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Van harte welkom! 

 

De voorlichtingsbijeenkomst van SDB Groep is erop gericht u bij te praten over de fiscale en arbeids-

rechtelijke actualiteiten en de salarisontwikkelingen voor het komende jaar. 

 

De informatie voor deze bijeenkomst is samengesteld door de gezamenlijke productspecialisten en con-

sultants van SDB Groep. Daartoe is geput uit zeer veel brochures, brieven, wetteksten, vakbladen en 

branche-informatie.  

 

Aan deze reader is de uiterste zorg besteed. De inhoud van de reader is echter informatief. U kunt er 

geen rechten aan ontlenen.  
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1 Met het oog op het nieuwe jaar 

De aanhoudend hoge inflatie is een grote uitdaging voor onze samenleving. De 

gestegen energierekening en duurdere boodschappen brengen mensen in de 

financiële problemen. De overheid probeert met een koopkrachtpakket de 

consumptie op peil te houden. Maar het zal niet mogelijk zijn alle gevolgen van 

de hoge inflatie weg te nemen. De economen houden daarom rekening met 

een naderende recessie, al verwachten zij niet dat deze diep zal zijn omdat de 

werkloosheid door de krapte op de arbeidsmarkt laag blijft. 

1.1 Nederlandse economie 

De inflatie is jarenlang heel laag geweest. Maar daar is eind 2021 een einde aan gekomen. Toen was de 

verwachting dat de hoge inflatie van tijdelijke duur zou zijn. De wereldhandel moest na de Coronapan-

demie immers weer op gang komen en er was een groot tekort aan grondstoffen. Maar door de oorlog 

in Oekraïne en de geopolitieke strijd die daarmee verband houdt, worden wij geconfronteerd met nog 

veel hogere grondstofprijzen op de wereldmarkt, met name die van energie. 

 

Naar verwachting zal de inflatie in 2022 uit komen rond de 10%. Dat wordt vooral veroorzaakt door de 

stijging van de energiekosten met ruim 88%. Die hogere energiekosten werken ook door in de kostprijs 

van bijvoorbeeld de boodschappen die in een jaar tijd 12% duurder zijn geworden. Aan de stijging van 

de kosten lijkt nog geen einde te komen. Ook voor 2023 zullen wij rekening moeten houden met een 

hoge inflatie. Niet alleen blijft de situatie op de wereldmarkt onrustig, maar stilaan volgen ook de loon-

eisen het inflatiecijfer. De stijging van de loonkosten zal uiteindelijk ook doorberekend worden in de 

prijs die de consument moet betalen.   

 

Nu een steeds groter deel van het inkomen moet worden besteed aan vaste lasten, energie en noodza-

kelijke boodschappen, is er minder beschikbaar voor andere aankopen. Onvermijdelijk zal het leiden tot 

een daling van de andere bestedingen. Er zullen ondernemers zijn die niet in staat zijn een antwoord te 

geven op deze dalende vraag en hun bedrijf moeten sluiten. Voor andere ondernemers is deze situatie 

juist een inspiratie tot innoveren. De komende jaren zullen in het teken staan van de transitie naar 

nieuwe energiebronnen. Voor 2023 gaat de overheid vooralsnog uit van een economische groei van 

1,5%. Maar die verwachting is erg onzeker en geldt niet voor alle sectoren. 

 

1.2 Arbeidsmarkt 

Het CBS maakte medio november bekend dat de Nederlandse arbeidsmarkt in het derde kwartaal van 

2022 iets minder krap is geworden. In die periode stonden er tegenover elke 100 werklozen 121 vaca-

tures. In het voorgaande kwartaal was dat nog 143. Er is dus wel sprake van een afkoeling. Maar ander-

zijds zijn er in het derde kwartaal van 2022 wel bijna zestigduizend banen bijgekomen. Dat duidt er op 

dat er ook veel nieuwkomers zich hebben gemeld op de arbeidsmarkt. 

 

De roep om personeel blijft ondanks de krimp van de economie ook volgend jaar enorm hoog. Om te 

kunnen voorzien in de personeelsvraag wordt er beleid gemaakt dat gericht is op de grote groep partti-

mers. Bijna de helft van onze beroepsbevolking werkt parttime. In de zorgsector ligt dit percentage 
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boven het gemiddelde, namelijk ruim 70%. Onder de groep verzorgenden is dit zelfs 85%. Lange tijd is 

het vele parttime werken als een succesfactor gezien van onze economie, maar het tij is gekeerd. 

 

Er lijkt sprake van een nieuw mantra: “Wegens personeelstekort…..”. Het personeelstekort dwingt on-

dernemingen om keuzes te maken. Hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen verwoordt het zo: ”Wij le-

ven in een deeltijdmaatschappij, maar verwachten een voltijdssamenleving”. Als de vacatures niet wor-

den ingevuld, zal de dienstverlening moeten afschalen. Zoals basisscholen die besluiten om kinderen 

nog maar vier dagen per week onderwijs te bieden door het gebrek aan leerkrachten. En de Spoorwegen 

die besluiten treinen uit de dienstregeling te halen door het tekort aan machinisten en conducteurs. 

Maar ook de zorgsector wordt geconfronteerd met deze beleidsvraag, waar ligt de grens van wat nog 

mogelijk is. Het kabinet roept de zorgsector op om het personeelsvraagstuk met behulp van creativiteit 

en innovatie te beantwoorden, zowel sociaal als technologisch. 

 

Het parttime werken van met name vrouwen is verankerd in de Nederlandse cultuur. Dat wil zeggen het 

betaald werken naast de zorgtaken in het gezin. Maar, zo stelt het Centraal Planbureau, als de zorgtaken 

thuis afnemen omdat de kinderen groter worden, leidt dit in veel gevallen niet tot méér betaald werken 

maar tot een andere invulling van de vrijgekomen tijd. Daarom wordt de focus gelegd op de groep van 

parttimers bóven de 40 jaar. Zij moeten worden verleid tot meer betaald werk. De overheid zet in op 

het financieel stimuleren door middel van een voltijdsbonus. De vraag is of die er komt. Maar wellicht 

is het beter om de arbeidskorting aan te passen door de afbouw vanaf ca. € 21.000 te wijzigen en ook 

iets te doen aan de inkomensafhankelijke toeslagen. De Telegraaf becijferde dat in een extreem geval 

een stijging van het jaarsalaris met € 15.000 leidt tot een verhoging van het besteedbaar inkomen met 

slechts € 3.000. Niet alleen door hogere belastingheffing, maar ook door de daling van de inkomensaf-

hankelijke toeslagen.  

 

1.3 Prijscompensatie en loon-prijsspiraal 

In september is de inflatie naar recordhoogte gestegen. Ten opzichte van oktober 2021 zijn de prijzen 

van de consumentenproducten met 14% duurder. De stijging van de laatste maanden wordt vrijwel 

volledig veroorzaakt door de stijging van de voedingskosten.  

 

Zoals uit onderstaande tabel blijkt is er van een daling nog geen sprake. 

 

Maand 2022 CPI inflatie op jaarbasis 

Februari   6,2 % 

Maart 

 

  9,7 % 

April   9,6 % 

Mei   8,8 % 

Juni   8,6 % 

Juli 10,3 % 

Augustus 12,0 % 

September 14,5 % 

Oktober 14,3 % 

November    9,9 % 
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Steeds vaker klinkt vanuit de vakbonden de roep om prijscompensatie. Logisch, want door de prijsstij-

gingen kan met hetzelfde geld steeds minder gekocht worden. In reactie daarop vragen werknemers de 

lonen te verhogen want zij hebben steeds meer moeite om maandelijks rond te komen. Die vraag van 

de werknemers wordt door de vakbonden als looneis ingebracht in de cao-onderhandelingen. Gegeven 

de hoge inflatie zijn de looneisen op dit moment boven de 10%. Zoals bijvoorbeeld de 12,5% looneis van 

de FNV voor de medewerkers in de ziekenhuizen en de 9,5% loonstijging die bij de Nederlandse Spoor-

wegen is afgesproken. 

 

De winst van bedrijven staat door de stijging van de inkoopprijzen al ruim een jaar onder druk. In reactie 

daarop hebben ondernemingen de consumentenprijzen aangepast. Als nu ook de lonen fors gaan stij-

gen, zullen ondernemingen ook die stijging door moeten rekenen in de consumentenprijzen, wat de 

inflatie verder zal doen stijgen. En dan ontstaat een zichzelf in stand houdende spiraal van loon- en 

prijsstijgingen. Met als resultaat een langdurig hoge inflatie. Economen verwachten overigens dat die 

gevreesde loon-prijsspiraal er niet zal komen. De overheid neemt al maatregelen om de stijging van de 

energiekosten voor de consument te temperen. Deze en andere maatregelen zullen de inflatie doen 

stabiliseren. Maar daar hangt wel een prijskaartje aan. 
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2 Belasting 

Door de daling van de koopkracht neemt de overheid maatregelen om huishou-

dens financieel te steunen. De belastingen worden verlaagd. Voor de meest 

kwetsbare huishoudens wordt de zorg- en huurtoeslag aangepast. En het mini-

mumloon stijgt met 10%. Werken wordt aantrekkelijker gemaakt door de belas-

ting op arbeid te verlagen. De maximale arbeidskorting wordt daartoe verhoogd. 

Tegelijk wordt het voor ZZP’ers fiscaal gezien minder aantrekkelijk gemaakt. 

 

2.1 Lager tarief belastingheffing 

Het tarief van de eerste en tweede schijf is hetzelfde, maar is niet over het hele bedrag hetzelfde opge-

bouwd. Van de 36,93% belastingheffing in de eerste schijf gaat 27,65% naar de volksverzekeringen, zo-

dat er  maar 9,28% overblijft voor de belastingheffing. De heffing over de tweede schijf is volledig voor 

de belastingheffing. Het percentage van 27,65% volksverzekeringen is opgebouwd uit 17,90% voor de 

AOW, 0,10% voor de Anw (Algemene nabestaandenwet) en 9,65% voor de Wlz (Wet langdurige zorg). 

 

Een overzicht van de percentages voor de loonbelasting in 2023 

Belastingtarief 2021 2022 2023 

Tarief eerste en tweede schijf 37,10% 37,07% 36,93% 

Lengte eerste en tweede schijf € 68.507 € 69.398 € 73.031 

Tarief derde schijf  49,50% 49,50% 49,50% 

 

Een verschil van 0,14 procentpunt ten opzicht van 2022 is voor de meeste mensen enkele tientjes tot 

maximaal € 100 netto op jaarbasis. De lengte van de eerste en tweede schijf samen wordt fors verhoogd 

naar € 73.031. Over het inkomen daarboven geldt een belastingtarief van 49,50%. Voor diegenen die 

méér verdienen dan 73.000 zal de verhoging van de lengte van de eerste en tweede schijf een voordeel 

opleveren van € 456 netto. 

 

Is van een medewerker geen Burgerservicenummer (Bsn-nummer) bekend, dan moet verplicht het ano-

niementarief van 52,0% loonheffing worden toegepast. Nieuw in 2023 is dat zodra het Bsn-nummer 

alsnog bekend is, de eerdere maanden herrekend mogen worden tegen de witte loonheffingstabel. Het 

is niet toegestaan de correctie over voorgaande jaren toe te passen.  

 

2.2 Loonheffingskorting gaat omhoog 

Elke werknemer heeft bij één werkgever recht op toepassing van de loonheffingskorting. De loonhef-

fingskorting is een verzameling van diverse kortingen op de af te dragen loonheffing, waaronder de 

algemene heffingskorting en de arbeidskorting. 

 

Algemene heffingskorting 

In 2023 bedraagt de maximale heffingskorting € 3.070 (2022: € 2.888) tot een inkomen uit werk en 

woning van € 22.661.  
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Vanaf € 22.661 wordt de algemene heffingskorting met 6,095% afgebouwd tot nihil bij een inkomen uit 

werk en woning van € 73.031. Het kabinet heeft het plan om vanaf 2025 bij het inkomen uit werk en 

woning ook het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en inkomen uit sparen en beleggen (box 3) op 

te tellen.  

 

Arbeidskorting 

De maximale arbeidskorting wordt fors verhoogd. Het maximale bedrag van de arbeidskorting komt in 

2023 uit op € 5.052 (2022: € 4.260). Daarnaast gaat het afbouwpercentage omhoog naar 6,51% (2022: 

5,86%). De afbouw start vanaf € 37.626 (2022: € 36.649). 

Door deze verhoging van het afbouwpercentage neemt de marginale druk voor middeninkomens flink 

toe. De marginale druk is het deel van de stijging van het bruto inkomen dat niet leidt tot een toename 

van het besteedbare inkomen. Oftewel, voor de middeninkomens geldt dat er van het méér werken in 

2023 minder netto overblijft dan in eerdere jaren. 

Inkomen Hoogte van de korting Korting maximaal 

€           0 - € 10.727 8,241% € 884 

€ 10.727 - € 23.172 € 884 plus 29,900% over elke euro boven € 10.727 € 4.605 

€ 23.172 - € 37.626 € 4.605 plus 3,093% over elke euro boven € 23.172 € 5.052 

€ 37.626 - € 115.230 € 5.052 min 6,510% voor elke euro boven € 37.626   

€ 115.230 en hoger geen arbeidskorting  

 

De tabel geldt alleen voor inwoners van Nederland. Voor werknemers die geen inwoner zijn van Neder-

land gelden, afhankelijk van hun woonland, andere tarieven.  

