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Betreft 
Cao voor de Uitvaartbranche 2016-2017 

Geachte heer,  

In het besluit van 20 juni 2016, UAW Nr. 11767, heeft de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid bepalingen van de cao voor de Uitvaartbranche 2016-2017 algemeen verbindend 
verklaard tot en met 31 december 2017.  
 
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 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 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, 
 
Belastingdienst/Kennisgroep CAO 
 namens de inspecteur 
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Bijlage 
 
Cao voor de Uitvaartbranche 2016-2017  
 
In deze rapportage verwijs ik naar het Handboek Loonheffingen 2016, uitgave 1 juli 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 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 1.5 Oproepkrachten 
Oproepkrachten krijgen volgens het tweede lid van dit artikel een toeslag van 17,6% op het loon voor 
vakantiedagen en vakantietoeslag. 
 
Bij oproepkrachten is door deze bepaling sprake van all-in-verloning. De werkgever moet daarmee 
rekening houden bij het invullen van de aangifte om te voorkomen dat het UWV de werkgeverspremies 
onjuist vaststelt. 
 
 
Artikel 1.7 Verplichtingen van de werknemer 
De werknemer is verplicht de goederen, welke de werkgever aan zijn zorgen heeft toevertrouwd, 
zorgvuldig te beheren. De werknemer kan slechts worden verplicht tot gehele of gedeeltelijke vergoeding 
van de door de werkgever geleden schade, voor zover deze is ontstaan door opzet, grove schuld of 
ernstige nalatigheid van de werknemer. 
 
De betaling door de werknemer aan zijn werkgever van een schadevergoeding bij opzet of bewuste 
roekeloosheid vloeit voort uit het civiele recht en vormt geen negatief loon. 
Als de werkgever geen gebruik maakt van zijn verhaalsmogelijkheden is in beginsel sprake van loon. 
 
 
Artikel 3.6 Ouderenbeleid 
Volgens het vierde lid stelt de werkgever de werknemer in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin hij 
wordt gepensioneerd in de gelegenheid vijf dagen extra verlof te nemen met behoud van salaris voor het 
bijwonen van cursussen ter voorbereiding op de aanstaande pensionering. 
 
Een vergoeding of verstrekking van een prepensioencursus behoort tot het loon, tenzij die cursus gericht is op 
de voorbereiding op een nieuwe levensfase, vergelijkbaar met outplacement. Ik verwijs naar paragraaf 20.1.3 
van het Handboek. Desgewenst kan de werkgever, eventueel onder verwijzing naar deze brief, vooraf 
zekerheid vragen aan de voor hem bevoegde inspecteur. 
 
 
Artikel 4.7 Toeslag Buitendienst 
Volgens dit artikel wordt het werken op feestdagen beloond met een toeslag. In beginsel wordt de 
gewerkte tijd omgezet in betaald verlof. Als compensatie door bedrijfsomstandigheden niet mogelijk is, 
dan vindt honorering door uitbetaling plaats. 
 
De vergoeding voor werken op een feestdag behoort tot het loon. Als de werkgever het loon in vrije tijd 
compenseert ontstaat een aanspraak op compensatieverlof. Aanspraken op compensatieverlof behoren 
als zodanig niet tot het loon voor zover zij aan het eind van het kalenderjaar, samen met aanspraken op  
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vakantieverlof, niet meer bedragen dan de arbeidsduur per week, gerekend over een periode van 50 
weken. De doorbetaling tijdens de opname van het compensatieverlof behoort in dat geval tot het loon. 
Ik verwijs naar paragraaf 19.1.3 van het Handboek. 
 
 
Artikel 4.8 Overwerk 
Dit artikel bevat een regeling voor overwerk. De uitbetaling van overwerk kan plaatsvinden in vrije tijd 
dan wel in geld. 
 
De vergoeding van het reguliere uurloon met daarbij de toeslag voor overwerk behoort tot het loon. 
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 4.11 Uitkering bij ziekte en ongeval 
Volgens het vijfde lid van dit artikel heeft de werknemer recht op loondoorbetaling gedurende het eerste 
ziektejaar van 100% van het salaris en gedurende het tweede ziektejaar van 70%. De werknemer die 
ook in het tweede ziektejaar actief re-integreert en geheel of gedeeltelijk het werk hervat, ontvangt 
tevens een aanvulling op zijn salaris van maximaal 30% volgens een in dit artikellid opgenomen staffel. 
 
- Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. 
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. 
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 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. 
 
- Volledige arbeidsongeschiktheid. 
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. 
 
 
Artikel 4.12 Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) 
Volgens dit artikel biedt de werkgever werknemers een (collectieve) verzekering aan die het financieel 
risico bij arbeidsongeschiktheid in de klasse 35% tot 80% dekt. Dit conform de WIA wetgeving. De 
premie van deze verzekering komt voor rekening van de werknemer. 
 
