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Inleiding
In maart 2020 kreeg Nederland te maken met een intelligente lockdown als gevolg van de
uitbraak van het coronavirus, waardoor de meeste werknemers verplicht werden thuis te werken.
Inmiddels zijn we een half jaar verder en kijken we met soms gemengde gevoelens terug op de
thuiswerkperiode, die voor veel werknemers nog steeds voortduurt of zal blijven voortduren.
Het verplichte thuiswerken blijkt in de praktijk meerdere voordelen met zich mee te brengen.
Uit onderzoek van het KiM (Kennisinstituut voor Mobiliteit) blijkt dat 55-70% van de thuiswerkers
het thuiswerken als positief ervaren. Daarnaast verwacht 40-60% van de thuiswerkers na de
coronacrisis vaker thuis te gaan werken. Als deze verwachting werkelijkheid wordt, brengt dit
aanzienlijke veranderingen met zich mee waar u als werkgever op moet kunnen anticiperen.
In deze Whitepaper gaan wij in op de veranderende omstandigheden en geven wij vanuit onze
praktijkvoorbeelden hoe met de veranderende omstandigheden kan worden omgegaan. Ook
wijzen wij op punten waar onze huidige wetgeving nog niet klaar voor is.

In deze Whitepaper wordt allereerst enigszins verkort
weergegeven welke mogelijkheden onze huidige
wetgeving biedt op het gebied van veranderingen
rondom het reizen en thuiswerken. Daarna
wordt stilgestaan bij de huidige veranderingen,
interessante publicaties in het nieuws en diverse
praktijkvoorbeelden.

DE WERKKOSTENREGELING (WKR)
De Werkkostenregeling is een belangrijk element als
het gaat om vergoedingen en verstrekkingen die
wellicht nodig zijn om het thuiswerken te faciliteren.
Daarom eerst kort nog een samenvatting van
de regeling:

Sinds 2015 geldt in Nederland de veelbesproken
werkkostenregeling. Onze wet stelt dat vergoedingen
en verstrekkingen in het kader van de dienstbetrekking
van uw werknemers belastbaar loon vormen.
Vervolgens geldt er per onderneming een vrije ruimte
die u kunt vullen met vergoedingen en verstrekkingen
aan uw werknemers. Vergoedingen en verstrekkingen
die binnen deze vrije ruimte vallen, kunnen onbelast
worden gedaan. Bij overschrijding van uw vrije ruimte
dient u loonbelasting af te dragen over het bedrag van
de overschrijding. Tot slot gelden er enkele specifieke
vrijstellingen voor loonbestanddelen, zodat deze
per definitie onbelast kunnen worden vergoed of
verstrekt. Bekende voorbeelden zijn de onbelaste vaste
reiskostenvergoeding of een voor het beroep van de
werknemer noodzakelijke laptop of smartphone.
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(Extra) ruimte die WKR biedt in 2020
De vrije ruimte waarbinnen u onbelast zaken kunt
vergoeden en verstrekken aan uw werknemers is als
onderdeel van de steunmaatregelen ten behoeve van
het coronavirus toegenomen. U kunt uw vrije ruimte als
volgt berekenen:
• Bepaal de totale belastbare loonsom in 2020;
•	Neem over de eerste € 400.000 van de loonsom
een percentage van 3%;
•	Neem over het restant van de loonsom een
percentage van 1,2%.
Doordat in 2020 de vrije ruimte is opgehoogd zullen
veel bedrijven, uitgaande van hetzelfde patroon als
vorig jaar, vrije ruimte overhouden. Dat is jammer en
het is aan te bevelen deze ruimte zoveel mogelijk
te benutten. Immers, dat wat in de vrije ruimte is
ondergebracht is niet belast. En dat is zowel voor u als
voor de werknemer interessant. U kunt ervoor kiezen
om diverse vergoedingen hierin onder te brengen. Zo
zijn er bedrijven die aan werknemers een coronabonus
uitkeren voor hun inzet in de afgelopen maanden of
die uit deze extra vrije ruimte (deels) een thuiswerkplek
vergoeden. Ook een duurder kerstpakket aan het einde
van het jaar is al voorbijgekomen. Zo zijn er meerdere
mogelijkheden om optimaal gebruik te maken van
deze vrije ruimte.
Voorbeeld I – Vrije ruimte
Stel u betaalt als werkgever € 600.000 uit aan
belastbaar loon. De vergoedingen en verstrekkingen
aan uw werknemers bedragen € 12.000. Deze
vergoedingen en verstrekkingen zijn niet specifiek
vrijgesteld en mogen daarom in de vrije ruimte worden
ondergebracht.