 

Zelfstandigenaftrek en oudedagsreserve 

De verhoging van de arbeidskorting is ook mede bedoeld als maatregel om het gat tussen de inkomens 

van ZZP’ers en werknemers te dichten.  

 

Een andere maatregel is de afbouw van de zelfstandigenaftrek, een voordeel dat ZZP’ers hebben. De 

zelfstandigenaftrek is een vast bedrag dat zij mogen aftrekken van de winst als zij tenminste 1.225 uren 

hebben gewerkt. In 2022 is dat nog € 6.310, maar in 2023 is deze aftrekpost verlaagd naar € 5.030. 

Daarna wordt deze fiscale aftrekpost stapsgewijs verlaagd tot € € 900 in 2027.  

 

Ook kunnen ZZP’ers vanaf 2023 geen oudedagsreserve meer opbouwen. Tot dit jaar konden onderne-

mers een deel van de winst reserveren voor een oudedagsvoorziening, waardoor er minder inkomsten-

belasting betaald hoeft te worden. Maar deze mogelijkheid vervalt dus. 

 

Jonggehandicaptenkorting 

De jonggehandicaptenkorting stijgt van € 771 naar € 820. Dit is € 68,33 per maand. 
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Tabel bijzondere beloningen 

De tabel voor werknemers jonger dan de AOW leeftijd (voor inwoners van Nederland) voor 2023 

Jaarloon Zonder loonheffingskorting Met loonheffingskorting 

€              - 36,93 %   0,00 % 

€    10.701 36,93 % 28,69 % 

€    11.586 

 

36,93 %   7,03 % 

€    21.456 36,93 % 33,84 % 

€    22.661 36,93 % 39,93 % 

€    37.627 36,93 % 49,54 % 

€    73.032 49,50 % 56,01 % 

€ 124.449 49,50 % 49,50 % 

 

 

2.3 Vrije ruimte tijdelijk naar 3,00 % 

Vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers zijn door de hoge inflatie duurder dan voorheen. 

Daardoor zal de vrije ruimte niet meer toereikend zijn om de gebruikelijke vergoedingen, verstrekkingen 

en terbeschikkingstellingen te handhaven zonder dat sprake is van eindheffing. Om werkgevers hiervoor 

tegemoet te komen wordt de vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de loonsom tijdelijk extra ver-

hoogd van 1,7% naar 3,00%. Deze verhoging geldt voor de duur van één jaar. In 2024 gaat het percen-

tage van 1,92% gelden. Over het restant van de loonsom boven € 400.000 blijft de vrije ruimte 1,18%.  
 
Bij een loonsom van tenminste € 400.000 levert deze verhoging in 2023 € 5.200 extra vrije ruimte op.  

 

Een overzicht van de vrije ruimte over de afgelopen jaren 

Jaar Eerste € 400.000 loonsom 
Meerdere van de loonsom 

boven € 400.000 

2023 3,00 % 1,18% 

2022 1,70 % 1,18 % 

2021 – aangepast vanwege corona 3,00 % 1,18 % 

2020 – aangepast vanwege corona  3,00 % 1,20 % 

2019 1,20 % 1,20 % 

 

2.4 Thuiswerkvergoeding stijgt iets 

In de wet is vastgelegd dat de thuiswerkvergoeding jaarlijks wordt geïndexeerd aan de hand van de 

tabelcorrectiefactor. Hierdoor wordt rekening gehouden met de inflatie. Deze indexatie vindt voor het 

eerst plaats per 1 januari 2023. Het FNV heeft een verhoging naar € 8,00 per dag voorgesteld om tege-

moet te komen aan de hoge energiekosten. Maar het Kabinet heeft hier geen gevolg aan gegeven. De 

thuiswerkvergoeding stijgt per 2023 van € 2,00 naar € 2,15 per dag.  
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2.5 Onbelaste reiskostenvergoeding stijgt 

Al sinds 2006 is de vrijgestelde vergoeding voor het zakelijk reizen € 0,19 per kilometer. Maar nu is het 

dan zover, met ingang van 1 januari 2023 stijgt de vrijgestelde vergoeding van € 0,19 naar € 0,21 per 

kilometer. Naar verwachting zal de vrijstelling in 2024 stijgen naar € 0,22 per kilometer. 

 

Als gevolg van de verhoging van de vrijgestelde vergoeding naar € 0,21 per kilometer kan in 2023 een 

nog groter deel van de bruto eindejaarsuitkering worden geruild tegen een extra netto reiskostenver-

goeding.  

 

2.6 Auto van de zaak 

De bijtelling van de auto van de zaak blijft in 2023 gehandhaafd op 22%. 

Nog tot en met 2025 zal de aanschaf van emissievrije auto’s (volledig elektrische auto’s) fiscaal worden 

gestimuleerd. Wel neemt de korting elk jaar af tot uiteindelijk 0% korting in 2026. Voor 2023 is de ver-

laging vorm gegeven door de maximale catalogusprijs waarover de korting mag worden toegepast te 

verlagen van € 35.000 naar € 30.000. De bijtelling voor deze auto’s van de zaak blijft in 2023 gehand-

haafd op 16%. Waterstof- en zonnecelauto’s krijgen in 2023 eveneens een bijtelling van 16%, zonder 

dat sprake is van een maximum catalogusprijs. 

 

Bijtelling volledig elektrische auto’s van de zaak 

Elektrische auto’s 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Bijtelling 12% 16% 16% 16% 17% 22% 

Maximaal over € 40.000 € 35.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 n.v.t. 

 

2.7 ZZP en IB47 

In alle gevallen waarbij ondernemers geen BTW op de factuur vermelden, moet de uitbetaling worden 

opgegeven aan de Belastingdienst door middel van een IB47 opgave. Dat geldt ook als geen BTW op de 

factuur staat vermeld omdat sprake is van bijvoorbeeld vrijgestelde prestaties (0% tarief) of de Kleine 

Ondernemersregeling (KOR). Een factuur waarop € 0 BTW is opgenomen, wordt gelijkgesteld als geen 

vermelding van BTW op de factuur. Alleen als de ondernemer een factuur heeft uitgereikt met BTW 

hoeven de betalingen niet aangeleverd te worden met behulp van de IB47 opgave. De IB47 opgave over 

2022 moet ingestuurd zijn vóór 1 februari 2023. 

 

2.8 Inkomstenbelasting 

Vermogensrendementsheffing gewijzigd 

Spaargeld, beleggingen, vakantiehuisjes en schulden bepalen het vermogen dat wordt belast in de In-

komstenbelasting (IB). Dit is box 3 van de IB. Het vermogen wordt bepaald naar de situatie op 1 januari 

van het jaar.  
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De belasting op het vermogen is al jaren een hoofdpijndossier voor de regering. Tot voor kort werd er  

belasting geheven naar een relatief hoog fictief rendement. In werkelijkheid hadden spaarders te maken 

met zeer lage rentes, mogelijk zelfs met een negatieve rente. Na langlopende procedures en aanpassin-

gen van het systeem, en een uitspraak van de Hoge Raad op 24 december 2021, is besloten dat er 

(waarschijnlijk) per 2026 belasting zal worden geheven op basis van het werkelijk behaalde rendement 

en niet meer een fictief rendement. Tot dat moment zal er sprake zijn van een overgangssituatie waarbij 

nog steeds gerekend zal worden met een fictief rendement, maar wel met onderscheid naar soort ver-

mogen.  

Intussen is het systeem met terugwerkende kracht naar 2017 aangepast. In het verleden werd geen 

rekening gehouden met de samenstelling van het vermogen, het totale vermogen werd belast tegen 

een verondersteld rendement. Dat is nu gewijzigd. Het vermogen wordt opgedeeld in 3 categorieën: 

spaargeld, beleggingen (en ander bezittingen) en schulden. En voor elk van deze drie geldt een eigen 

fictief rendementspercentage. Over de periode 2017 tot en met 2022 zijn de percentages als volgt vast-

gesteld: 

Soort vermogen 2017 2018 2019 2020 2021 

Spaargeld 0,25% 0,12% 0,08% 0,04% 0,01% 

Beleggingen 5,39% 5,38% 5,59% 5,28% 5,69% 

Schulden 3,43% 3,20% 3,00% 2,74% 2,46% 

 

Voor 2022 zijn de rendementspercentages voor spaargeld en schulden nog niet vastgesteld.  
 
De belastingheffing over 2021 wordt hierna berekend aan de hand van een voorbeeld.  

Stel een persoon (geen fiscale partner) heeft € 100.000 spaargeld en € 60.000 beleggingen. 
 
Stap 1: het berekenen van het gewogen fictief rendementspercentage  

• Het fictief rendement op sparen is 0,01% x € 100.000 = € 10 

• Het fictief rendement op beleggingen is 5,69% x € 60.000 = € 3.414. 

• Het totaal fictief rendement is € 10 + € 3.414 = € 3.424 

• Omgerekend is dit een gewogen fictief rendement van 3.424 / 160.000 x 100% = 2,13% 
 
Stap 2: het bepalen van het belast vermogen 

• Het vermogen is € 100.000 + € 60.000 = € 160.000 

• Heffingsvrij in € 50.000 zodat het belast vermogen is € 160.000 - € 50.000 = € 110.000 
 
Stap 3: berekening van de belastingheffing 

• Het gewogen rendement over het belast vermogen is € 110.000 x 2,13% = € 2.343  

• Over dit rendement moet 31% belasting worden afgedragen = 31% x € 2.343 = € 726. 

 

Omdat de berekening wordt gemaakt naar de situatie op 1 januari, zijn in de wetgeving bepalingen 

opgenomen die moeten voorkomen dat rond 1 januari beleggingen tijdelijk worden omgezet in spaar-

geld. Dat met als doel zoveel mogelijk vermogen op 1 januari onder de titel spaargeld te krijgen waar-

over het lage fictieve rendement berekend kan worden. Er wordt uitgegaan van de periode tussen 20 

december en 10 januari waarin deze omzetting fiscaal niet wordt getolereerd.  

 



 

12 
 

Het belastingtarief is in 2022 vastgesteld op 31%. Voor 2023 is het tarief verhoogd naar 32%. In de ko-

mende jaren gaat het percentage stapsgewijs stijgen naar 34% in 2025. Daarnaast gaat het heffingsvrije 

vermogen omhoog. Het heffingsvrije vermogen stijgt van € 50.650 in 2022 naar € 57.000 per belasting-

plichtige in 2023.  

 

Max. hypotheekrenteaftrek omlaag 

De afbouw van de hypotheekrenteaftrek komt in 2023 op het tarief van de eerste schijf. Voor 2023 geldt 

als maximale hypotheekrenteaftrek 36,93%. Het gevolg is dat eigenaren van een woning met een hypo-

theek minder belasting terugkrijgen.  

Jaar 

 

2019 2020 2021 2022 2023 

Max. tarief hypotheekrenteaftrek 49,0 % 46,0% 43,0 % 40,0% 36,93% 

 

Ter compensatie van de afbouw van de hypotheekrenteaftrek is een aantal jaren geleden besloten om 

de eigenwoningforfait stapsgewijs te verlagen. Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-

waarde tussen € 75.000 en € 1.200.000 daalt van 0,45% in 2022 naar 0,35% in 2023. Voor woningen met 

een WOZ-waarde bóven € 1.200.000 blijft in 2023 het percentage ongewijzigd op 2,35%. 

Verhoging zorg- en huurtoeslag 

De maximale huurtoeslag en zorgtoeslag worden verhoogd met respectievelijk ca. € 35 en ca. € 17 per 

maand. De toeslag is bedoeld om de meest kwetsbare huishoudens te ondersteunen. Naar verwachting 

zullen meer huishoudens in 2023 aanspraak kunnen maken op een zorgtoeslag die dan € 154 per maand 

bedraagt. 

Kinderopvangtoeslag 2023 

De maximum uurtarieven waarover ouders kinderopvangtoeslag ontvangen in 2023 worden ten op-

zichte van 2022 met 5,58% verhoogd. Bij het gastouderopvang ligt het stijgingspercentage op 3,22% 

omdat hierbij rekening is gehouden met de intensivering van toezicht en handhaving. 

Soort kinderopvang Leeftijd 2022 2023 

Dagopvang 0 - 4 jaar € 8,50 € 8,97 

Buitenschoolse opvang 4 – 12 jaar € 7,31 € 7,72 

Gastouderopvang 0 – 12 jaar € 6,52 € 6,73 

 

De kinderopvang wordt in 2023 duurder. Met de verhoging van de tarieven van de kinderopvang zal ook 

de Kinderopvangtoeslag worden verhoogd.  

De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt samen met de hoogte van het inkomen van de ouders. 

Hoe hoger het inkomen, hoe lager het percentage van de kinderopvangtoeslag. De toetsingsinkomens 

van de inkomensgroepen worden jaarlijks met ingang van 1 januari geïndexeerd. Het indexeringsper-

centage voor 2023 bedraagt 3,37%. Stijgt het inkomen van de ouders met méér dan 3,37% (denk daarbij 

aan zaken als loonstijging door een cao-wijziging) dan is de kans groot dat de ouders daardoor in een 

hogere inkomensgroep terecht komen, met een lager percentage kinderopvangtoeslag als gevolg. 
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De minister heeft besloten de koppeling gewerkte uren (KGU) los te laten. Dat betekent dat met ingang 

van 2023 het aantal gewerkte uren niet meer direct gekoppeld is aan het aantal uren kinderopvang 

waarover recht op toeslag bestaat. Ouders moeten nog wel voldoen aan de arbeidseis. Per kalender-

maand waarin ouders betaalde arbeid hebben verricht, kan er aanspraak worden gemaakt op ten hoog-

ste 230 uren toeslag kinderopvang. Er wordt daarbij uitgegaan van de ouder die het minst aantal maan-

den heeft gewerkt. 

