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Betreft 
CAO natuursteen 2016 – 2017 

Geachte heer/mevrouw, 

In 2016 is een nieuwe cao voor werkgevers en werknemers in het natuursteenbedrijf gesloten voor de 
periode van 1 januari 2016 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 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”). 

Artikel 1  Definities 
 
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 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 5  Uitzendarbeid 
 
Volgens dit artikel zijn de cao-bepalingen tevens van toepassing op uitzendkrachten die ter beschikking 
worden gesteld aan een werkgever die voor meer dan 50% van de loonsom uitzendt naar werkgevers 
in het natuursteenbedrijf. 
 
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 16.19 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 14  Aanstelling 
Artikel 15  Introductie 
Artikel 16  Beëindiging van de arbeidsovereenkomst 
 
Deze artikelen geven bepaalde regels bij indiensttreding en ontslag, zoals de verplichting om een 
schriftelijke arbeidsovereenkomst aan de werknemer te verstrekken en deze schriftelijk op te zeggen 
tegen afgifte van een ontvangstbewijs. 
 
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; 
- de identiteit van de werknemer vast te stellen. 
Voor de inhoud van deze verplichtingen verwijs ik naar de paragrafen 2.1 tot en met 2.3 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 en de bewaartermijnen zoals die gelden voor de 
loonadministratie (zie de paragrafen 3.5 en 15.2 van het Handboek). 
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Artikel 32  Vakantietoeslag 
 
De uitbetaling van de vakantietoeslag ad 8%, opgebouwd van mei tot en met april, vindt uiterlijk plaats 
in de maand mei. 
 
De vakantietoeslag behoort 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.  
Indien de vakantietoeslag echter maandelijks wordt uitbetaald zijn de tijdvaktabellen van toepassing. 

Artikel 40  Loonbetaling 
 
Het loon wordt vierwekelijks of maandelijks per bank uitbetaald. Bij elke loonbetaling krijgt de 
werknemer een schriftelijke specificatie. 
 
Op de loonstrook dienen meer (verplichte) gegevens te worden vermeld dan de in dit artikellid 
opgesomde bestanddelen. Ik verwijs naar stap 10 van het Handboek. 

Artikel 51  Beloning overwerk of compensatie in vrije tijd 
 
Bij overwerk kan de werknemer kiezen voor ofwel beloning van de verrichte overuren, ofwel het nemen 
van vrijaf gedurende het aantal uren dat hij, bij keuze voor beloning van de overuren, volgens lid 3 van 
dit artikel zou ontvangen (zijnde 25% meer bij het eerste en tweede overuur en 50% voor elk volgend 
overuur). 
 
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. 

Hoofdstuk 7  Reiskosten 
 
Dit hoofdstuk geeft bepaalde regels voor de vergoeding van reiskosten en reisuren en voor de 
vergoeding van kosten van tijdelijk verblijf buiten de standplaats. 
 
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 maximaal 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.  

Artikel 61  Arbeidsongeschiktheid  
 
In geval van arbeidsongeschiktheid behoudt de werknemer recht op een bepaald percentage van het 
brutoloon, afhankelijk van de ziekteduur. 
 
Het salaris dat betrekking heeft op de restcapaciteit en de aanvulling op de WAO- of WIA-uitkering 
behoren tot het loon uit tegenwoordige respectievelijk vroegere dienstbetrekking. Ik verwijs naar de 
paragrafen 1.1.3, 4.3, 4.4.3 en 7.6 van het Handboek. 
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Voor de loonheffing is zowel op het salaris als op de aanvulling de witte tabel van toepassing. Ik verwijs 
naar paragraaf 7.3.2 van het Handboek. 
De werkgeversheffing Zvw of de bijdrage Zvw ter zake van de aanvulling bedraagt in 2017 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 66  Mijn Loopbaan (vanaf 1-1-2017) 
 
“Mijn Loopbaan” is (www.mijnloopbaan.net) is belast met de uitvoering van het sectorale 
loopbaanbeleid. Wanneer een werknemer daarvoor in aanmerking komt kunnen de volgende trajecten 
worden uitgevoerd: 
- het adviseren en begeleiden van werknemers die een andere functie binnen of buiten het bedrijf waar 
ze werkzaam zijn ambiëren, maar binnen de natuursteensector; 
- het adviseren en begeleiden van werknemers die vanwege hun huidige functie worden bedreigd met 
arbeidsongeschiktheid en daarom ander werk zoeken; 
- bevorderen duurzame inzetbaarheid voor werknemers vanaf (in beginsel) 55 jaar die in hun huidige 
functie niet in goede gezondheid kunnen doorwerken tot de pensioengerechtigde leeftijd; 
- het laten uitvoeren van eerste en/of tweede spoor re-integratietrajecten bij werknemers die langdurig 
ziek zijn. 
 
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. 

Artikel 68  Overlijden 
 
Naast de vergoeding van de transportkosten van het stoffelijk overschot van de werknemer die tijdens 
of op weg naar het werk overlijdt, ontvangen de nabestaanden het volledige loon over de maand van 
overlijden plus twee maandlonen. 
 
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 74  Bedrijfscursussen 
 
De werknemer is verplicht, bedrijfscursussen welke door of namens de werkgever worden 
georganiseerd te volgen, wanneer dit bij de aanstelling is overeengekomen. De inhoud van deze 
cursussen moet gerelateerd zijn aan de functie die de werknemer in het bedrijf uitoefent. De cursussen 
zijn voor rekening van de werkgever. 
Indien een cursus buiten het bedrijf wordt gevolgd in overleg tussen werkgever en werknemer met het 
oogmerk dat na het volgen van de cursus de werknemer beter voor zijn huidige taak geschikt zal zijn of 
op een later tijdstip de werknemer voor een andere functie in aanmerking kan komen, dan neemt de 
werkgever ten minste 2/3 van de cursuskosten voor zijn rekening. 
 
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 
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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 76  Vakbondscontributie 
 
Op verzoek van de werknemer verstrekt de werkgever eenmaal per jaar een vergoeding van € 50,- 
netto in de kosten van de vakbondscontributie die de werknemer heeft betaald. 
 
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 82  Veiligheid 
 
Bij het niet gebruiken of dragen van persoonlijke veiligheidsmaatregelen welke door de werkgever ter 
beschikking zijn gesteld, kan de werkgever sancties opleggen in de vorm van boetes. 
 
Dergelijke boetes vormen negatief loon. Ik verwijs naar paragraaf 4.9 van het Handboek. 

Bijlage 1  Protocollen 
 
Sectorfondsen en O&O-fonds Afbouw 
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.  
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. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0036072
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