Gebruikelijkheidstoets
Een belangrijke voorwaarde voor het plaatsen van
vergoedingen en verstrekkingen in uw vrije ruimte is de
zogenaamde gebruikelijkheidstoets. Loon in de vorm
van vergoedingen en verstrekkingen mogen in uw vrije
ruimte worden geplaatst indien deze niet meer dan
30% afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden
gebruikelijk is.
Voorbeeld II - Gebruikelijkheidstoets
Stel u bent directeur van een accountantskantoor
welke midden in de stad is gevestigd en beschikt over
weinig parkeergelegenheid. U maakt geen gebruik van
de speciale fietsregeling, maar bent bereid maximaal
€ 700 per werknemer te vergoeden indien zij een fiets
aanschaffen en daarmee naar kantoor reizen. Dit lijkt
ons geen ongebruikelijk hoge vergoeding. Maar als u
besluit om aan enkele werknemers een vergoeding toe
te kennen van € 5.000 ten behoeve van de aanschaf van
een scooter, valt eenvoudig aannemelijk te maken dat
deze vergoeding meer dan 30% afwijkt van hetgeen
in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Stel
dat een vergoeding van € 750 als gebruikelijk wordt
beschouwd. U mag daar 30% van afwijken, dus u kunt
€ 975 vergoeden. U vergoedt € 5.000 wat betekent
dat € 4.025 niet in de vrije ruimte kan worden
ondergebracht en op het salaris van de desbetreffende
werknemers wordt gebruteerd.
Het is aan de Belastingdienst om te stellen of een vergoeding of verstrekking ongebruikelijk is. Mocht u het
met het standpunt van de Belastingdienst oneens zijn,
dan kunt u dit onderbouwd aangeven. De Belastingdienst hanteert intern de stelregel dat vergoedingen en
verstrekkingen onder de € 2.400 per jaar per persoon
gebruikelijk zijn. Over vergoedingen en verstrekkingen
met een hoger bedrag kan discussie ontstaan.

In 2020 bedraagt uw vrije ruimte € 14.400
((3% * € 400.000) + (1,2% * 200.000)).
Uw vergoedingen en verstrekkingen passen daardoor
ruim binnen uw vrije ruimte.
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DE THUISWERKPLEK
Door de coronaperiode heeft thuiswerken een enorme
versnelling gekregen. Waar veel bedrijven voor die tijd
voorzichtige stappen maakten voor het thuiswerken,
werden zij door deze periode gedwongen om dit
versneld te doen. In de praktijk constateren we dat dit
heel goed gaat en dat bij de meeste bedrijven, soms
tegen de eigen verwachting in, dit geen problemen
oplevert. Productiviteit komt er veelal niet onder te
leiden en neemt soms zelfs juist toe. Veel werknemers
ervaren deze mogelijkheid ook als prettig en het geeft
hen de gewenste regelruimte.
Natuurlijk zit er ook een keerzijde aan het thuiswerken.
Het is belangrijk goede afspraken te maken over
bereikbaarheid, over output, etc. Maar misschien nog
wel belangrijker is dat het sociale contact minder
wordt. Het is noodzakelijk hier veel aandacht aan te
besteden. Dat kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld
een vast fysiek contactmoment af te spreken met het
team, als leidinggevende wekelijks even online contact
te hebben en dan ook genoeg aandacht te hebben voor
het persoonlijke element.
Behalve de sociale kant is er ook nog een zakelijk kant.
Het is belangrijk nu thuiswerken een vast karakter gaat
krijgen dit ook contractueel goed te regelen. Zo is het
verstandig een thuiswerkbeleid op te stellen, waarin de
afspraken rond thuiswerken worden vastgelegd. Dan
kunnen ook zaken worden geregeld zoals het wel of
niet definitieve karakter van het thuiswerken, de
middelen die ter beschikking staan, de verantwoordelijkheid voor een goede werkplek thuis, etc.
Een belangrijke vraag is op welke wijze werkgevers hun
werknemers kunnen compenseren en ondersteunen bij
het thuiswerken, bijvoorbeeld door het aanschaffen van
een bureaustoel. Binnen de werkkostenregeling gelden
een aantal categorieën die van toepassing zijn op
thuiswerkers, welke hieronder kort worden toegelicht.

ARBOVOORZIENINGEN
Afhankelijk van uw arbeidsomstandighedenbeleid
kunt u als werkgever bij het vergoeden, verstrekken
of ter beschikkingstellen van Arbovoorzieningen

gebruikmaken van een specifieke vrijstelling. Dergelijke
voorzieningen kunt u daardoor belastingvrij aan uw
werknemer doen toekomen.