Ouders zijn verplicht om belangrijke wijzigingen in het inkomen binnen vier weken te melden aan de 

Belastingdienst zodat daarop bij het toekennen van de kinderopvangtoeslag rekening kan worden ge-

houden. En ook als er iets verandert in het opvangcontract zoals meer of minder opvanguren, verande-

ring van locatie of extra afname van uren moet dat worden gemeld. Dat alles voorkomt dat ouders aan 

het eind van het jaar met grote terugbetalingen van teveel ontvangen kinderopvangtoeslag worden ge-

confronteerd.   
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3 Toekomstige arbeidsmarkt 
 

De daling van het aantal werklozen is tot stilstand gekomen. In sommige streken 

neemt de werkloosheid zelfs weer licht toe. Niettemin is het aantal werklozen 

op dit moment nog historisch laag. De krapte heeft er mede toe bijgedragen dat 

werkgevers sneller contracten voor onbepaalde tijd zijn gaan aanbieden. Medio 

2022 zijn de ministers Van Gennip (SZW) en Helder (Langdurige Zorg) met plan-

nen gekomen om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken.  

 

3.1 Hervorming arbeidsmarkt 

Werk draagt ertoe bij dat mensen in hun bestaan kunnen voorzien. Ook biedt het mogelijkheden tot 

zelfontplooiing en draagt in belangrijke mate bij aan de sociale contacten en het persoonlijk welbevin-

den. En daarom krijgt het thema arbeid veel aandacht. Het kabinet wil een aantal grote verbeteringen 

aanbrengen in de regels. Deze moeten er toe leiden dat werknemers meer werk- en inkomenszekerheid 

krijgen, zonder dat het de wendbaarheid van de ondernemingen schaadt. Daarnaast neemt het kabinet 

stappen om een einde te maken aan het groot aantal schijnzelfstandigen in de arbeidsmarkt.  

 
Nul-urencontracten en min-maxcontracten 

De nul-uren contracten (oproepcontracten) en de min-maxcontracten bieden werknemers onvol-

doende inkomenszekerheid. In de Wet Arbeidsmarkt in Balans zijn al belangrijke stappen gezet om hun 

positie te verbeteren, zoals de verplichting om na 12 maanden een contract met een vast aantal uren 

aan te bieden en een minimale oproeptermijn van 4 dagen. Maar de praktijk leert dat het effect van 

deze maatregelen nog te beperkt is.  

 

Het kabinet heeft plannen om de nul-urencontracten te gaan verbieden, met uitzondering voor scholie-

ren en studenten. In plaats daarvan wordt het basiscontract geïntroduceerd. En het vaste contract 

wordt leidend. 

 
Ketenbepaling 

In principe kan een werkgever een onbeperkt aantal min of meer opvolgende contracten voor bepaalde 

tijd geven, zolang de werkgever maar rekening houdt met de ketenbepaling van maximaal drie tijdelijke 

contracten in een periode van 36 maanden. Onderzoek wijst uit dat nogal wat werkgevers structureel 

werk met dit soort tijdelijke contracten invult. Deze werknemers komen daardoor in een soort draai-

deurconstructie zonder uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd en dus ook geen inkomenszeker-

heid voor de toekomst. 

 

Daarom wil het kabinet dat in een keten van contracten geen rekening meer wordt gehouden met een 

tussenperiode. Al het voorgaande werk bij de werkgever behoort dan tot de keten. Wel wordt gedacht 

aan een administratieve vervaltermijn ten aanzien van voorliggende contracten voor seizoenswerk. 

Voor scholieren en studenten blijft de termijn van 6 maanden wel bestaan. 
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Arbeidscommissie 

Vergelijkbaar met de huurcommissie wil het kabinet een arbeidscommissie in het leven gaan roepen. 

Deze commissie is bedoeld om kwetsbare werknemers makkelijker toegang te geven tot het recht.  Nu 

is een gang naar de kantonrechter voor vele werknemers te hoog en te duur. De arbeidscommissie moet 

een laagdrempelige vorm van conflictbeslechting worden waar alle werknemers gebruik van kunnen 

maken. 

 
Naar duurzame arbeidsrelaties 

In een duurzame arbeidsrelatie moeten werkgever en werknemer bereid zijn in elkaar te investeren. 

Dat wil het kabinet stimuleren door de volgende maatregelen: 

• Keuze bij ontslag met wederzijds goedvinden: een van werk naar werk traject óf transitievergoeding. 

Het van werk naar werk wordt door de overheid ondersteund met bij- en omscholingsregelingen; 

• Recht op een hogere WW als tijdens het traject van werk naar werk er tijdelijk WW nodig is; 

• In het tweede ziektejaar wordt de re-integratie in principe gericht op een andere werkgever. 

 
Herziening kinderopvang 

De kinderopvang wordt gezien als een belangrijk instrument om de arbeidsparticipatie te verhogen. Een 

goede start op de kinderopvang wordt ook gezien als belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Het 

kabinet wil de vergoeding van de kinderopvang ingrijpend gaan veranderen. Op dit moment denkt het 

kabinet aan een vergoeding van 95% van de kinderopvang voor alle werkende ouders, direct betaald 

aan de kinderopvangorganisaties.  

 

3.2 Schijnzelfstandigheid 

De afgelopen jaren zijn veel pogingen ondernomen om duidelijkheid te scheppen in de vraag wanneer 

sprake is van dienstverband en wanneer van een zelfstandige. De model overeenkomsten geven zoveel 

onduidelijkheid dat de Belastingdienst maar heel beperkt controleert. Alleen bij bewust misbruik wordt 

ingegrepen. Overigens zijn er wel plannen om het toezicht van de Belastingdienst op dit onderdeel in 

de toekomst uit te breiden. Deze versterking is zowel kwantitatief als kwalitatief. 
 
Het kabinet wil nu inzetten op het verduidelijken van het begrip ‘gezag’, één van de pijlers van de defi-

nitie van het werknemerschap. Want gezag is bepalend voor de vraag of iemand werkt in dienst van een 

ander. Er komen dus regels om te bepalen of er wel of niet sprake is van een gezag relatie. Naar ver-

wachting zal dan de inzet van een zeer fors deel, mogelijk de helft, van alle ZZP-relaties aangemerkt 

gaan worden als dienstverband.  
 
Een andere maatregel is het omdraaien van de bewijslast over de arbeidsrelatie. Ligt de bewijslast nu 

bij de opdrachtnemer, in de plannen van het kabinet komt de bewijslast over de arbeidsrelatie bij de 

opdrachtgever te liggen. En wordt daarmee aan opdrachtnemers de mogelijkheid geboden om in voor-

komende gevallen via de rechter een arbeidsovereenkomst af te dwingen. 
 
Ook wil het kabinet het voorstel van de SER overnemen om bij een uurtarief onder € 30 tot € 35 in alle 

gevallen uit te gaan van een dienstverband en niet van een zelfstandige. Dit zal er mede toe bijdragen 

dat de zwakkere ZZP’er eenvoudiger hun rechtspositie kunnen opeisen. 
 
Tot slot moet er voor zelfstandigen een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering komen. 
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3.3 Toekomstbestendige arbeidsmarkt Zorg en welzijn 

De zorgvraag stijgt zo snel dat de economie en de beroepsbevolking het binnenkort niet meer kunnen 

bijbenen. Er werken nu zo’n 1,4 miljoen mensen in de zorg en welzijn, maar het is niet genoeg. In de 

zorgsector staan er in het derde kwartaal van 2022 ruim 68.000 vacatures open. En dat zullen er de 

komende jaren eerder méér dan minder worden. Op dit moment werkt één op de zes werknemers in 

de zorg en welzijn. Maar gegeven de veroudering van de bevolking zal in 2040 één op de vier werkenden 

een baan in de zorg en welzijn moeten hebben. De vraag is of het realistisch is om dat na te streven. De 

uitdaging waar Zorg en welzijn voor staat is het anders organiseren van de groeiende zorgvraag zonder 

dat er heel veel meer personeel voor nodig is. Want dat extra personeel zal er niet zijn.  
 
Om zonder extra personeel toch de groei van de zorgvraag op te kunnen vangen, wordt door het kabinet 

ingezet op drie thema’s. Deze zijn benoemd in een schrijven van minister Conny Helder van 13 mei 2022 

met de titel ‘Hoofdlijnenbrief Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg” (TAZ): 

• Zoeken naar innovatieve werkvormen 

• Maatregelen om medewerkers te behouden 

• Leren en ontwikkelen 

De actie ligt bij de zorgorganisaties.  De overheid, brancheorganisaties en andere instanties moeten het 

veranderingsproces gaan faciliteren.  
 
Innovatieve werkvormen 

De bedoeling is dat werknemers in de zorg en welzijn anders gaan werken, waarbij gebruik wordt ge-

maakt van arbeidsbesparende sociale en technische innovaties, en zij dat werken met plezier (blijven) 

doen. Dat moet gebeuren door taken en functies opnieuw binnen teams te verdelen, waarbij de mede-

werkers zo goed mogelijk opgeleid moeten zijn voor die taken en deze ook aansluiten bij hun interesses. 

De technologische innovaties moeten er mede toe bijdragen dat de administratieve lasten afnemen 

zodat er meer tijd overblijft voor de daadwerkelijke zorg. De opgaven voor dit onderdeel zijn daarom: 

• Investeren en opschalen sociale en technologische arbeidsbesparende innovaties; 

• Het werk anders gaan inrichten. 

Zorgorganisaties moeten zorgen dat medewerkers meer kunnen sturen op zelfredzaamheid, zelfmana-

gement en preventie. Dat naar het voorbeeld van Denemarken. Ook moeten zorgorganisaties beter 

gaan samenwerken met informele zorg zoals JIM en de buurtconciërge.  
 
Behouden van werknemers 

Nog steeds verlaat ieder jaar een groot aantal mensen de zorgsector. Het zal noodzakelijk zijn om die 

uitstroom terug te dringen. Daar zal serieus werk van gemaakt moeten worden, zegt de minister. Daar-

toe moet het werkplezier omhoog. Ook moet er een einde komen aan de uitstroom van werknemers 

naar de positie van zelfstandige. Deze zelfstandigen hebben het gevoel méér te verdienen, hebben méér 

invloed op hun werkdruk en voelen zich minder gebonden zodat de mate van vrijheid groter is. Zo wordt 

dat ook gezien door de collega’s die in loondienst werken. 

Voor dit onderdeel wordt ingezet op: 

• Het borgen van professionele zeggenschap en autonomie in het dagelijkse werk; 

• Verlenging van de interne begeleiding tot maximaal één jaar na diplomering; 

• Terugdringen van verzuim en het extra belonen van een grotere deeltijdfactor; 

• Verantwoordelijkheden tussen werknemers en zzp’ers moeten eerlijk en gelijk verdeeld worden. 
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Leren en ontwikkelen 

De succesfactor is te kunnen beschikken over voldoende, goed toegeruste zorgmedewerkers. Die moe-

ten zijn opgeleid voor daar waar ze nodig zijn. Voor wie in de zorg wil gaan werken is goede, betrouw-

bare informatie over opleidings-, loopbaan- en beroepskeuzes essentieel. En wie daarna aan de oplei-

ding begint moet zich verzekerd weten van voldoende stage-, leerwerkplek- en opleidingsmogelijkhe-

den met goede begeleiding in een veilig en motiverend leerklimaat. De veronderstelde actiepunten zijn 

daartoe: 

• Gerichter opleiden voor de sectoren en de regio’s die het meest geconfronteerd worden met krapte; 

• Voldoende begeleiding organiseren in een veilig en inspirerend werk- en leerklimaat; 

• Goede randvoorwaarden scheppen voor een leven lang ontwikkelen. 

Zorgorganisaties moeten er voor zorgen dat ‘leren’ (ook het helpen bij het leren van anderen), een vast 

onderdeel van het takenpakket van de zorgmedewerker wordt. 

 

Om deze veranderingen daadwerkelijk in gang te kunnen zetten en het proces in goede banen te leiden, 

is een sterk strategische HRM-positie onmisbaar. 
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4 Sociale verzekeringen en pensioenpremie 

Het kabinet zet vooral in op het verbeteren van de koopkracht van de burgers. 

Voor de werkgevers is er op dit moment minder aandacht nu de economie nog 

volop draait, ondanks dat rekening wordt gehouden met een naderende re-

cessie. Werkgevers moeten er rekening mee houden dat in 2023 de lasten zul-

len stijgen. De ruimte die de overheid nog heeft, zal vooral worden gericht op 

investeringsaftrekmogelijkheden voor verduurzaming en energieverbruik. 

4.1 Gedifferentieerde premie 

De grens tussen kleine en middelgrote werkgevers wordt gewijzigd. Vanaf 2023 ligt de loonsomgrens 

op 25 maal het gemiddelde premieplichtig loon van 2021. Dat betekent dat in 2023 de grens tussen 

kleine en middelgrote werkgevers ligt bij een loonsom van € 25 x € 36.200 = € 905.000. 

