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Agenda

Welkom en introductie

Introductie SG|automatisering

Programma HRM-netwerk 2013

Actualiteiten arbeidsvoorwaarden

Actualiteiten arbeidsrecht

Rondvraag/eigen inbreng



Introductie



Programma 2013

12 februari

• Kick-off & actualiteiten

16 april

• Duurzame inzetbaarheid personeel

11 juni

• Verzuim en re-integratie

10 september

• Personeelsbeleid kleine organisaties

12 november

• Integriteit werknemers



Onderwerpen

Levensloop

AOW-leeftijd

Vakantiedagen

Werkkostenregeling

Actualiteiten arbeidsvoorwaarden



Actualiteiten

Per 1 januari 2012 afgeschaft

Geen rekening meer te openen

Saldo > 3.000: doorsparen

Saldo < 3.000: niet doorsparen

Geen vitaliteitsregeling

Aandachtspunten

Doorsparen tot 31 december 2021

Vrij te besteden bij opname spaarbedrag

Opname in 2013:
- belasting over 80% bedrag i.p.v 100%
- extra heffingskorting per gespaard jaar (205 euro)
- voor spaartegoed op 31 december 2011
- waarde 2012 wel volledig belast

Levensloop



Geleidelijke verhoging naar 67 jaar

2013: 65 + 1 maand

2014: 65 + 2 maand

2015: 65 + 3 maand

2016: 65 + 5 maand

2017: 65 + 7 maand

2018: 65 + 9 maand

2019: 66

2020: 66 + 3 maand

2021: 66 + 6 maand

2022: 66 + 9 maand

2023: 67

Verhoging AOW-leeftijd



Actualiteiten

Voor 2012:

- verjaringstermijn 5 jaar

Vanaf 2012:

- onderscheid tussen:

restant verlof van 2011
wettelijke vakantiedagen
bovenwettelijke vakantiedagen

Vakantiedagen (1)



Wettelijke vakantie dagen

4 x aantal dagen/uren per week

Verjaringstermijn:
- opnemen uiterlijk 6 maanden
na afloop kalenderjaar

- zo niet, dan vervallen deze
dagen!

Overig vakantie dagen

Restant verlof 2012 en eerder

Bovenwettelijke vakantiedagen

Verjaringstermijn: 5 jaar

Vakantiedagen (2)



Actualiteiten

Mocht al vanaf 2011

Moet vanaf 2014!

1,5% van loonsom onbelast

Meerdere belast tegen 80% 

Gerichte vrijstellingen

Aandachtspunten

Nog niet ingevoerd, dan nu actie!

Voorbereiding in 2013

Inrichting administratie

Werkkostenregeling (1)



Uitgangspunten

Alle vergoedingen en verstrekkingen die in het kader van de 
dienstbetrekking worden verstrekt, worden als loon gezien.

Voorbeelden:
- maandelijkse onkostenvergoeding
- personeelsuitstapje of –feest
- laptop
- kerstpakket
- giften bij huwelijk of geboorte
- kadobon of fles wijn
- etc.

Van de totale loonsom (fiscaal loon) mag 1,5% onbelast 
worden vergoed!

Eindheffing 80% over het bedrag boven 1,5%!

Werkkostenregeling (2)



Uitgangspunten

Er zijn een aantal gerichte vrijstellingen; wordt niet als loon 
gezien!

Intermediaire kosten:
- secretaresse koopt bij boekhandel printpapier voor bedrijf
- werknemer schiet kosten voor reparatie apparatuur voor
- werknemer haalt broodjes voor collega’s bij overwerk
- etc.

Nihil waarderingen:
- consumpties op werkplek
- voorzieningen op werkplek
- telefoon mits zakelijk gebruik 
- etc.

Overig:
- studiekosten
- vergoeding woon-werkverkeer
- fruitmand bij ziekte
- etc.

Werkkostenregeling (3)



Administratie

Per vergoeding/verstrekking bepalen: wel/niet vrijgesteld?

Totale fiscale loonsom vaststellen.

Vrije ruimte berekenen: 1,5% van de loonsom!

Maak een analyse over 2012 en evalueer!

Pas eventueel de arbeidsvoorwaarden aan!

Boek alle WKR kosten op aparte rekening!

Bewaak en rapporteer maandelijks!

Werkkostenregeling (4)



Bedankt voor 

jullie aandacht!
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