Daarbij gelden er wel enkele voorwaarden:
1.	De Arbovoorzieningen moeten samenhangen
met uw verplichtingen als werkgever o.g.v.
de Arbowet.
2.	De voorziening dient geheel of gedeeltelijk
op de werkplek te worden gebruikt;
3.	Werknemers mogen geen eigen bijdrage voor
de voorziening betalen;

In verband met de voorwaarde dat de voorziening
geheel of gedeeltelijk op de werkplek dient te worden
gebruikt, is het van belang wat als werkplek wordt
beschouwd. Een werkplek is elke plaats waar uw
werknemers werken en waarvoor u als werkgever
op grond van de Arbowet verantwoordelijk bent.
Uw zorgplicht voor de werkplek kan blijken uit een
Arboplan of uit de risico-inventarisatie en -evaluatie
die u op grond van de Arbowet moet maken. Op grond
van de Arbowet bent u als werkgever verantwoordelijk
voor iedere plaats die in verband met het verrichten
van arbeid wordt of dient te worden gebruikt. Ook
staat in de Arbowet dat de werkgever zorgdraagt
voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers
inzake alle met arbeid verbonden aspecten, mede
op het gebied van de inrichting van werkplekken,
werkmethoden en het gebruik van arbeidsmiddelen.
Die verantwoordelijkheid gaat ver. Het kan zover
komen dat u als werkgever erop wordt aangesproken
als een werknemer die regelmatig thuiswerkt
gezondheidsklachten krijgt als gevolg van een slechte
werkplek thuis. Het is dus belangrijk kritisch hiermee
om te gaan en werknemers hierover goed te instrueren
en hen hiervoor ook te laten tekenen. U moet de
werknemer hierbij ook in bescherming nemen. Kan de
werknemer geen goede werkplek creëren thuis, dan
zal de werknemer naar kantoor moeten komen. U zal
dat dan ook van de werknemer moeten verlangen.
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Uiteraard moet u op kantoor dan wel zorgen voor een
veilige werkomgeving, waarbij de coronamaatregelen
in acht worden genomen.

Noodzakelijkheid betekent in dit kader dat de
werknemer zonder deze voorziening niet in staat is om
zijn dienstbetrekking naar behoren uit te voeren.

Om die werkplek te faciliteren kunt u de werknemer
voorzien van de nodige middelen welke gericht
zijn vrijgesteld. Enkele voorbeelden (mits aan
bovengenoemde voorwaarden is voldaan) zijn
een bureau, bureaustoel en bureaulamp. Los van
de thuiswerkplek kunt u deze gerichte vrijstelling
ook toepassen voor andere voorzieningen, zoals
bijvoorbeeld beschermende kleding, een veiligheidsbril
voor een lasser, een zonnebril voor een chauffeur en
een beeldschermbril voor een secretaresse.

Voorbeelden van gereedschap en dergelijke
apparatuur zijn:
• Fototoestel van fotograaf;
• Muziekinstrument van muzikant;

GEREEDSCHAPPEN, COMPUTER EN
COMMUNICATIEMIDDELEN EN DERGELIJKE
APPARATUUR
Een andere categorie waar een specifieke vrijstelling
voor geldt, zijn de gereedschappen, computers en
communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur
die noodzakelijk zijn bij het uitoefenen van de
dienstbetrekking. Hierdoor kunnen deze voorzieningen
belastingvrij worden vergoed of aan uw werknemers
verstrekt. Daarbij geldt wel de voorwaarde dat wordt
voldaan aan de noodzakelijkheidstoets.

Aan de noodzakelijkheidstoets wordt
voldaan indien:
•	De voorziening naar uw redelijk oordeel
noodzakelijk is voor een behoorlijke
vervulling van de dienstbetrekking;
•	U als werkgever de voorziening betaalt en de
kosten niet doorberekent aan uw werknemer;
•	Uw werknemer de voorziening moet
teruggeven of de restwaarde van deze
voorziening aan u moet terugbetalen als
hij/zij deze niet meer nodig heeft voor de
dienstbetrekking.

Voorbeelden van computers, mobiele
communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur zijn:
• Laptops
• Tablets
• Telefoons/smartphones
• Abonnementen voor internet en mobiele telefonie
• Software
• Printers
Vaste kostenvergoeding
Als werkgever staat het u ook vrij om uw werknemers
een vaste kostenvergoeding te verstrekken ten behoeve
van bovengenoemde noodzakelijke voorzieningen.
Deze vergoeding is dan eveneens specifiek vrijgesteld
dus belastingvrij. Wel moet u in dat geval expliciet
vastleggen aan welke eisen deze voorzieningen
moeten voldoen en dient u vooraf onderzoek te doen
naar de werkelijke kosten. Dit moet ook zijn vastgelegd
in het personeelsdossier van werknemer.