Op basis van het premieplichtig loon van 2021 wordt de werkgever in 2023 ingedeeld in één van de drie 

hiernavolgende categorieën: 

• Kleine werkgever, indien het premieplichtig loon in 2020 lager is dan € 905.000; 

• Middelgrote werkgever, als het premieplichtig loon in 2021 tussen € 905.000 en € 3.620.000 ligt; 

• Grote werkgever, als het premieplichtig loon in 2021 hoger is dan € 3.620.000  

Deze indeling bepaalt of de werkgever een individuele premie Whk betaalt of een premie die (deels) 

gebaseerd is op een sectorpremie.  

Sinds 2022 geldt ook voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof-premie) een gedifferentieerde premie, 

waarbij voor de kleine werkgevers een lagere premie geldt dan voor middelgrote en grote werkgevers. 

Toch wil dit niet zeggen dat de kleine werkgevers uitsluitend het lage Aof-percentage toepassen. Over 

UWV uitkeringen die via de werkgever worden uitbetaald, geldt altijd het hoge percentage Aof. Dat is 

omdat UWV met slechts één percentage Aof vergoedt, en dat is het hoge percentage. Het hoge Aof 

percentage geldt onder andere bij: 

• Uitkeringen die de werkgever namens UWV aan werknemers doet (WAO, WIA, ZW en WW). Dat 

geldt ook als de werkgever dit doet als eigenrisicodrager. 

• WAZO uitkeringen in verband met zwangerschap, bevalling, adoptie, pleegzorg en aanvullend ge-

boorteverlof. 

De situatie ontstaat dus dat in één inkomstenverhouding (lees loonstrook) zowel het lage als het hoge 

percentage Aof moet worden toegepast, afhankelijk van het soort uitbetaling. 

4.2 Percentages werknemersverzekeringen 

Een overzicht van de sociale premies voor 2023 

Werknemersverzekeringen 2022 2023 

Awf-premie laag tarief 2,70 % 2,64 % 

Awf-premie hoog tarief 

 

7,70 % 7,64 % 

Aof-premie laag (kleine werkgevers 5,49% 5,82 % 

Aof-premie hoog (middelgrote en grote werkgevers 7,05% 7,11 % 

Opslag Wko (kinderopvang) 0,50% 0,50 % 
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Het maximum premieloon stijgt van € 59.706 naar € 66.956. Het gevolg is dat door deze stijging de 

werkgever zo’n € 1.600 méér premie werknemersverzekeringen zal moeten betalen als het loon van 

een medewerker nu al boven het huidige maximum premieloon uitkomt. 

 

Premie ZVW daalt 

De werkgeversbijdrage en inkomensafhankelijke premie ZVW daalt met 0,07%-punt voor het jaar 2023. 

Premie ZVW 2022 2023 

Inkomensafhankelijke heffing ZVW werkgever 6,75% 6,68% 

Verlaagde premie ZVW werknemer 5,50% 5,43% 

Inkomensgrens bijdrage ZVW € 59.706 € 66.956 

  

De verlaagde premie ZVW geldt in het geval sprake is van betalingen aan ex-werknemers, pseudo werk-

nemers en in het geval gekozen is voor opting-in. De werknemer draait in dat geval zelf op voor de 

inkomensafhankelijke bijdrage ZVW.  
 
Premie PAWW 

Het bestuur van de Stichting PAWW heeft de premie voor 2023 vastgesteld op 0,15%. Werkgevers zijn 

verplicht om de werknemers te informeren over de wijziging van de premie. 

WGA-hiaat verzekering alleen verplicht voor leden ActiZ 

De Loyalis mantelovereenkomst voor de WGA-hiaatverzekering is alleen verplicht voor leden van ActiZ. 

Voor leden die zijn aangesloten bij KNR is de WGA-hiaatverzekering op vrijwillige basis en is het aan het  

religieuze instituut om te beslissen of ze hier wel of niet aan deelnemen.  

 

4.3 Minimumloon fors omhoog 

Als gevolg van de zeer hoge inflatie en enorme stijging van de energielasten heeft het kabinet besloten 

per 1 januari 2023 het minimumloon te verhogen met 10,15%. Dat is niet alleen nodig om mensen met 

lagere en midden inkomens voldoende koopkracht te garanderen, maar ook om ze wat meer ruimte te 

geven eventuele financiële tegenslagen op te kunnen vangen. Door deze forse stijging zal ook een groter 

deel van de beroepsbevolking aanspraak gaan maken op het wettelijk minimumloon. 

Het minimumloon per 1 januari 2023 bedraagt: 

Leeftijd Percentage Juli 2022 Januari 2023 

21 jaar en ouder 100,0% € 1.756,20  € 1.934,40  

20 jaar   80,0% € 1.404,95 € 1.547,50 

19 jaar   60,0% € 1.053,70 € 1.160,65 

18 jaar   50,0% €    878,10 €    967,20 

17 jaar   39,5% €    693,70  €    764,10  

16 jaar   34,5% €    605,90  €    667,35 

15 jaar   30,0% €    526,85 €    580,30  
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Automatische aanvulling tot minimumloon 

Als de inschaling van een werknemer leidt tot een lagere brutoloon dan het wettelijk minimumloon, 

moet de salarisbetaling worden aangevuld tot het wettelijk minimumloon. Het effect van de forse ver-

hoging van het wettelijk minimumloon op de loonbetaling is beperkt tot vakantiehulpen en de treden 0 

en 1 van schaal 15. Vooralsnog zijn deze treden beneden het minimumloon. Maar na de verhoging van 

de salarisbedragen in maart 2023 liggen ook deze treden bóven het minimumloon. 

 

Wat nog wel eens aanleiding geeft tot vragen is de korting van 30% in het tweede jaar van ziekte. Bij 

werknemers die in lage schalen zijn ingedeeld, krijgen soms een lagere of zelfs geen korting in het 

tweede jaar van ziekte. Dat is omdat de korting niet verder mag gaan dan het salarisniveau van het 

minimumloon. 

Minimumuurloon in 2024 

Het fulltime minimumloon is bij een 40-urige werkweek niet anders dan bij een 36-urige werkweek. Een 

werknemer die 40 uur per week werkt heeft dus een lager minimumuurloon dan iemand die 36 uur per 

week werkt. De Tweede Kamer heeft inmiddels een wetswijziging aangenomen om dit ongelijk op te 

heffen. Dat betekent dat er vanaf 2024 geen fulltime minimumloon meer geldt, maar een wettelijk mi-

nimumuurloon. 

4.4 Pensioenpremie 2023 ongewijzigd 

Het bestuur van PFZW heeft op 7 november bevestigd dat de premie voor het ouderdomspensioen met 

ingang van 2023 ongewijzigd blijft op 25,8%. En nog meer goed nieuws: de pensioenen en ook de pen-

sioenaanspraken voor degenen die werken, worden in januari verhoogd met 6 procent.   

Voorschotnota PFZW is per 2022 vervallen 

Sinds 2022 betaalt de werkgever geen voorschotpremie meer. Dat betekent dat de in 2022 betaalde 

pensioenpremie aan PFZW moet aansluiten bij de berekende pensioenpremie in de loonproducties. 

Sluit dat niet aan, bekijk dan de meldingen op het werkgeversportaal van PFZW. Wellicht staan daar nog 

foutmeldingen open.  

4.5 LIV en Jeugd-LIV 

LIV 2022 

Het recht op en de hoogte van het Lage Inkomensvoordeel (LIV) wordt begin 2023 automatisch door de 

Belastingdienst vastgesteld op basis van de gegevens uit de maandelijkse loonaangiften van 2022. 
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Oorspronkelijk was de bijdrage € 0,48 per uur, maar dit is voor 2022 tijdelijk verhoogd naar € 0,78 per 

uur met een maximum van € 1.520.  Voor 2023 (uit te betalen in 2024) geldt weer het oorspronkelijke 

tarief. 

De werkgever heeft over 2022 recht op het LIV voor elke werknemer die voldoet aan alle volgende 

voorwaarden: 

• De werknemer is verzekerd voor tenminste één werknemersverzekering; 

• Heeft in 2021 een gemiddeld uurloon tussen € 10,73 en € 13,43; 

• Heeft minimaal 1.248 verloonde uren per kalenderjaar; 

• Heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt. 

 

Jeugd LIV 2022 

De bedragen voor de onder- en bovengrens van het gemiddelde uurloon worden afgeleid van het ge-

middelde van het minimumloon per 1 januari en per 1 juli. Om in 2022 in aanmerking te komen voor de 

Jeugd LIV moet de werknemer: 

• Op 31 december 2021 de leeftijd hebben van 18, 19 of 20 jaar oud; 
• In 2022 verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen; 
• Een gemiddeld uurloon hebben gehad dat binnen de uurloongrenzen valt. 
 

Leeftijd op 31-12-2021 Ondergrens Bovengrens Jeugd LIV 2022 per uur Maximaal 

20 jaar € 8,67 € 10,73 € 0,30 € 613,60 

19 jaar € 6,50 € 9,65 € 0,08 € 166,40 

18 jaar € 5,42 € 7,24 € 0,07 € 135,20 

 

In maart 2023 ontvangen de werkgevers een eerste opgave van de LIV over 2022. Deze is gemakkelijk 

te controleren aan de hand van de laatste twee kolommen van de Interne Verzamelloonstaat (onder-

deel van het jaarwerk). 

 

LIV wordt m.i.v. 2025 opgeheven 

Het LIV en jeugd-LIV wordt voor de laatste keer over 2024 toegekend, daarna wordt met ingang van 

2025 het stelsel van het loonkostenvoordeel (LKV) uitgebreid. De belangrijkste wijziging betreft de ar-

beidsgehandicaptenkorting. Er is aangekondigd dat er een einde komt aan de maximale toepassingspe-

riode van drie jaar die nu geldt. Ook moeten werkgevers dit LKV-arbeidsgehandicapten kunnen toepas-

sen voor alle werknemers die ze in dienst hebben, en niet alleen voor de werknemers die onlangs in 

dienst zijn getreden. Daarom zal voor deze groep de doelgroepverklaring worden afgeschaft. 

 

Duur loonkostenvoordeel 

Het loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemers, het loonkostenvoordeel oudere werkne-

mers en het loonkostenvoordeel banenafspraak en scholingsbelemmerden duren maximaal drie jaar. In 

de praktijk gebeurt het dat deze werknemers binnen de drie jaren het dienstverband beëindigt om dan 

na enige tijd weer opnieuw bij die werkgever in dienst te treden. In dat geval kan de werkgever het 
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loonkostenvoordeel hervatten, zolang de termijn van drie jaar nog niet verstreken is. De termijn van 

drie jaar wordt overigens niet verlengd met de periode van de onderbreking. 

Het kabinet wil het loonkostenvoordeel voor de banenafspraak en scholingsbelemmerden vanaf 2025 

structureel maken, dus niet meer voor maximaal drie jaar. 

 

4.6 Nieuwe en gewijzigde codes in de aangifte 

UWV heeft de “Code reden einde arbeidsverhouding” gewijzigd op de volgende onderdelen: 

01: Opzegging/ontslag door de werkgever binnen de proeftijd 

21: Opzegging/ontslag door werkgever om dringende reden (ontslag op staande voet) 

Aan deze beide codes is /ontslag toegevoegd om misverstanden te voorkomen 

 

05: Opzegging/ontslag door de werkgever vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid  

06: Opzegging/ontslag door de werkgever vanwege bedrijfseconomische redenen  

De toevoeging “met toestemming van UWV” is verwijderd omdat het vanzelfsprekend is dat UWV toe-

stemming moet geven in die situatie. 

 

De code “De arbeidsovereenkomst loopt door, maar deze IKV eindigt” wordt gesplitst: 

91: De arbeidsverhouding loopt door bij een nieuwe werkgever 

92: De arbeidsverhouding wordt zonder onderbreking opgevolgd door een nieuwe arbeidsverhouding. 

 

Code 91 moet worden gebruikt in het geval van een overgang van de onderneming naar een andere 

werkgever.  

 

Code 92 moet worden gebruikt als een inkomstenverhouding wordt beëindigd maar direct aansluitend 

wordt opgevolgd door een andere inkomstenverhouding. Ook moet code 92 gebruikt worden als een 

stageovereenkomst wordt afgesloten en aansluitend een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan.  
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5 Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden 
 

Nadat op 21 juni 2022 de Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet transparante en 

voorspelbare arbeidsvoorwaarden is de wet op 1 augustus 2022 in werking getreden. 

De wet vloeit voort uit een EU-richtlijn. Tijdens de parlementaire behandeling is de mi-

nister ingegaan op de gevolgen van deze wet. Verzuim van een werkgever kan in be-

paalde gevallen leiden tot een contract voor onbepaalde tijd. 

5.1 Uitgebreidere informatieplicht werkgever 

De wet verplicht de werkgever om informatie te geven over de arbeidsvoorwaarden en de verplichtin-

gen. Binnen één week na het in dienst treden moet deze informatie schriftelijk of elektronisch worden 

verstrekt, maar in het laatste geval moet de werknemer wel uitdrukkelijk toestemming geven en moet 

de werkgever bewijs van de verstrekking bewaren. Voor bestaande arbeidsrelaties van vóór 1 augustus 

geldt dat de werkgever de aanvullende gegevens alleen moet verstrekken als de werknemer daarom uit 

eigen beweging vraagt. Een opsomming van de extra informatie: 

• Arbeidsplaats 

Als de arbeid niet op een vaste plaats wordt verricht, dan moet de werkgever vermelden dat de 

werknemer zijn arbeid op verschillende plaatsen zal verrichten of dat de werknemer vrij is zijn ar-

beidsplaatsen zelf te bepalen. 

