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Betreft: CAO voor Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf 2014/2018 
 

Geachte heer, 

 
In het besluit van 9 september 2014, UAW Nr. 11590 heeft de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid bepalingen van de cao voor de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche 2014/2018 
algemeen verbindend verklaard tot en met 31 december 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 2015. 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 2015, uitgave januari (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”). 
 
Met ingang van 1 januari 2015 is toepassing van de werkkostenregeling voor elke werkgever verplicht. 
Het overgangsrecht van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 is vervallen. 
 
De werkkostenregeling houdt kort gezegd in dat de werkgever een vrije ruimte heeft van - in 2015 - 1,2% 
van het totaal van de individuele fiscale lonen van zijn werknemers. Tot dit bedrag kan de werkgever 
onbelast kostenvergoedingen en voorzieningen geven aan zijn werknemers. Daarnaast gelden nog 
enkele specifieke vrijstellingen en bovendien zijn er voorzieningen die de werkgever, hoewel ze als loon 
(in natura) zijn aan te merken, tegen een lagere waarde of nihilwaarde in aanmerking mag nemen. Meer 
informatie over de werkkostenregeling kunt u vinden op www.belastingdienst.nl (zoekterm “wkr”). 
 
 
Artikel 15  Eindejaaruitkering 
lid 8. De eindejaaruitkering wordt met inachtneming van de fiscale regels netto uitgekeerd als een 
reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. Het deel dat niet binnen de fiscale regels als netto 
reiskostenvergoeding kan worden uitbetaald, wordt bruto uitbetaald. 
 
Bij artikel 34 (hierna) staat de beschrijving van de fiscale voorwaarden voor het vergoeden van woon-
werkverkeer. 
 
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 28 januari 2011, nr. DGB2011/1M (zie: 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0029532/). 
 
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 9 september 2010, nr. DGB2010/2733M (zie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0028256/). 
 
Artikel 18  Toeslag bijzondere uren 
Werknemers die ’s-avonds, ’s-nachts, in de weekends of op feestdagen werken, krijgen toeslagen (in 
procenten) over het basisuurloon. 
 

http://www.belastingdienst.nl/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0028256/
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De vergoeding voor werken op een zon- of feestdag en de toeslag voor bijzondere diensten behoort tot 
het loon. 
 
Artikel 26 Vakantietoeslag 
De vakantietoeslag bedraagt 8% en wordt in de maand mei uitbetaald. 
 
De vakantietoeslag behoort tot het loon. Voor de loonheffing mag de werkgever naar keuze de tabellen 
voor bijzondere beloningen of de tijdvaktabellen toepassen. Als de tabellen voor bijzondere beloningen 
tot een lagere inhouding leiden of als de werkgever uitsluitend premie voor de volksverzekeringen op het 
loon inhoudt, dan is het gebruik van die tabellen verplicht. Ik verwijs naar paragraaf 7.3.6 van het 
Handboek. 
 
Artikel 32 Uitkering bij overlijden 
Dit artikel regelt het recht op en de berekening van de uitkering bij overlijden van een werknemer. 
 
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 34 Reistijden- en reiskostenvergoedingen 
 
Reiskosten 
Dit artikel stelt de voorwaarden en de hoogte van de vergoeding vast voor het woon-werkverkeer. 
 
Woon- werkverkeer geldt als zakelijk verkeer. De maximale onbelaste vergoeding van zakelijke 
kilometers, ongeacht het vervoermiddel, bedraagt € 0,19 per kilometer. Dit betekent dat werkgevers elke 
zakelijke kilometer, dus ook elke kilometer voor woon-werkverkeer, met maximaal € 0,19 onbelast 
kunnen vergoeden. 
 
Hoofdstuk 21 van het Handboek bevat een uitgebreide behandeling van de wet- en regelgeving over 
reiskosten. Voor reizen met openbaar vervoer gelden bijzondere regels, ik verwijs naar paragraaf 21.2 
van het Handboek. De paragrafen 21.3 tot en met 21.8 van het Handboek gaan, onder meer aan de hand 
van schema’s, over reizen anders dan met openbaar vervoer. In paragraaf 21.9 staat dat, voor zover 
sprake is van vervoer vanwege de werkgever, er geen mogelijkheid is om reiskosten onbelast te 
vergoeden. De paragrafen 21.10, 21.11 en 21.12 behandelen respectievelijk het verstrekken of 
vergoeden van (kosten van) parkeergelegenheid, de reiskosten voor periodiek gezinsbezoek en het 
tijdelijk ander vervoer bij wegwerkzaamheden. 
 
Artikel 36 Opleiding en ontwikkeling 
lid 9 De werknemer die met toestemming van de werkgever aan de in dit artikel in de leden 6 en 8 
genoemde opleidingen en examens via het RAS-Examenbureau deelneemt, ontvangt voor ieder cursus- 
en examenuur een vergoeding ter grootte van het voor de werknemer geldende basisuurloon. 
 
Het tijdens de studie doorbetaalde salaris of de vergoeding van het uurloon behoort tot het loon. 
 
CAO-DEEL VOOR SPECIALISTISCHE REINIGING 
 
Artikel 7 Reistijden- en reiskostenregeling 
lid 5 Indien de reistijd meer bedraagt dan 1,5 uur per dag wordt het meerdere vergoed als zijnde 
reisuren op basis van het CAO-basisuurloon. 
 
De reistijdvergoeding behoort tot het loon. 
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BIJLAGE IX REGLEMENT AANVULLING ARBEIDSOVEREENKOMST IN VERBAND MET 
VERGOEDING VAN DE LIDMAATSCHAPSKOSTEN VAN EEN WERKNEMERSORGANISATIE 
 
Artikel 1  
De werknemer kan bij de werkgever een verzoek indienen tot verlaging van het loon in de maand 
december van de jaren 2014, 2015 ter hoogte van de door hem in het betreffende kalenderjaar betaalde 
kosten voor het lidmaatschap van een werknemersorganisatie. De werkgever zal dit verzoek inwilligen in 
ruil voor een onkostenvergoeding gelijk aan de betaalde lidmaatschapskosten, zoals nader bepaald in dit 
reglement. 
 
Bij artikel 15 (hiervoor) staan de aandachtspunten voor wijziging van de overeengekomen beloning. 