ZAKELIJK GEBRUIKTE HULPMIDDELEN
Een derde categorie waarvoor een specifieke
vrijstelling geldt, is het verstrekken en vergoeden van
hulpmiddelen die voor 90% of meer zakelijk worden
gebruikt. Ook deze hulpmiddelen dienen geheel
of gedeeltelijk op de werkplek te worden gebruikt,
net als Arbovoorzieningen. Deze categorie overlapt
deels de categorie gereedschappen, computer en
communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur.
De categorie hulpmiddelen is echter ruimer.
Hulpmiddelen binnen deze categorie hoeven namelijk
niet noodzakelijk te zijn voor de uitoefening van de
dienstbetrekking van uw werknemer.
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Voorbeeld
Uw werknemer krijgt een laptop, Ipad en telefoon van
de zaak. Dit is niet ongebruikelijk. Het is wel de vraag
in hoeverre een Ipad noodzakelijk is naast de laptop
en telefoon. Indien de Ipad voor 90% of meer zakelijk
wordt gebruikt, geheel of gedeeltelijk op de werkplek
kan deze als hulpmiddel in de WKR worden verwerkt.
Dus is de IPad in dit voorbeeld ook specifiek vrijgesteld.

ENERGIEKOSTEN THUIS
Indien u voor de thuiswerkplek van uw werknemer op
grond van de Arbowet verantwoordelijk bent, mag u
de energiekosten van de werkplek aan uw werknemer
belastingvrij vergoeden. Echter, in de praktijk zal het
niet eenvoudig zijn om deze kosten te splitsen van de
totale energiekosten van het huis.
Specifieke regelingen inzake mobiliteit werknemers
Mobiliteit is een belangrijk item, zeker in deze tijd. Nu
door de coronacrisis veel werknemer thuiswerken en
kantoorpanden leeg staan, rijst de vraag in hoeverre
het nog wenselijk is dat werknemers wel een leaseauto
hebben, terwijl die bijna alleen nog maar privé
wordt gebruikt. Er zijn steeds meer bedrijven die hun
mobiliteitsregeling/-situatie tegen het licht houden
of gaan houden. Echter, het zomaar aanpassen van
bestaande regelingen is nog niet zo eenvoudig, maar
soms wel gewenst en/of noodzakelijk.
Het is belangrijk hierbij erg te hebben in
arbeidsvoorwaarden waar werknemers recht
op hebben, dan wel doordat dit contractueel is
overeengekomen, dan wel doordat dit een verworven
recht is. Ook kan een bepaalde regeling door CAO
of een personeelshandboek van toepassing zijn. Het
eenzijdig aanpassen van een dergelijke regeling kan
niet zomaar. Maatwerk is daarbij soms nodig.
Reiskostenvergoeding
Als werkgever kunt u de werkelijke reiskosten van uw
werknemers, gemaakt met eigen vervoermiddel, op
basis van nacalculatie vergoeden. Deze vergoeding
kan onbelast plaatsvinden, mits de vergoeding niet
hoger is dan € 0,19 per kilometer en ziet op zakelijke
ritten en/of woon-werkverkeer. Vergoedt u meer dan

€ 0,19 per kilometer, dan vormt het meerdere voor
uw werknemers belastbaar loon. Dit mag eveneens
ondergebracht worden in uw vrije ruimte.
Ook de kosten die uw werknemers maken met het
openbaar vervoer ten behoeve van woon-werk en
zakelijk verkeer kunt u belastingvrij aan hen vergoeden.
U kunt dit doen door op basis van nacalculatie € 0,19
per kilometer te vergoeden, maar eveneens mag u
belastingvrij de werkelijke kosten vergoeden.
Vaste kostenvergoeding
Als werkgever kunt u ervoor kiezen om een vaste
kostenvergoeding toe te kennen voor de woonwerkkilometers die uw werknemers maken. Deze
kostenvergoeding kan in de loonbelasting onbelast
blijven indien u uitgaat van maximaal € 0,19 per
kilometer. Werken uw werknemers fulltime, dan mag u
er voor de vergoeding van uitgaan dat uw werknemers
214 dagen in het jaar naar hun werkplek reizen. Deze
214 dagen gelden bij een parttime dienstbetrekking
naar evenredigheid.
Zodra uw werknemers niet meer naar het werk reizen
omdat zij bijvoorbeeld altijd thuiswerken, bent u
vanzelfsprekend vrij om de reiskostenvergoeding
stop zetten.
Werken uw werknemers in deze tijd verplicht
thuis vanwege de getroffen coronamaatregelen,
dan stelt de overheid u in staat om onbelast de
reiskostenvergoeding door te blijven betalen. Dit kunt
u doen zolang de noodmaatregelen als gevolg van de
coronacrisis van kracht blijven.
Fiets van de zaak
Per 1 januari 2020 is de fiscale regeling voor de
‘fiets van de zaak’ veranderd. Hierdoor kunt u aan
uw werknemer een fiets verstrekken welke hij/
zij onbeperkt privé mag gebruiken. U betaalt als
werkgever de fiets en vaak ook het onderhoud. Uw
werknemer heeft te maken met een bijtelling op het
salaris en betaalt daardoor meer loonbelasting. De
bijtelling bedraagt 7% over de consumentenadviesprijs
van de fiets, inclusief accessoires en inclusief btw.
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Net als bij de bijtelling voor een leaseauto kunt u
als werkgever uw werknemer vragen om een eigen
bijdrage. Deze bijdrage vermindert de bijtelling van de
werknemer. Heeft u aan uw werknemer een electrische
fiets verstrekt welke de werknemer thuis oplaadt, dan
kunt u onbelast de energiekosten van het opladen van
de fiets aan de werknemer vergoeden.
Een fiets van de zaak voor uw werknemers kan invloed
hebben op hun reiskostenvergoeding. Indien u uw
werknemer een fiets verstrekt ten behoeve van woonwerkverkeer maakt deze naar verwachting minder
of geen reiskosten. U bepaalt als werkgever zelf of
uw werknemers nog aanspraak kunnen maken op
een dergelijke vergoeding. Indien uw werknemers
op de fiets van de zaak naar het werk komen en
seperaat een reiskostenvergoeding ontvangen, is
de reiskostenvergoeding belast (tenzij deze in de
vrije ruimte past). Indien het slecht weer is en uw
werknemers daarom met de auto naar kantoor komen,
kunt u hen wel een onbelaste reiskostenvergoeding
verstrekken tot maximaal € 0,19 per kilometer.
Een nadeel van een fiets van de zaak voor u als
werkgever is dat u niet de totale btw over de
aanschafprijs van de fiets kunt aftrekken. Per fiets mag
maar gerekend worden met de btw over maximaal
€ 749, ofwel € 158, terwijl u bij de aanschaf van eens
speed pedelec al gauw ruim € 800 aan btw betaalt.
Zakelijk elektrisch rijden
Deze passage is met name geschreven vanuit het
oogpunt dat de werkgever het wagenpark in eigen
beheer heeft, dus de zakelijk auto’s koopt en least aan
de personeelsleden. Het komt regelmatig voor dat
werkgevers gebruik maken van een leasemaatschappij.
In dat geval zien we de voordelen van elektrisch met
name terug in de leaseprijs.
De overheid stimuleert nog steeds de aanschaf en het
gebruik van elektrische auto’s. Voor uw werknemers
kan dit verschillende voordelen met zich meebrengen.
Het grootste financiële voordeel voor uw werknemers
is de lagere bijtelling in vergelijking met bijvoorbeeld
een benzineauto. Voor een reguliere benzineauto geldt