• Vakantieverlof 

Naast informatie over het vakantieverlof moet de werkgever ook informatie verstrekken over an-

dere vormen van betaald verlof (WAZO), zoals bijvoorbeeld geboorteverlof, betaald ouderschaps-

verlof en  kortdurend zorgverlof. 

• Beëindiging van het dienstverband 

De werkgever moet aangeven wat de procedurevereisten en de opzegtermijnen zijn, die de werk-

gever en de werknemer in acht moeten nemen bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Als er 

een proeftijd geldt, dan de duur en de voorwaarden van de proeftijd. 

• Het loon 

De werknemer moet geïnformeerd worden over het loon met inbegrip van het aanvangsbedrag, de 

afzonderlijke bestanddelen ervan en de wijze en frequentie van uitbetaling. 

• Momenten waarop arbeid wordt verricht 

De wet maakt onderscheid tussen voorspelbare en onvoorspelbare momenten waarop arbeid moet 

worden verricht.  

o Als het werkpatroon geheel of grotendeels vastligt, geeft de werkgever informatie over het 

aantal te werken uren per week, de regeling bij overwerk en het loon daarover en over de 

regelingen ten aanzien van het wisselen van diensten. Let op, alleen het aantal uren per 

week is dus niet voldoende, ook het werkpatroon moet zijn vastgelegd; 

o Als het werkpatroon onvoorspelbaar is, informeert de werkgever dat de tijdstippen waarop 

de arbeid moet worden verricht variabel zijn, het aantal gewaarborgde uren en het loon 

voor arbeid boven op die gewaarborgde uren. Ook moet de werkgever de zogenoemde re-

ferentiedagen en referentietijden vermelden, dit zijn de dagen en uren die de werknemer 

verplicht is om arbeid te verrichten. En de oproeptermijn waarin de werknemer kan worden 

opgeroepen arbeid te verrichten; uiterlijk vier dagen voor de arbeid moet aanvangen.  
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5.2 Referentiedagen en referentietijden 

Als er sprake is van een onvoorspelbaar werkpatroon, bepaalt de werkgever wanneer de werknemer 

het werk verricht. Dit geldt voor oproepkrachten, maar ook voor werknemers met een vast loon die 

geen vast werkpatroon hebben. Werkgevers kunnen deze werknemers in principe alleen op de zoge-

noemde vastgelegde referentiedagen en referentietijden inplannen. Buiten deze referentiedagen en 

referentietijden zijn de werknemers met een onvoorspelbaar werkpatroon niet verplicht om te komen 

werken. 

 

5.3 Recht op verzoek meer zekere arbeidsvoorwaarden 

Als het dienstverband tenminste 26 weken heeft geduurd, mag een werknemer één keer per jaar een 

verzoek doen voor meer voorspelbare of zekere arbeidsvoorwaarden. Dat kan bijvoorbeeld een oproep-

kracht zijn die vraagt om een vast aantal uren en werkdagen. Maar ook een werknemer met een con-

tract voor bepaalde tijd die meer zekerheid wil en daarom vraagt om een contract voor onbepaalde tijd. 

De werkgever moet binnen één maand schriftelijk en beargumenteerd reageren. Doet de werkgever dit 

niet of is het antwoord te laat, dan moet het contract worden aangepast conform het verzoek van de 

werknemer. 

 

5.4 Recht op nevenarbeid 

De werkgever mag niet verbieden om buiten de arbeidstijd een andere baan te hebben. Tenzij de werk-

gever daar heel goede en rechtvaardige redenen voor heeft. In de toelichting op de wet worden een 

aantal redenen opgesomd: de gezondheid en de veiligheid, de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie 

en het ontstaan van belangenconflicten. Geldt er een verbod zonder dat daar een goede gerechtvaar-

digde reden voor is, dan is het beding nietig. 

 

Neem wel een toestemmingsbeding op in de arbeidsovereenkomst. Dat maakt dat de werkgever op de 

hoogte komt van het voornemen een andere baan erbij te nemen en zo kan beoordelen of er zwaarwe-

gende bezwaren zijn.  

 

5.5 Verplichte scholing 

De werkgever moet verplichte scholing kosteloos aan de werknemer aanbieden. Het gaat om alle kosten 

die de werknemer ten behoeve van de scholing moet maken, dus ook studiemateriaal, reiskosten en 

examenkosten. De scholing moet zoveel mogelijk tijdens werktijd worden gevolgd (als werktijd). In dit 

verband is het wel aan te bevelen in een overeenkomst op te nemen dat scholingstijd niet als overwerk 

met toeslagen mag worden gedeclareerd.  

 

Het is lang onduidelijk geweest wat nu wel en wat niet als verplichte scholing wordt aangemerkt. In de 

richtlijnen bij de wet is een opsomming gegeven van de scholing die tot deze categorie behoort: 

• Scholing die moet voorkomen dat de werknemer gaat disfunctioneren, als de functie nieuwe kennis 

en vaardigeden vereist. Daartoe behoort ook de opleidingsverplichting die voor tal van functies gel-

den (w.o. permanente educatie); 
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• Scholing die nodig is om bij te blijven in de technologie die bij de functie hoort. Bijvoorbeeld een 

cursus als een nieuw computerprogramma wordt ingevoerd. 

• Scholing in het geval de functie vervalt en de werknemer zich (in een redelijke termijn) wil kwalifi-

ceren voor een andere functie zodat de arbeidsovereenkomst kan blijven bestaan. 

 

Voor deze verplichte scholing mag de werkgever geen terugbetalingsbeding opnemen in de arbeids-

overeenkomst. 

 

Er is geen sprake van verplichte scholing voor rekening van de werkgever  als de werknemer bij aanvang 

van het dienstverband nog niet beschikt over de wettelijk vereiste diploma’s om een functie te mogen 

uitvoeren. Vooralsnog ook niet bij de BOL of BBL opleidingen.  

 

Naast deze wet geldt er voor werkgevers ook nog een algemene scholingsplicht. Deze is vastgelegd in 

artikel 7:611a BW. Deze luidt: 

“De werkgever stelt de werknemer in staat scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van 

zijn functie en, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, voor het voortzetten van de 

arbeidsovereenkomst indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is 

deze te vervullen”. 

 

Wel geldt dat de kosten van wettelijk verplichte opleidingen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening 

van de functie, niet in mindering mogen worden gebracht op de transitievergoeding. Het mag alleen 

gaan om opleidingskosten die geen verband houden met de huidige functie. 
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6 Loonheffingen geactualiseerd 
 

Op 28 juli 2022 heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit 

gepubliceerd in de Staatscourant waarin een aantal bepalingen in de 

Loonheffing worden geactualiseerd. In het besluit wordt ingegaan op 

de onderwerpen loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrek-

kingen. Met dit besluit vervalt het eerdere besluit van 17 december 

2014, het moment waarop de Werkkostenregeling verplicht werd. 

6.1 Aanleiding 

Door de krapte op de arbeidsmarkt worden werkgevers steeds creatiever in het ontwikkelen van aan-

trekkelijke arbeidsvoorwaarden. In de afgelopen jaren heeft de Belastingdienst diverse keren aan de 

minister gevraagd welk standpunt ingenomen moest worden met betrekking tot de fiscale duiding van 

die arbeidsvoorwaarden. Denk bijvoorbeeld aan het Individueel Keuzebudget. De vraag daarbij was, of 

er al dan niet sprake was van belast loon of van een (gedeeltelijk) onbelaste vergoeding of verstrekking. 

Deze standpunten zijn opgenomen in het Handboek Loonheffingen. Maar de staatssecretaris wil voor-

komen dat het Handboek Loonheffingen uitputtend alle regelingen en uitzonderingen moet benoemen 

en dat werkgevers zich daarop beroepen. Het handboek moet voorlichtingsmateriaal blijven en niet een 

wetboek worden. Daarom worden in dit besluit een aantal bijzondere vragen en onderwerpen behan-

deld met als doel rechtszekerheid te bieden in die voorkomende situaties. 

 

6.2 Vergoeding kosten vorige jaren 

In het besluit wordt aangegeven dat de beoordeling van een vergoeding op declaratiebasis plaats vindt 

per kalenderjaar. Het onbelast vergoeden van kosten die in voorgaande jaren zijn gemaakt is wel mo-

gelijk, maar dan moet de werknemer in die jaren al een onvoorwaardelijk recht op de vergoeding heb-

ben gehad. Als het recht op zo’n vergoeding afhankelijk is van een keuze van de werknemer, bijvoor-

beeld bij een cafetariasysteem, moet deze keuze zijn gemaakt in het jaar waarin hij de kosten maakte. 

 

In de cao VVT wordt de eindejaarsuitkering berekend over de periode december tot en met november. 

Uit het besluit van de staatssecretaris volgt nog maar weer eens duidelijk dat het alsnog benutten van 

de fiscale ruimte van december oude jaar alleen mogelijk is, als er in december een overeenkomst is 

waarin werkgever en werknemer verklaren dat er in november van het volgende jaar een uitruil is van 

eindejaarsuitkering tegen de fiscale ruimte die er in de reiskostenvergoeding bestaat. Daarmee erkent 

de werkgever dat de werknemer aanspraak maakt op een reiskostenvergoeding op grond van de fiscaal 

vrijgestelde vergoeding. 

 

6.3 Aanwijzen als eindheffingsbestanddeel 

De werkgever kan vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikkingstellingen aanwijzen als eindhef-

fingsbestanddeel dat ten laste van de vrije ruimte wordt gebracht. Het moment van vergoeden, ver-

strekken of ter beschikking stellen is het uiterste moment waarop de werkgever de keuze moet hebben 

gemaakt. De keuze hoeft dus niet bij het begin van het jaar al gemaakt te zijn. Maar een eenmaal ge-

maakte keuze om een vergoeding wel of niet ten laste van de vrije ruimte te brengen is definitief. Het 
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is bijvoorbeeld niet toegestaan om in december een deel van de in november uitbetaalde eindejaars-

uitkering (cao VVT) alsnog te ruilen tegen een vergoeding ten laste van de vrije ruimte.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

      (geen loonkosten)         (geen loonkosten)                      (onbelast)                             (onbelast) 

 

 

          ‘aanwijzen’ door de werkgever 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    80% eindheffing          loonheffing werknemer 

 
Hoe vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking stellingen moeten worden ‘aangewezen’ is niet 

wettelijk geregeld. Het moet blijken uit de administratie. In de voorgaande jaren is steeds gewezen op 

het belang van een goede vastlegging van deze keuze in bijvoorbeeld het handboek P&O of de individu-

ele arbeidsovereenkomst (of een aanhangsel ervan). Bij vragen van de Belastingdienst kan met dit schrij-

ven worden aangetoond dat de werkgever vóór de uitbetaling de keuze heeft gemaakt. Is zo’n schrijven 

niet beschikbaar dan wordt het voor de werkgever lastig om aan te tonen dat bewust en vooraf gekozen 

is om de vergoeding, verstrekking of ter beschikking stelling ten laste van de vrije ruimte te brengen.  

 

Heeft de werkgever de keuze niet vastgelegd, dan zal de Belastingdienst zelf conclusies trekken op basis 

van de salarisadministratie. Als een vergoeding ten laste van de vrije ruimte is gebracht, zal worden 

verondersteld dat de werkgever de vergoeding heeft aangewezen als eindheffingsloon. Bij twee situa-

ties zal de Belastingdienst een andere mening hebben, namelijk: 

• Als de Belastingdienst van mening is dat de werkgever een vergissing heeft gemaakt bij de uitbeta-

ling en het de bedoeling was om de vergoeding belast uit te keren; 

• Als de Belastingdienst van mening is dat de vergoeding die ten laste van de vrije ruimte is gebracht 

niet voldoet aan de gebruikelijkheidstoets. 

Vergoedingen en 

verstrekkingen 

Kosten  

wellevendheid 

Nihil  

waarderingen 

Belast loon werknemer Werkkosten 

+ Door werkgever aangewezen werkkos-

ten 

 

-/- Vrije ruimte 3,0 % over € 400.000 

 plus 1,18 % over het meerdere 

= 
+ Boven-gebruikelijke werkkosten 

 

+ Door werkgever aangewezen 

bruto loonkosten 

 

= 

Intermediaire 

kosten 

Gerichte 

vrijstellingen 
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6.4 Vaste kostenvergoeding 

Een vaste kostenvergoeding moet gebaseerd zijn op een onderzoek naar de werkelijk gemaakte kosten. 

Dat vereist dat eerst gedurende een aantal maanden (tenminste 3 maanden) wordt geregistreerd wat 

de werkelijke kosten zijn. Na die periode mag dan een onderbouwde, en naar aard gespecificeerde vaste 

vergoeding worden berekend. Een inspecteur kan verzoeken om herhaling van dit onderzoek. Een werk-

nemer mag een aanvullende vergoeding ontvangen voor zover de werkelijke uitgaven voor een bepaald 

onderdeel uitstijgen boven de vaste kostenvergoeding. Een vaste onkostenkostenvergoeding zonder 

onderbouwd onderzoek is belast. 