De aanspraak op een uitkering uit een door de werkgever afgesloten verzekering tegen inkomensverlies 
bij arbeidsongeschiktheid is vrijgesteld. De bij de werknemer ingehouden premie komt in mindering op 
het loon voor alle loonheffingen. Ik verwijs naar paragraaf 19.1.4 van het Handboek. 
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Artikel 4.14 Reiskosten 
Dit artikel vermeldt onder meer dat bij dienstreizen een vergoeding van € 0,29 per kilometer wordt 
verstrekt als de werknemer naar het oordeel van de werkgever gebruik moet maken van een eigen auto. 
Als de werknemer op verzoek van de werkgever meer dan één maal per dag tussen woning en werk 
reist, dan ontstaat recht op één maal de vergoeding voor woon-werkverkeer en de tweede en volgende 
keren woon-werkverkeer worden dan beschouwd als dienstreis.   
 
Een werkgever kan een reiskostenvergoeding geheel of gedeeltelijk aanwijzen als eindheffingsloon. 
Betreft het vervoer in het kader van de dienstbetrekking (zakelijke 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. Hoofdstuk 21 van het Handboek bevat een uitgebreide behandeling 
van de wet- en regelgeving over reiskosten.  
 
 
Artikel 4.15 Telefoonkosten 
Indien op verzoek van de werkgever de werknemer uit hoofde van zijn functie telefonisch bereikbaar 
moet zijn buiten de vastgestelde werktijden, stelt de werkgever daar een passende 
telefoonkostenvergoeding tegenover of draagt de werkgever op declaratiebasis de kosten van de 
zakelijke gesprekken. De werkgever kan ook besluiten om de werknemer een (mobiele) telefoon ter 
beschikking te stellen en de kosten daarvan voor zijn rekening te nemen. In dat geval vervalt de 
telefoonkostenvergoeding. 
 
De vergoeding van kosten van zakelijke telefoongesprekken is vrijgesteld. Vergoeding, verstrekking of 
terbeschikkingstelling van een mobiele telefoon is vrijgesteld indien deze naar het redelijke oordeel van 
de werkgever noodzakelijk is voor de behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. Daarbij hoort de 
verplichting tot teruggaaf van de mobiele telefoon of betaling van de restwaarde er van op het moment 
dat naar het redelijke oordeel van de werkgever de noodzakelijkheid is vervallen.  
Ik verwijs naar paragraaf 20.1.7 van het Handboek. 
 
 
Artikel 4.17 Dienstkleding 
De werkgever kan dienstkleding beschikbaar stellen. Indien de werkgever het dragen van dienstkleding 
verplicht stelt, is hij verplicht tot betaling van de aanschafkosten, de gebruikelijke kosten voor 
wasserij/stomerij alsmede de herstelkosten van het uniform. 
 
Een vergoeding voor kleding of de waarde van verstrekte of ter beschikking gestelde kleding behoort tot 
het loon. Dit geldt ook voor de onderhoudskosten van deze kleding. De werkgever kan dit loon eventueel 
als eindheffingsloon aanwijzen. Voor de waardering van verstrekte of ter beschikking gestelde kleding 
verwijs ik naar paragraaf 4.5 van het Handboek.  
Kleding die in fiscaal opzicht als werkkleding kwalificeert behoort niet tot het loon. Van dergelijke 
werkkleding is, kort gezegd, sprake bij: 
a) ter beschikking gestelde kleding die (gedeeltelijk) op de werkplek wordt gedragen en die tevens  
    - of (bijna) alleen geschikt is om tijdens het werk te worden gedragen, zoals een uniform of overall;   
    - of één of meer duidelijk zichtbare aan de inhoudingsplichtige gebonden beeldmerken heeft met een 
      oppervlakte van samen tenminste 70 cm2 per kledingstuk; 
    - of aantoonbaar op de werkplek achterblijft. 
 
b) door de Arbeidsomstandighedenwet voorgeschreven kleding die  
    - de werknemers (vooral) tijdens werktijd op basis van het arboplan van de werkgever moeten dragen 
    - èn waarvoor de werknemer geen eigen vergoeding verschuldigd is.  
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Als de werkkleding onbelast 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.  
 
 
Artikel 5.2 Studiefaciliteiten 
Het artikel bevat bepalingen over studiefaciliteiten en de terugbetaling van studiekostenvergoedingen. 
 
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, 
behoren, voor zover er werkelijk sprake is van scholingskosten, niet tot het loon. 
Voor meer informatie over de vergoeding van studiekosten verwijs ik naar de paragrafen 20.1.3 en 
20.1.4 van het Handboek. 
Een vergoeding voor reizen in het kader van een studie is 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. 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. 
 
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/). 
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