een bijtellingspercentage van 22%. Voor elektrische
auto’s geldt een bijtellingspercentage van 8% over
de eerste € 45.000 van de catalogusprijs. Over het
meerdere geldt een bijtellingspercentage van 22%.

Andere voordelen voor de werknemer
zijn de volgende:
•	U kunt als werkgever belastingvrij een
laadpaal bij uw werknemer thuis verstrekken;
•	Kosten voor noodzakelijke aanpassingen aan
de meterkast thuis kunt u ook belastingvrij
vergoeden;
•	Energiekosten inzake het opladen van de
electrische zakelijke auto kunnen tegen
kostprijs aan uw onderneming worden
doorgeleverd (belastingvrij);
•	Kosten van een aparte meter om te bepalen
welk deel van de energiekosten thuis ziet op
de zakelijk elektrische auto mag u onbelast
vergoeden aan uw werknemer;

Voor werkgevers kleven er ook diverse voordelen
aan het terbeschikkingstellen van elektrische auto’s
aan de werknemers. Zo geldt er tot en met 2024 een
korting op de motorrijtuigenbelasting is bij de aanschaf
van een elektrische auto tot en met 2024 geen bpm
verschuldigd. Tot slot heeft de werkgever na investering
in een elektrische auto recht op een aanvullende
aftrekpost ten behoeve van zijn winstbelasting,
namelijk de Milieu Investeringsaftrek (MIA). De
aftrekpost kan tevens geclaimd worden over de
aanschaf van een oplaadpunt. De aftrekpost bedraagt
voor personenauto’s 13,5% over maximaal € 40.000
en voor een laadpaal 36% over een investering van
minimaal € 2.500. Is uw laadpaal goedkoper, dan kunt u
de MIA-aanvraag opnemen onder de aanvraag van MIA
voor de elektrische auto. Een belangrijk aandachtspunt
voor u als werkgever is om uiterlijk binnen 3 maanden
na aanschaf van het elektrische bedrijfsmiddel MIA aan
te vragen.
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VERANDERENDE OMSTANDIGHEDEN
Als werkgever kunt u in deze tijd te kampen
hebben met diverse vragen als gevolg van de
coronamaatregelen en het verplicht thuiswerken
van uw werknemers. Ook kan het zijn dat u als
werkgever nu de kans grijpt om het roer om te
gooien en met uw mobiliteitsstrategie een andere
richting inslaat. In dit deel van de Whitepaper komen
recente ontwikkelingen, praktijkvoorbeelden en
probleemstellingen aan bod.