 

Een vaste onkostenvergoeding mag niet met terugwerkende kracht worden toegepast. De vergoeding 

moet altijd betrekking hebben op kosten die nog gemaakt moeten worden. Alleen als sprake is van een 

declaratie mogen onkosten achteraf worden vergoed. 

 

6.5 Kleine geschenken 

Bij betalingen of attenties die duidelijk gerelateerd zijn aan de dienstbetrekking is altijd sprake van loon. 

Is er echter sprake van een geschenk uit wellevendheid, sympathie of piëteit op grond van een persoon-

lijke relatie (en dus niet als werkgever), dan behoort het niet tot het loon. Maar dit onderscheid is erg 

moeilijk te maken. 
 
Daarom neemt de Belastingdienst nu het standpunt in dat geen sprake is van loon als een werkgever 

aan een medewerker een persoonlijke attentie geeft in situaties waarin anderen dan de werkgever een 

dergelijke attentie plegen te geven bij die gelegenheid én: 

• het geen geld of waardebonnen betreft; en 

• de factuurwaarde inclusief BTW niet hoger is dan € 25, exclusief eventuele bezorgkosten, mits de 

bezorgkosten apart staan vermeld. 
 
Als voorbeelden worden genoemd: 

• Er is geen sprake van loon als elke werknemer een bos bloemen bij de verjaardag krijgt; 

• Er is wél sprake van loon als een werknemer een bloemetje op de eerste werkdag krijgt. 

 

6.6 Begrip Werkplek 

De Belastingdienst wordt regelmatig geconfronteerd met situaties waarin de afweging moet worden 

gemaakt of wél of géén sprake is van de werkplek. Het begrip ‘werkplek’ is van belang voor de toepas-

sing van de nihil-waarderingen en gerichte vrijstellingen. 
 
Voorzieningen mogen nihil worden gewaardeerd als die geheel of gedeeltelijk op de werkplek worden 

gebruikt. Genoemd worden: 

• Voorzieningen die noodzakelijk zijn om te kunnen werken (bureau, stoel, toilet, printer e.d.); 

• Arbo-voorzieningen op de werkplek; 

• Consumpties en snacks op de werkplek voor zover deze geen deel uitmaken van een maaltijd; 

• Kleding die nagenoeg uitsluitend geschikt is om in te werken (bedrijfsuniformen); 

• Ter beschikking gestelde kleding die op de werkplek achter blijft. 
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In het besluit wordt aangegeven dat het begrip ‘werkplek’ vanuit de werknemer moet worden beoor-

deeld. Dat wil zeggen dat een werkplek een plaats is die gebruikt wordt voor het verrichten van arbeid 

en waarvoor voor de werkgever de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing is. Een parkeerplaats of 

garage op het bedrijfsterrein van een werkgever kan als algemene ruimte deel uitmaken van een werk-

plek als deze ook toegankelijk is voor het personeel. Eventueel kan de parkeerplaats ook buiten het 

bedrijfsterrein zijn, maar dan moet de werkgever daar arbo-verantwoordelijk zijn. 

 

Als een werkgever een personeelsactiviteit met eten en drinken organiseert, bijvoorbeeld een barbe-

cue, kan dit gevolgen hebben voor de loonheffingen. Het maakt veel verschil of deze activiteit op de 

werkplek plaats vindt of dat de activiteit gebeurt op een locatie buiten het bedrijfsterrein. Als de activi-

teit op de werkplek wordt georganiseerd, zijn de verstrekte consumpties onbelast. Wel zal de werkgever 

dan de forfaitaire waarde van de maaltijd tot het loon moeten rekenen, of ten laste van de vrije ruimte 

moeten brengen. Is de activiteit op een andere locatie dan de werkplek, dan worden alle kosten van de 

activiteit aangemerkt als loon. Dus ook de kosten van de drankjes en versnaperingen. Ook daarvoor 

geldt natuurlijk dat de werkgever deze kosten aan kan wijzen als eindheffingsloon ten laste van de vrije 

ruimte. 

 

6.7 Studiekostenvergoeding 

Het komt voor dat werknemers bij beëindiging van het dienstverband een vergoeding voor studiekosten 

moeten terugbetalen. Soms neemt een nieuwe werkgever de terug te betalen vergoeding voor zijn re-

kening. In het besluit wordt aangegeven hoe moet worden omgegaan met uitgaven van een opleiding 

of studie als bedoeld in artikel 31a, tweede lid, onderdeel d, Wet LB. 
 
De Wet LB beschouwt studiekosten tot de gerichte vrijstellingen als de opleiding bijdraagt aan de hui-

dige functie of aan het in de toekomst verwerven van inkomen. Kosten die de werknemer maakt voor 

een opleiding die als hobby wordt gezien gelden niet als gerichte vrijstelling. 
 
In het besluit worden de volgende situaties toegelicht: 

1. Vergoeding van studiekosten door een werkgever in het jaar van de uitgaven door de werknemer; 

De studiekostenvergoeding is dan gericht vrijgesteld als deze studie voldoet aan de definitie zoals 

aangegeven in artikel 31a, tweede lid, onderdeel d, Wet LB. 

2. Terugbetaling van een studiekostenvergoeding door de werknemer; 

Als de werknemer een eerder toegekende studiekostenvergoeding geheel of gedeeltelijk terugbe-

taalt is geen sprake van negatief loon. Dat is omdat de eerdere toekenning onbelast is geweest. 

3. Vergoeding door de nieuwe werkgever binnen het kalenderjaar van de terugbetaling; 

De terugbetaling van de werknemer kan nu gezien worden als opleidingskosten die op de werkne-

mer drukken. De nieuwe werkgever kan deze kosten aan de werknemer onbelast vergoeden op 

voorwaarde dat de nieuwe werkgever deze betaling doet in het zelfde jaar als waarin de werknemer 

heeft terugbetaalt aan de oude werkgever. 

4. Vergoeding door de nieuwe werkgever buiten het kalenderjaar van de terugbetaling; 

Als de nieuwe werkgever de vergoeding toezegt na afloop van het jaar waarin de werknemer de 

opleidingskosten heeft terugbetaald, is geen sprake van een onbelaste studiekostenvergoeding. De 

vergoeding buiten het kalenderjaar is ofwel belast ofwel moet ten laste van de vrije ruimte worden 

gebracht.  
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7 30% Herziening AWf 
 

Sinds 1 januari 2020 betalen werkgevers een lage AWf-premie voor vaste 

contracten en een hoge AWf-premie voor flexibele contracten. De WAB re-

gelde ook dat werkgevers met terugwerkende kracht alsnog de hoge AWf-

premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar 

meer dan 30% hebben overgewerkt. In december 2022 zal nu voor het eerst 

de herziening moeten worden toegepast. Eenvoudig is dat niet.  

 

7.1 Wanneer lage AWf-premie 

De lage AWf-premie wordt toegepast als sprake is van een contract voor onbepaalde tijd, dat vastgelegd 

is in een schriftelijke arbeidsovereenkomst en geen oproepovereenkomst is. Een oproepovereenkomst 

is een 0-uren contract of een min-max contract.  
 
In de nu volgende drie gevallen geldt altijd de lage AWf-premie: 

• Wanneer sprake is van een BBL-leerling met een getekende praktijkovereenkomst; 

Heeft de werkgever met de BBL-leerling nog een andere arbeidsovereenkomst gesloten (bijvoor-

beeld een extra bijbaan) dan een andere inkomstenverhouding worden aangemaakt en gelden voor 

de andere arbeidsovereenkomst wel de reguliere vereisten voor het mogen toepassen van de lage 

AWf-premie. 

• Wanneer een werknemer jonger dan 21 jaar maximaal 52 verloonde uren heeft in een maand, ook 

als sprake is van een contract voor bepaalde tijd en/of een flex-contract; 

De toepassing van de lage of hoge AWf-premie kan van maand tot maand verschillen, afhankelijk 

van het aantal verloonde uren. De hoge AWf-premie moet worden toegepast in de maanden waarin 

meer dan 52 uren verloond zijn en de arbeidsovereenkomst niet voldoet aan de voorwaarden voor 

de lage AWf-premie. Voor de toets aan de leeftijd van 21 jaar geldt de leeftijd die de werknemer 

had op de eerste dag van een maand. 

• Wanneer aan de werknemer een uitkering wordt uitbetaald op grond van de werknemersverzeke-

ringen (WW, ZW, WIA, WAO) en de WAZO geldt de lage AWf-premie. Dit is wanneer de werkgever 

de uitkering van UWV ontvangt en aan de werknemer doorbetaalt. 

De lage AWf-premie geldt overigens alleen voor de doorbetaalde uitkering. Voor het loon dat de 

werkgever naast de uitkering betaalt, geldt gewoon de hoofdregel dat de contractindicaties (J-J-N) 

de hoogte van de AWf-premie bepalen. 

 

7.2 Tijdelijke uitbreiding van uren 

Eerder stond het ministerie van SZW op het standpunt dat een tijdelijke urenuitbreiding altijd een 

tweede tijdelijke arbeidsovereenkomst is en daarover het hoge AWf -percentage moet worden toege-

past. Dit standpunt blijkt juridisch niet houdbaar te zijn. Dat maakt dat de tijdelijke urenuitbreiding op 

twee manieren vorm kan worden gegeven: 

• Als afzonderlijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of 

• Als urenwijziging binnen een lopende arbeidsovereenkomst. 

De keuze is afhankelijk van de inhoud van de tijdelijke uitbreiding. Als de condities van de arbeidsover-

eenkomst en de aard van de werkzaamheden niet verschillen, mag de urenwijziging op de lopende 
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arbeidsovereenkomst worden toegepast zonder dat het gevolgen heeft voor de toepassing van de lage 

AWf -premie.  

Anders wordt het als de werkzaamheden van de beide overeenkomsten verschillen of de werkgever 

door middel van de afzonderlijke arbeidsovereenkomst duidelijk wil maken dat er andere arbeidsvoor-

waarden van toepassing zijn. In dat geval geldt de hoge AWf -premie op de tijdelijke uren-uitbreiding. 

Hoe de werkgever een tijdelijke urenuitbreiding vormgeeft en kwalificeert is dus afhankelijk van de fei-

telijke situatie. 

 

Werkgevers mogen ook bij een vermindering van de arbeidsomvang de lage AWf -premie blijven beta-

len. Dat is omdat een verzoek om een urenvermindering vaak door werknemers zelf wordt gedaan om 

tegemoet te komen de persoonlijke omstandigheden. Het strookt naar de mening van de minister niet 

met het doel van de premiedifferentiatie om als gevolg van deze vermindering van de arbeidsomvang 

de hoge AWf -premie toe te moeten passen. 

 

De minister is overigens voornemens om binnenkort de regelgeving zodanig aan te passen dat er geen 

onduidelijkheid kan bestaan over toepassing van de hoge AWf-premie bij een tijdelijke urenuitbreiding. 

Zolang die er nog niet is, kan de tijdelijke urenuitbreiding worden toegepast op de aanvankelijke ar-

beidsovereenkomst. 

 

7.3 Herzieningssituaties 

Er zijn twee situaties waarin de eerder toegepaste lage AWf-premie verplicht moet worden herzien naar 

de hoge AWf -premie. Dat betreft: 

• Wanneer een contract voor onbepaalde tijd uiterlijk twee maanden (proeftijd) na aanvang eindigt; 

• Wanneer het aantal verloonde uren in het kalenderjaar meer dan 30% hoger is dan de contractuele 

uren. Een uitzondering geldt als de werknemer één of meer dienstbetrekkingen heeft waarop de 

lage AWf -premie toegepast mag worden én er gemiddeld een contractuele arbeidsomvang is van 

minimaal 35 uur per week. 

 

Enkele voorbeeldsituaties uitgewerkt (zie Kennisdocument premiedifferentiatie WW maart 2022): 

1. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met van januari t/m maart een arbeidsomvang van 

10 uur per week, van april t/m september een arbeidsomvang van 40 uur per week, en van oktober 

t/m december een arbeidsomvang 20 uur per week. 

Antwoord: De lage AWf-premie is van toepassing. 

2. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een arbeidsomvang van 10 uur per week wordt 

uitgebreid naar een arbeidsomvang van 30 uur per week. De uitbreiding geldt voor onbepaalde tijd. 

Na enkele maanden bedenken partijen zich en wordt de omvang opnieuw aangepast. De omvang 

wordt teruggebracht naar 10 uur per week, voor onbepaalde tijd. 

 

Antwoord: De lage AWf-premie is van toepassing, zowel voor als na de aanpassingen. 

3. De werknemer die jonger is dan 21 jaar heeft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een 

arbeidsomvang van 32 uur per week op grond van de BBL. Daarnaast heeft dezelfde werknemer een 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een arbeidsomvang van 8 uur per week. 
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Antwoord: Op de BBL-overeenkomst is de lage AWf-premie van toepassing. Op de andere arbeids-

overeenkomst is de hoge AWf-premie van toepassing, ondanks dat de werknemer jonger is dan 21 

jaar. Want in totaal wordt door deze werknemer meer dan 52 uren per maand verloond (inclusief 

de uren BBL-overeenkomst). Daarom is op de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet de uit-

zondering voor 21-minners van toepassing. 

 

4. Er zijn twee arbeidsovereenkomsten: een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een ar-

beidsomvang van 20 uur per week, en daarnaast een nul-urencontract. 

