indien en voor zover de werknemer zijn pensioenpremies 
rechtstreeks aan de pensioenverzekeraar betaalt wijs ik, voor wat betreft de inkomstenbelasting voor de 
volledigheid op het besluit van 6 november 2015, nr. BLKB2015/830M, 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0037190. Kort gezegd biedt dit besluit, onder voorwaarden, de 
werknemer de mogelijkheid de zelf door hem aan een verzekeraar betaalde pensioenpremies in de 
aangifte inkomstenbelasting in aanmerking te nemen. Eén van de voorwaarden is dat het loon dat de 
werknemer van de werkgever ontvangt onvoldoende is om de inhouding en afdracht van 
pensioenpremies door de werkgever te laten plaatsvinden. 
 
  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0038370/
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H13A    Activeringsregeling 
 
In dit onderdeel zijn het recht op een aanvulling op de WW-uitkering en op een transitievergoeding 
uitgewerkt. De aanvulling op de WW-uitkering kan onder meer bestaan uit een aanvulling op het salaris  
in een nieuwe dienstbetrekking. 
 
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 6,75% voor werknemers tot de AOW-leeftijd. In 2016 is 
de AOW-leeftijd 65 jaar plus zes maanden. Ik verwijs naar paragraaf 6.2 van het Handboek. 
Als de werknemer zijn loonheffingskorting niet langer bij zijn (oude) werkgever wil laten toepassen, zal 
hij dat schriftelijk aan die (oude) werkgever moeten verzoeken. Ik verwijs naar paragraaf 2.3.1 van het 
Handboek. 
 
Ook de transitievergoeding vormt loon uit vroegere dienstbetrekking. Zolang binnen de dienstbetrekking 
sprake is van loon uit tegenwoordige arbeid kan de werkgever eventueel op de transitievergoeding in 
mindering te brengen kosten van scholing of outplacement als eindheffingsloon aanwijzen. Ik verwijs 
naar paragraaf 20.1.3 van het handboek. 
 
H13B    Pensioen 
 
De pensioenregeling heb ik niet beoordeeld. 
 
H14D, artikel 3   Bijdrage GGZ aan de werknemersorganisaties 
 
Volgens dit artikel zal GGZ Nederland jaarlijks een nader te regelen bedrag aan de bij deze cao 
betrokken werknemersorganisaties uitkeren. 
 
Mogelijk behoort deze bijdrage niet tot het loon. Dat zou het geval kunnen zijn als er geen sprake is van 
een schuld van de werknemer die de werkgever voor zijn rekening neemt. Er kan wel sprake zijn van 
loon voor de loonheffing als de werkgever kan bepalen wat zijn eigen werknemer in dit verband (via de 
vakorganisatie) weer zal genieten. De werkgever kan in een concreet geval, eventueel onder verwijzing 
naar deze brief, uitsluitsel aan de bevoegde inspecteur vragen. 
 
H15A, artikel 3   Loopbaanadvies 
 
Volgens dit artikel heeft de werknemer een keer per vijf jaar recht op een loopbaanadvies. 
 
De vergoeding of de verstrekking van een loopbaanadvies behoort tot het loon, tenzij dat advies deel 
uitmaakt van een voorziening waar een gerichte vrijstelling voor geldt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn 
als het loopbaanadvies 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 loopbaanadvies 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. 
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