MOBILITEIT
Auto van de zaak
Rijden uw werknemers in een leaseauto waarvoor
zij worden bijgeteld, dan kan dat in deze tijd
onwenselijk uitpakken. Er zullen werknemers zijn die
door het verplichte thuiswerken nauwelijks of geen
gebruik meer maken van de zakelijke auto maar wel
maandelijks extra belasting betalen over de bijtelling
op hun zakelijke leaseauto. Indien uw werknemer
deze bijtelling wenst te voorkomen is er één tamelijk
radicale oplossing. Uw werknemer zou de leaseauto
op uw terrein kunnen parkeren en de sleutel inleveren
(mits daar ruimte voor is). Let daarbij wel op dat u de
kilometerstanden noteert zodat later aangetoond
kan worden dat er daadwerkelijk niet met de auto is
gereden. Daarnaast raden wij aan om een schriftelijke
overeenkomst met uw werknemer kunnen treffen
waarin bevestigd wordt dat de auto de werknemer
niet meer ter beschikking staat. In dat geval kan de
bijtelling achterwege blijven.
Indien de werknemer een zakelijke auto least met
tussenkomst van een leasemaatschappij zal het
afhankelijk zijn van wat in het leasecontract is bepaald
of bovenstaande een optie vormt om bijtelling
te voorkomen.
Oplossingsrichting auto van de zaak
Enige tijd terug heeft de BOVAG een interessante
blog geschreven over wat een bijtelling op basis van

werkelijk privégebruik de zakelijke rijders zou kunnen
brengen. De fiscale bijtelling voor privékilometers
vormt op dit moment immers een vast bedrag
gebaseerd op de catalogusprijs van de auto. Het maakt
onder de huidige wetgeving daarom niet uit of er veel
of weinig privé wordt gereden met de leaseauto. Zou
het niet rechtvaardiger zijn om degene die meer privé
rijdt meer te belasten dan degene die nauwelijks privé
rijdt met zijn leaseauto?
Voormalig voorzitter van de BOVAG (dhr. Eckhardt) is
van mening dat een bijtelling per kilometer eerlijker is
voor de zakelijke rijders onderling. Wie veel privé rijdt,
betaalt meer dan wie weinig privé rijdt. Maar ook ten
opzicht van de particuliere automobilist is dit eerlijker
omdat deze zich vaak veel bewuster is van de prijs
van iedere kilometer. De particuliere automobilisten
betalen immers vanuit privé de benzine, accijns,
afschrijving, wegenbelasting, verzekering etc. Zij zijn
zich daarom in de meeste gevallen veel bewuster van
het gebruik van hun auto dan zakelijke rijders. Dit zal
ongetwijfeld zijn effect hebben op het milieu en de
belasting van ons wegennetwerk.
De huidige fiscale regels rondom de auto van de
zaak zijn volgens dhr. Eckhart erg star. Als eerste
voorbeeld noemt hij daarvan een werknemer die een
ruime auto uitsluitend zakelijk gebruikt, maar deze
het liefst drie weken mee zou nemen met vakantie.
Dat kan op dit moment niet omdat er direct over het
gehele jaar bijtelling verschuldigd is. Met een bijtelling
per kilometer zou dat wel eenvoudig kunnen. Ook
het maken van een mix van verschillende vormen
van mobiliteit is op dit moment complex, omdat de
werkgever een heel aantal overeenkomsten en regels
zou moeten opstellen om dit in goede banen te leiden.
Daarnaast is dit erg kostbaar vanwege de dubbele
kosten omdat de bijtelling over de leaseauto doorloopt.
Terwijl het juist van deze tijd is om te kunnen kiezen
voor een vervoersmiddel dat bij de actuele behoefte
past. Een interessante denkrichting om door de politiek
nader te worden uitgewerkt wat ons betreft!
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THUISWERKEN
Airco
In de afgelopen tijd hebben we in Nederland te maken
gehad met een lang aanhoudende hittegolf. Uiteraard
ontstond de vraag of werkgevers zorg moeten dragen
voor een (door airco) gekoelde thuiswerkruimte. In
het Arboplan van de werkgever zal hier in de meeste
gevallen niets over bepaald zijn. Daarnaast is het niet
uit de Arbowet af te leiden of dit een verplichting voor
werkgevers vormt. Onze arbeidsrechtspecialist is van
mening dat dit niet van de werkgever kan worden
verwacht. Wel is de werkgever verantwoordelijk is voor
de arbeidsomstandigheden van zijn werknemers, wat
ook van invloed is op de thuiswerkplek. Dit houdt in dat
de werkgever ook verantwoordelijk is voor ventilatie
en temperatuur. Van de werkgever wordt in dit kader
verwacht dat zij hun werknemers instrueren waar
zij wel en niet kunnen werken. De werkgever dient
daarom tijdens een hittegolf aan te geven dat zijn
werknemers niet onder het dak/op een zolderkamer
mogen werken. Uiteindelijk kan dit betekenen dat een
werkgever aangeeft dat zijn werknemer tijdelijk moet
stoppen met werken omdat er geen veilige werkplek
beschikbaar is.
Verwarming
Andersom geredeneerd zouden we ook vast moeten
nadenken over de aankomende winter. Stel dat uw
werknemers niet over een voldoende verwarmde
thuiswerkplek beschikken waardoor zij nauwelijks in
staat zijn hun werk uit te voeren. Ook dan mag van
de werkgever verwacht worden dat deze instructies
geeft en indien mogelijk oplossingen aandraagt.
Indien op geen enkele wijze een werkplek kan
worden gerealiseerd op een fatsoenlijke temperatuur,
verwachten wij dat ook dan de werkgever de
werknemer op dient te leggen te stoppen met werken.
Overige omstandigheden
Er zijn daarnaast nog andere, niet met het weer
gerelateerde omstandigheden te bedenken waardoor
uw werknemer niet in staat is werkzaamheden te
verrichten vanuit huis. Gedacht kan worden aan de
situatie dat er simpelweg geen ruimte in huis is voor