 

Antwoord: Op de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is de lage AWf-premie van toepassing. 

Op het nul-urencontract is de hoge AWf-premie van toepassing. Let wel: als op jaarbasis blijkt dat 

gemiddeld meer dan 6 uur per week is verloond via het nul-urencontract, moet de lage AWf-premie 

van het contract voor onbepaalde tijd worden herzien naar de hoge AWf-premie. 

 

7.4 Berekening 30% grens 

Het berekenen van het verschil tussen de contract-uren en de verloonde-uren bestaat uit twee onder-

delen: 

1. Het berekenen van de arbeidsomvang op jaarbasis (de contract-uren) en op weekbasis; 

2. Het tellen van het aantal verloonde uren. 

 

Arbeidsomvang per jaar en per week 

De berekening van de arbeidsomvang gebeurt in 5 stappen 

Stap 1: Voor elke maand bepalen wat de arbeidsomvang (het aantal contract-uren) per week is. 

Stap 2: Vermenigvuldiging van de arbeidsomvang per week met 13 en delen door 3. Het resultaat is de 

arbeidsomvang van de betreffende maand. 

Stap3 : De arbeidsomvang van alle maanden samentellen tot de arbeidsomvang van het hele jaar. Dit 

gegeven is verderop in de berekening nodig voor de 30% grens. 

Stap 4: Bepaling van het aantal weken in dienst. 

Stap 5: De arbeidsomvang van het jaar delen door het aantal weken in dienst. Het resultaat is de ge-

middelde arbeidsomvang per week. Dit gegeven is nodig om te bepalen of een werknemer een contract 

heeft van 35 uur of meer per week. Let op, voor deze grens gelden mogen alleen de contracten worden 

geteld waarvoor de lage AWf-premie geldt. 
 
Afrondingen in deze berekeningen zijn op 2 decimalen achter de komma. 
 
Bepalen of er meer dan 30% meer verloonde uren zijn dan contracturen  

De formule voor het berekenen van de overschrijding is als volgt: 
 
(aantal verloonde uren -/- arbeidsomvang op jaarbasis) x 100% 

                         Totale arbeidsomvang 

 

De afronding  van deze uitkomst is altijd naar beneden. Een uitkomst van 30,69 uren is derhalve 30 uren 

per week, en daaruit volgt geen herrekening want de uitkomst is niet hoger dan 30%.  
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Voorbeeld 1: 

Werknemer heeft vanaf januari een vast contract van 32 uren per week. Met ingang van september gaat 

de werknemer 36 uur per week werken. Het aantal verloonde uren in 2022 is 1.920,5 uren. 

 

Stap 1: Arbeidsomvang is 32 uren per week t/m augustus en 36 uren per week m.i.v. september 
 
Stap 2: Arbeidsomvang januari t/m augustus is maandelijks 32 uren x 13 / 3 = 138,67 uren 

 Arbeidsomvang september t/m december is maandelijks 36 uren x 13 / 3 =  156 uren. 
 
Stap 3: De arbeidsomvang op jaarbasis is 8 x 138,67 + 4 x 156 = 1.109,36 + 634 = 1.743,36 uren. 
 
Stap 4: In dienst 365 dagen / 7 = 52,14 weken (afgerond) 

 

Stap 5: Gemiddelde arbeidsomvang per week is 1.743,36 uren / 52,14 weken = 33,44 uren. Afgerond is 

dit 33 uren per week. Dit is lager dan de grens van 35 uren per week, dus moet nu verder worden gegaan 

met de berekening of sprake is van de overschrijding van 30%. 

 

Berekening: 

• Arbeidsomvang op jaarbasis is 1.743,36 uren 

• Aantal verloonde uren (zie aanhef voorbeeld 1) is 1.920,5 uren 

• (verloonde uren -/- arbeidsomvang) / arbeidsomvang x 100% = (1.920,5 -/- 1.743,36) / 1.743,36 x 

100% = 10,16%. Afgerond is dit 10%. Dit is lager dan 30% dus geen herziening. 

 

Voorbeeld 2: 

Werknemer is in dienst vanaf 1 februari t/m december. De werknemer heeft vanaf aanvang een vast 

contract van 8 uren per week. Daarnaast heeft deze werknemer een BBL contract van 24 uren per week 

voor de periode februari t/m september. Vanaf oktober heeft hij een (extra) tijdelijk contract van 12 

uren extra met de nadrukkelijke bepaling dat deze eindigt op 31 december. In die drie maanden werkt 

de werknemer meer dan de 12 uren per week. Het aantal verloonde uren van alle contract tezamen in 

2022 is 1.799 uren. 

 

Stap 1: Arbeidsomvang per week 

- Vast contract: februari t/m december: 8 uur per week 

- BBL-overeenkomst  februari t/m september: 24 uur per week 

- Tijdelijk contract van 12 uren per week is hoge AWf premie, dus niet meenemen. 
 

Stap 2: Arbeidsomvang per maand 

- Vast contract: februari t/m december: 8 uur x 13/3 = 34,67 uur 

- BBL-overeenkomst: februari t/m september: 24 uur x 13/3 = 104 uur 
 

Stap 3: Arbeidsomvang op jaarbasis is 11 x 34,67 uren plus 8 x 104 uren = 381,37 + 832 = 1.213,37 uren. 
 
Stap 4: Aantal weken in dienst is 334 dagen / 7 = 47,71 weken 
 
Stap 5: Gemiddelde arbeidsomvang per week is 1.213,37 uren / 47,71 weken = 25,43 uren. Afgerond is 

dit 25 uren per week. Dit is lager dan de grens van 35 uren per week, dus moet nu verder worden gegaan 

met de berekening of sprake is van de overschrijding van 30%. 
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Berekening: 

• De eerder berekende arbeidsomvang op jaarbasis is 1.213,37. Maar daar moet het tijdelijke contract 

bij worden opgeteld. Dat is 12 uren x 13/3 = 52 uur per maand. Over 3 maanden is dit 52 x 3 = 156 

uur erbij tellen. Dus wordt de arbeidsomvang op jaarbasis 1.213,37 plus 156 = 1.369,37 uren. 

• Aantal verloonde uren (zie aanhef voorbeeld 2) is 1.810 uren 

• (verloonde uren -/- arbeidsomvang) / arbeidsomvang x 100% = (1.799 -/- 1.369,37) / 1.369,37 x 

100% = 31,37%. Afgerond is dit 31%. Dit is hoger dan 30% dus herziening van het vaste contract van 

8 uren per week naar hoge AWf-premie. De BBL-overeenkomst wijzigt niet en blijft belast tegen het 

lage WW-percentage. De herziening heeft geen gevolgen voor de vermelding van J-J-N op de loon-

strook. 

 

7.5 Herziening 30% overwerk in SDB Salaris 

In de laatste productie van het jaar zal elke inkomstenverhouding in SDB Salaris worden getoetst of 

sprake is van de 30% overschrijding en zo nodig zal de AWf premie worden herzien naar de hoge AWf 

premie. Dat is het verschil tussen het cumulatief van de contract-uren en het cumulatief van de ver-

loonde uren. De berekening wijkt af van de richtlijn die de Belastingdienst geeft. De Belastingdienst 

verlangt namelijk dat de 30% grens van een werknemer wordt bepaald op basis van alle inkomstenver-

houdingen waarop de lage AWf premie is toegepast.  

De herziening van de AWf premie vindt plaats als loonfactor 387: Verhouding verloonde uren/ gemid-

delde contracturen in de laatste productie een hogere waarde heeft dan 130,00. Deze verhouding wordt 

nu al maandelijks berekend. Dit is terug te vinden op het Historisch overzicht. Of nog gemakkelijker: op 

te vragen met de rapportagetool. 

Een voorbeeld uit het historisch overzicht (rode kader betreft de maand oktober): 

 

In dit voorbeeld ligt in de maand oktober het gemiddelde nog 2% boven de 130% grens. Het gemiddelde 

zal onder de grens van 130% komen als bij deze medewerker in november en december geen of weinig 

verlof of extra uren wordt uitbetaald. 

In de maandelijkse output zit ook een Excel overzicht waarin deze cijfers getoond worden. Dat overzicht 

geeft ook informatie over de aard van de arbeidsverhouding. Het overzicht heet WAB (klantnummer) – 

Wet_Arbeidsmarkt_in_Balans_specificatie_premie_Awf. 
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Als het overzicht WAB (klantnmmer) – Wet_Arbeidsmarkt_in_Balans_specificatie_premie_Awf wordt 

bekeken, kijk dan ook naar de kolom H: Schriftelijke arbeidsovereenkomst en selecteer (Gegevens | 

Filter) op ‘Nee’. Als er wél een schriftelijke arbeidsovereenkomst is, is verzuimd het vakje ‘schriftelijke 

arbeidsovereenkomst’ aan te vinken. Ook dat kan betekenen dat voor die werknemer (ten onrechte) 

5% méér premie wordt afgedragen. 

Handhaving juiste premiepercentages 

UWV heeft van de minister opdracht gekregen om te controleren of werkgevers de herziening van de 

lage AWf-premie ook correct toepassen. Hoewel UWV zich realiseert dat zij geen weet hebben van de 

feitelijke omstandigheden die hebben geleid tot de keuze voor de diverse inkomstenverhoudingen, zul-

len zij deze controle op de naleving van de herzieningsplicht wel uitvoeren. Zij baseren zich daarbij op 

de informatie die zij putten uit de maandelijkse loonaangiften, hoe beperkt die voor dit doel ook is. UWV 

heeft aangekondigd in de maand mei 2023 een opgave te doen van de afwijkingen die zij hebben ge-

constateerd. Werkgevers krijgen de mogelijkheid deze bevindingen te weerleggen of te accepteren. In 

het laatste geval moet een correctie aangifte over 2022 worden ingestuurd. Als de werkgever niet rea-

geert en geen correctie aangifte doet, kan hij daartoe door de Belastingdienst worden verplicht. 
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8 Reductie CO₂ 
 

Vanuit het Klimaatakkoord van Parijs is het Ontwerpbesluit CO₂-reductie 

werkgebonden personenmobiliteit opgesteld. Dit ontwerp is op 19 april 

naar de Tweede Kamer gestuurd. Het stelt werkgevers vanaf volgend jaar 

verplicht om gegevens aan te leveren over het woon-werk en zakelijke 

verkeer van hun werknemers. Het concrete doel is 1 megaton CO2-winst 

in 2030. Het besluit ligt nog bij het parlement ter goedkeuring. 

8.1 Aanleiding en doel 

In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat de Rijksoverheid regels maakt voor werkgevers met 

100 of meer werknemers om negatieve klimaateffecten van het zakelijk verkeer en het woon-werkver-

keer terug te dringen. Dit moet in de periode tot 2030 leiden tot een reductie van 1 megaton CO₂. Vanaf 

2050 mag er helemaal geen CO₂ meer worden uitgestoten. Met de regels wordt beoogd dat werkgevers 

bewuste keuzes gaan maken over verduurzaming van de personenmobiliteit. Het ontwerpbesluit is 

vooralsnog bedoeld om positief gedrag te stimuleren. Thuiswerken, met het OV of fiets naar het werk 

of met een elektrische auto of elektrische scooter zijn opties waar werknemers en werkgevers over 

kunnen nadenken. Als in de komende jaren blijkt dat het beoogde resultaat niet gehaald wordt, zal ge-

dragsverandering met maatregelen worden afgedwongen. Dat zal dan gebeuren door individuele werk-

gevers een norm op te leggen. 

 

8.2 Jaarlijks rapporteren 

 
 

Om te bepalen of de reductie daadwerkelijk gerealiseerd wordt, moeten werkgevers met 100 werkne-

mers of meer vanaf 2023 jaarlijks gaan rapporteren over het aantal km’s woon-werk en zakelijke verkeer 

gespecificeerd naar vervoermiddel en soort brandstof. Er hoeft niet te worden gerapporteerd over de 

daadwerkelijke CO₂ uitstoot. 
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De nu volgende uitsplitsing van alle gereisde kilometers moet worden gemaakt: 

 

Vervoermiddel en brandstof Jaarkilometers Jaarkilometers 

 woon-werk werk-werk 

Auto benzine   

Auto diesel 

 

  

Auto PHEV   

Auto 100% elektrisch   

Auto overige brandstoffen   

Motorfiets benzine / diesel   

Motorfiets elektrisch   

Bromfiets / scooter benzine   

Bromfiets / scooter elektrisch (incl. pedelec)   

(E)-Fiets   

Openbaar vervoer   

 

 

8.3 Invoering per 1-7-2023 

Er komt een digitaal platform waar werkgevers met 100 werknemers of meer de jaarresultaten moeten 

invoeren. Per categorie moet het aantal jaarkilometers worden ingevuld. Niet op werknemersniveau, 

maar de jaartotalen van de hele organisatie. Op basis van deze rapportage monitort het ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat (IenW) of het gestelde reductiedoel van 1 Mton CO2 in 2030 bereikt gaat 

worden.  

 

De regeling zou al op 1 januari 2023 ingaan, maar is uitgesteld tot 1 juli 2023. Dat is omdat de Tweede 

Kamer  over het ontwerp een aantal kritische vragen heeft gesteld. En bovendien moet het voorstel nog 

langs de Raad van State. Dat maakt dat de datum van 1-1-2023 al niet meer haalbaar is.   
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9 Pensioen 
 

Er is de afgelopen decennia veel veranderd in onze samenleving. De demografie, 

economie en arbeidsmarkt zijn anders. Mensen worden steeds ouder. Er zijn min-

der werkenden ten opzichte van gepensioneerden. Mensen werken niet meer 

hun hele leven bij één en dezelfde werkgever, maar veranderen vaker van baan 

of gaan ondernemen. Het pensioenstelsel moet hierop gaan aansluiten. 