een werkplek en door de aanwezigheid van vrouw en
kinderen niet in de woonkamer kan worden gewerkt.
Ook kan gedacht worden aan mantelzorg voor
bijvoorbeeld een familielid, waardoor thuiswerken
haast ondoenlijk is. Als het echt onmogelijk is voor
uw werknemer om werkzaamheden vanuit huis te
verrichten en op kantoor werken ook niet tot de opties
behoort, zal mogelijk ook door u als werkgever in
het uiterste geval besloten moeten worden dat deze
werknemer tijdelijk zijn werkzaamheden neerlegt.
Verplicht stoppen met werken wegens
extreme omstandigheden
Vaak zal het bij bovenbeschreven extreme situaties
voor de werknemer mogelijk worden gemaakt om
toch de werkzaamheden op kantoor of elders uit te
voeren. Indien dit niet mogelijk is en uw werknemer zijn
werkzaamheden zal moeten staken, op welke wijze
wordt dit dan vormgegeven? Zijn uw werknemers dan
verplicht verlof op te nemen? Dat lijkt ons niet. Indien
de werknemer op kantoor had kunnen werken, had
deze zijn werkzaamheden zonder problemen kunnen
uitoefenen. Als er door de coronacrisis te weinig werk is,
vormt dit ook de verantwoordelijkheid van werkgever
hoewel werkgever en werknemer daar beiden niets aan
kunnen doen.
Thuiswerkvergoeding
Doordat uw werknemers thuiswerken in plaats van
bijvoorbeeld op kantoor, kunnen zij te maken krijgen
met kosten welke zij niet hadden hoeven maken
wanneer zij op kantoor hadden gewerkt. Dit betreffen
kosten voor elektriciteitsverbruik, waterverbruik,
gasverbruik, koffie/thee, wc-papier en afschrijving van
bureau en bureaustoel. Uit onderzoek van het Nibud
dat deze zaken de werknemer gemiddeld € 2 per dag
en € 43,30 per maand kosten.
Uit onderzoek van de Telegraaf blijkt dat 43% van de
thuiswerkers van mening is dat deze extra kosten door
de werkgever zouden moeten worden vergoed
(54% vindt dat dat niet nodig is en 3% heeft geen
mening). Dat de meerderheid compensatie van
bovengenoemde kosten onnodig acht, heeft te maken
met de extra vrijheid die werknemers hebben bij het
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thuiswerken. Werknemers laten tijdens het werk de
hond uit of brengen de kinderen naar school. Indien
voor deze onderbrekingen niet gecompenseerd worden
door overwerken, is het begrijpelijk dat werknemers
geen baat hebben bij een thuiswerkvergoeding.
Vooralsnog heeft u als werkgever geen mogelijkheid
om een vaste thuiswerkvergoeding onbelast aan uw
personeel te verstrekken.
Oplossingsrichting thuiswerkvergoeding
Op het Forum Salaris werd een combiregeling
geopperd als mogelijke oplossing voor de huidige
veranderde omstandigheden. Deze regeling houdt
deels een vaste (onbelaste) reiskostenvergoeding in en
deels een vaste (onbelaste) thuiswerkvergoeding.
Stel de werknemer werkt 2 van de 5 dagen op kantoor,
dan ontvangt hij 2/5 van de maximale onbelaste
reiskostenvergoeding en kan zijn werkgever hem 3/5
van de maximale onbelaste thuiswerkvergoeding
geven. Het is dan wel prettig als er een te indexeren
normbedrag komt voor het thuiswerken, bijvoorbeeld
het bedrag dat blijkt uit het onderzoek van het Nibud.
Een aandachtspunt zou zijn om de vaste jaarnormdagen van de reiskosten (214) voor een deel te verhogen,
aangezien er in deze norm al vanuit wordt gegaan dat
werknemers soms thuiswerken. Door de combinatie van
een reiskostenvergoeding en een thuiswerkvergoeding
kan die marge eruit gehaald worden.
Dit zou de overheid geen geld hoeven kosten. De
netto reiskostenvergoeding neemt af en daarvoor in
de plaats komt de nieuwe netto thuiswerkvergoeding.
De werknemer is hiervan niet de dupe aangezien deze
minder reist en dus zijn echte reiskosten lager zijn.
Daarvoor in de plaats ontvangt de werknemer een
reële vergoeding voor zijn gemaakte kosten voor
het thuiswerken.

INDIVIDUEEL KEUZE BUDGET (IKB)
In de praktijk zien we dat de behoefte naar een
individuele afstemming van de arbeidsvoorwaarden
meer en meer toeneemt. Door COVID-19 is deze

behoefte alleen maar groter geworden. Ondanks dat
het een behoorlijke administratieve last met zich
meebrengt, kan het IKB juist een voordeel opleveren
voor een onderneming. Het kan de regelgeving
vereenvoudigen. In plaats van allerlei regelingen ten
aanzien van specifieke doelgroepen met elk hun eigen
(financiële) voorwaarden, voeg je de geldswaarde van
de regeling gedeeld over alle personeelsleden toe aan
het IKB.
In diverse CAO’s zien we vormen van het IKB
terugkomen, bijvoorbeeld de CAO Sociaal Werk, CAO
Uitgeverijbedrijf, maar ook bij de overheid is het
mogelijk om gebruik te maken van het IKB. Op het
eerste gezicht lijkt het of er sprake is van iets nieuws.
Eigenlijk is het een modernisering van het welbekende
cafetariasysteem, ook wel CAO a la carte genoemd.
In het IKB worden meestal alle bronnen in geld
uitgedrukt. Het is echter ook mogelijk om de bronnen
in tijd uit te drukken. Voordeel van het uitdrukken in
tijd is dat de werknemer kan sparen en het spaartegoed
in tijd mee kan nemen naar een ander jaar zonder dat
daarover fiscaal afgerekend moet worden. Een mix van
geld en tijd is uiteraard ook mogelijk. Een IKB kan ook
een hulpmiddel zijn om extra verlofdagen voor senioren
af te schaffen in ruil voor een extra budget in geld.
Het IKB komt naast het salaris te staan en de
werknemer kan vrij over dat IKB beschikken. Het
budget wordt veelal gevoed uit het vakantiegeld, de
eindejaarsuitkering en de levensloopbijdrage. Ook
het bovenwettelijk verlof kan worden omgezet in geld
in het IKB. De werknemer bepaalt zelf – meestal wel
binnen bepaalde grenzen – waar hij het budget voor wil
gaan gebruiken. Zo kan de werknemer (bijvoorbeeld
maandelijks) zelf een of meer keuzes maken die
passen bij zijn persoonlijke omstandigheden, de
levensfase en individuele behoeften en op die manier
het maandelijkse inkomen beïnvloeden. Meestal wordt
er wel een maximum gesteld aan het IKB, vaak een
percentage van het loon, bijvoorbeeld 10% van het
(bruto) maandloon.
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Onder de WKR heeft het IKB geen effect op de
loonheffingen als de keuzes – voor zover deze niet
gericht zijn vrijgesteld – de 1,2% van het totale fiscale
loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van de
werkgever niet overtreffen.
Fiscaal aandachtspunt
In toenemende mate worden persoonlijke
keuzebudgetten zodanig ingericht dat die over het jaar
heen kunnen worden meegenomen, tot bijvoorbeeld
wel maximaal vijf jaren. Als dan het budget niet is
benut, vervalt het. In dit kader is het van belang dat het
persoonlijk keuzebudget zodanig wordt geformuleerd
dat er géén fiscaal genietingsmoment is.

Dat fiscaal genietingsmoment kan dus afwijken van
hetgeen een werknemer (en/of werkgever) normaal
gesproken ervaart.
Van belang is dat het niet meer zo is, zoals lang
is aangenomen, dat een IKB aan het eind van elk
kalenderjaar moet zijn afgewikkeld. Een IKB kan dus
over de jaargrenzen heen worden meegenomen.
De voorwaarde is echter wel dat dat goed wordt
geformuleerd: er mag niet eerder een fiscaal
genietingstijdstip zijn. Jurisprudentie zal moeten
uitwijzen waar daar de grenzen liggen.

Fiscaal wordt loon genoten als:
•
•
•
•
•

het wordt betaald;
het wordt verrekend;
het ter beschikking wordt gesteld;
het rentedragend wordt;
vorderbaar en inbaar is.

Jelle Meijer, Junior Belastingadviseur

Vragen?

cljmeijer@visser-visser.nl

Voor meer informatie en een vrijblijvend

rjdewaard@visser-visser.nl

gesprek kunt u contact opnemen met een

Jochem Niemantsverdriet, Salarisadviseur

van onze professionals.

jniemantsverdriet@visser-visser.nl

Joost de Waard, Senior Consultant HRM
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