 

9.1 AOW leeftijd stijgt in 2022 

De AOW-leeftijd stijgt in 2023 naar 66 jaar en 10 maanden. In 2024 stijgt de AOW-leeftijd naar 67 jaar. 

Dat blijft 67 jaar tot en met 2027. In 2028 gaat de AOW-leeftijd met drie maanden omhoog naar 67 jaar 

en drie maanden. Dat schrijft minister Schouten begin november aan de Tweede Kamer. De automati-

sche verhoging van de AOW-leeftijd volgt uit de levensverwachting die het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS) heeft berekend voor 2028.  

 

De AOW-leeftijd 
 

Jaar AOW-leeftijd Geboortedatum tot en met 

2023 66 jaar en 10 maanden 28-02-1957 

2024 67 jaar 31-12-1957 

2025 67 jaar 31-12-1958 

2026 67 jaar 31-12-1959 

2027 67 jaar 31-12-1960 

2028 67 jaar en 3 maanden 30-09-1961 

 

9.2 Nieuwe pensioenwet uitgesteld 

In het parlement is er voldoende steun voor het nieuwe pensioenstelsel. Toch is er nog heel veel twijfel 

onder de politici over de uitvoerbaarheid. Met ruim 3,5 miljoen gepensioneerden, bijna 6 miljoen wer-

kenden en € 1.500 miljard aan pensioenvermogen zijn de belangen gigantisch groot. De twijfel betreft 

vooral de manier waarop de oude ‘harde’ pensioenrechten worden ingevaren in het nieuwe ‘zachte’ 

pensioenstelsel. Pensioenfondsen gaan de komende jaren uitrekenen wie welk deel van het opge-

bouwde pensioenvermogen in zijn of haar persoonlijke pensioenpot krijgt. Dat is een ingewikkelde re-

kensom en die moet in één keer goed gaan. 

 

Omdat het invaren in het nieuwe stelsel voor 45-plussers nadelig uitpakt, zullen zij gecompenseerd 

moeten worden. Ook oudere generaties willen een compensatie voor de gemiste indexaties van de af-

gelopen jaren. Voor die compensaties is geld nodig, veel geld. 

 

Heel belangrijk wordt hoe de pensioenfondsen er financieel voorstaan op het moment dat ze het ver-

mogen verdelen naar de individuele pensioenpotten. Dat bepaalt hoeveel geld er is om compensatie te 

geven aan de generaties werkenden en gepensioneerden die dat nodig hebben. Het kan maar één keer 
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en de rentestand van dat moment bepaalt hoeveel geld er is. DNB heeft de opdracht om toe te zien dat 

de verdeling op een eerlijke manier gebeurt. 

 

Er wordt nu gekozen voor een transitie van oude rechten naar het nieuwe pensioenstelsel, met invaren 

van de oude rechten. Een andere optie had kunnen zijn om alle opgebouwde pensioenrechten in het 

huidige stelsel te houden en daar een streep onder te zetten. En alle premies vanaf dat moment in het 

nieuwe pensioenstelsel te laten vallen. Nadeel daarvan is dat het volgens de pensioenfondsen erg duur 

is om twee pensioenregelingen naast elkaar in de lucht te houden. Dat zou dan moeten tot de laatste 

persoon die pensioen in het oude stelsel heeft opgebouwd, is overleden. Maar voor deze optie is niet 

gekozen. 

 

Fondsen hebben tot 2027 de tijd om hun deelnemers over te zetten naar het nieuwe stelsel.  

 

Afkopen van 10% van het pensioen  

Als de wet wordt aangenomen, moeten deelnemers aan een pensioenregeling het recht krijgen om bij 

de aanvang van de pensionering  te kiezen voor een eenmalig bedrag ineens van maximaal 10% van het 

opgebouwde ouderdomspensioen. Aan de besteding van dit bedrag zijn geen voorwaarden verbonden. 

Dit bedrag ineens mag dus naar eigen inzicht en wensen worden besteed.  
 
Minister Schouten heeft een verbeterd voorstel voor de Wet herziening bedrag ineens naar de Tweede 

Kamer gestuurd. In dit voorstel is onder meer geregeld het pensioenbedrag van 10% van het opge-

bouwde ouderdomspensioen kan worden uitgekeerd op het moment van ingang AOW óf in de maand 

januari van het opvolgende jaar. Deze keuze heeft alles te maken met het gewogen belastingpercentage 

in het jaar van pensionering en het lagere percentage in het jaar daarna.  

 

Een overzicht van de percentages voor de loonbelasting in 2023 

Belastingtarief Jonger dan AOW-leeftijd AOW-gerechtigd 

Tarief eerste schijf 36,93% 19,03% 

Tarief tweede schijf 36,93% 36,93% 

Tarief derde schijf  49,50% 49,50% 

 

De mogelijkheid tot gedeeltelijke afkoop van het pensioen is uitgesteld tot 1 juli 2023. 
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10 Rechtspositiereglement 
 

In het rechtspositiereglement gaan in navolging van de cao VVT vanaf 1 janu-

ari 2023 een aantal arbeidsvoorwaarden ingrijpend wijzigen. Met deze wijzi-

ging beogen de VVT-partijen te bewerkstelligen dat “meer grip op het leven, 

meer grip op geld en meer grip op het werk” daadwerkelijk wordt gereali-

seerd voor medewerkers in de ouderenzorg en thuiszorg.  Goed werkgever-

schap, waarover veel en vaak wordt gesproken, is daarbij van essentieel be-

lang, zo stelt de cao VVT. 

 

10.1 Bijzondere diensten 

 

Bereikbaarheidsdienst 

Met ingang van 1 januari 2023 wijzigt de vergoeding voor bereikbaarheidsdiensten. Voor de tijd dat de 

werknemer is ingeroosterd voor een bereikbaarheidsdienst ontvangt deze een vaste vergoeding per 

uur. Deze vergoeding bedraagt: 

• Voor bereikbaarheidsdienst van maandag t/m vrijdag tussen 06.00 en 0.00 uur: € 3,50 per uur; 

• Voor bereikbaarheidsdienst op zaterdag, zondag, feestdag en in de nacht tussen 0.00 en 6.00 uur: 

€ 7,00 per uur. 

 

Als de werknemer wordt opgeroepen moeten de uren worden vergoed, naast de vergoeding van € 3,50 

of € 7,00 per uur. Als de oproeptijd wordt gecompenseerd, geldt per opgeroepen uur een toeslag van 

25% van het uurloon en, indien van toepassing, de bijbehorende onregelmatigheidstoeslag. Als de op-

roeptijd niet wordt gecompenseerd, moeten deze uren worden uitbetaald tegen 125% tezamen met de 

eventuele onregelmatigheidstoeslag. 

 

Werknemers die zijn ingeschaald in schaal 70 of hoger krijgen de oproeptijd vergoed tegen 100%, zonder 

een toeslag van 25% en zonder onregelmatigheidstoeslag. 

 

Slaap- of aanwezigheidsdienst 

Voor de tijd dat de werknemer is ingeroosterd in een slaap- of aanwezigheidsdienst ontvangt de werk-

nemer een vaste vergoeding per uur. De vergoeding is: 

• Slaap- of aanwezigheidsdienst van maandag t/m vrijdag tussen 6.00 en 00.00 uur: € 7,50 per uur 

• Slaap- of aanwezigheidsdienst op zaterdag, zondag, feestdag tussen 0.00 en 6.00 uur: € 15,00 per 

uur. 

 

Arbeid tijdens de slaap- of aanwezigheidsdienst wordt vergoed tegen het geldende uurloon. 

 

10.2 Periodiek bij zij-instromers 

Zij-instromers worden bij aanvang van het dienstverband ingeschaald in de bijbehorende functieschaal 

en de speciaal daarvoor toegevoegde zij-instroomperiodiek. 
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In afwijking van alle andere treden in de schalen kent deze periodiek geen automatische verhoging na 

één jaar naar de volgende trede. De toekenning van de volgende trede moet een bewust besluit van de 

werkgever zijn, op grond van de vorderingen van de werknemer in het leerproces. Of zoals de cao zegt: 

“Vanaf het moment dat je aantoonbaar bekwaam bent om de functie grotendeels zelfstandig uit te 

voeren, ontvang je het salaris dat hoort bij de eerstvolgende periodiek van de schaal van de betreffende 

functiegroep.” Zodra de inschaling op trede 1 staat wordt de automatische periodiek weer opgepakt. 

 

10.3 Overwerk 

Bij overwerk (bij een fulltime contract) geldt nog slechts één percentage: 50% toeslag boven op het 

uurloon. De overwerktoeslag geldt niet voor werknemers die zijn ingeschaald in schaal 70 en hoger. 

 

Verschoven dienst geschrapt 

Met ingang van 1 januari 2023 is de vergoeding voor verschoven diensten uit de cao geschrapt. Dit be-

tekent ook dat de werkgever niet eenzijdig het rooster kan veranderen zonder instemming van de me-

dewerker. 

 

10.4 Afbouw ORT 

Als een werknemer drie jaar of langer in onregelmatige diensten heeft gewerkt en de onregelmatige 

dienst wordt door de werkgever definitief beëindigd of de werknemer kan op grond van een medisch 

advies structureel niet langer in deze diensten werken, dan heeft de werknemer recht op een afbouw-

regeling onregelmatigheidstoeslag. De gemiddelde onregelmatigheidstoeslag die de werknemer in de 

afgelopen drie jaren heeft ontvangen, wordt afgebouwd conform onderstaande tabel:  

 

Periode Afbouw 

Eerste jaar 75% van de gemiddeld ontvangen ORT van de afgelopen drie jaar 

Tweede jaar 50% van de gemiddeld ontvangen ORT van de afgelopen drie jaar 

Derde jaar  25% van de gemiddeld ontvangen ORT van de afgelopen drie jaar 

Vierde jaar Geen compensatie 

 

Garantiebedrag ORT 

Garantie ORT betekent een gegarandeerd ORT-bedrag per maand. Dit houdt in dat wanneer er minder 

ORT (of géén ORT) is verdiend dan het garantiebedrag, dat er een aanvulling wordt betaald om zo tot 

het garantiebedrag te komen. 

 

In SDB Salaris zijn daartoe twee loonfactoren benoemd: 
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• Loonfactor 494: Garantiebedrag ORT 

• Loonfactor 495: Aanvulling ORT 

 

Als een garantiebedrag ORT van toepassing is, geef dan het gegarandeerde bedrag op als vaste loonfac-

tor op het tabblad Salaris-1. Het systeem houdt geen rekening met de afbouw, dus de 75%, 50% en 25%  

zelf berekenen en met behulp van periodemutaties alvast klaarzetten voor de toekomst.  

 

In het salarisprogramma wordt daarna automatisch de aanvulling berekend op loonfactor 495: Aanvul-

ling ORT. De formule achter deze loonfactor is lf 495 = lf 494 -/- lf 026 -/- lf 027 – lf 113 -/- lf 285. Dit is 

de standaard, maar op klantniveau kunnen aan deze formule nog andere loonfactoren worden toege-

voegd of eventueel verwijderd. 

 

10.5 BalansBudget sparen 

Vanaf 1 januari 2023 moet de werkgever het mogelijk maken om (een deel van) de eindejaarsuitkering,  

vakantiegeld,  bovenwettelijke vakantie-uren en een deel van het salaris aan te wenden voor sparen in 

het kader van het BalansBudget. Gedurende het dienstverband kan het opgebouwde saldo in het Ba-

lansBudget alleen in tijd worden opgenomen. Het verlofspaarsaldo op het BalansBudget wordt geïn-

dexeerd voor een periode van in ieder geval 5 jaar. 

 

10.6 Jubilea 

Vanaf 1 januari 2023 moet de werkgever in overleg met de OR een regeling opstellen ten behoeve van 

jubilea. In deze regeling moet zijn opgenomen de nu volgende uitkeringen: 

• Een kwart maandsalaris bij een 12,5-jarig dienstverband (bruto); 

• Een half maandsalaris bij een 25-jarig dienstverband (netto); 

• Een volledig maandsalaris bij een 40- dienstverband (netto); 

• Een half maandsalaris als de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt (bruto). 

 

Ten opzichte van de vorige cao VVT wordt in dit artikel niet meer gesproken over werknemers die vóór 

31 december 2000 in dienst zijn getreden bij een verzorgingshuis. Voor deze medewerkers was geregeld 

dat alle jaren die voor het huidige dienstverband onafgebroken zijn doorgebracht bij verschillende ver-

zorgingshuizen, meetelden voor het aantal dienstjaren. Daartoe werd gesignaleerd op het veld ‘Datum 

in de sector’. Maar zoals het nu gedefinieerd is, geldt uitsluitend het dienstverband bij de huidige werk-

gever.  

 

Een ander verschil is het ontbreken van de bepaling dat het maandsalaris moet worden bepaald op basis 

van de gemiddelde deeltijdfactor over de relevante dienstjaren. Er moet nu dus worden uitgegaan van 

het huidige (parttime)maandsalaris. 


