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12345 Mededeling 3
Loonheffingen

april 

In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen:
 fouten in het Handboek 

 tweede ronde terugbetalen van te veel ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 

 vergoeding zakelijke maaltijden
 vrijwilligersregeling
 Autodealerregeling  verlengd van  april tot  oktober 

 voortzetting eigenrisicodragerschap wao

Enkele onderwerpen hebben al op www.belastingdienst.nl gestaan. De informatie is inmiddels verwerkt in
de internetversie van het Handboek loonheffingen  (hierna: Handboek ).

1 Fouten in het Handboek 2008
In het Handboek  staan de volgende fouten: 
– In paragraaf .. staat voor de ouderschapsverlofkorting een bedrag per uur van € ,. Dit moet zijn € ,.
– In paragraaf .. staat dat wij ook bij een te late, onjuiste of onvolledige eerstedagsmelding uit kunnen

gaan van een fictieve inkomstenperiode. Dit is niet juist. Alleen als u geen eerstedagsmelding doet, kunnen
wij uitgaan van een fictieve inkomstenperiode van zes maanden.

– In de mededeling van december  hebben wij gemeld dat de uiterste aangiftedatum voor de maand
maart in de Nieuwsbrief loonheffingen  niet klopt. Deze fout staat helaas ook nog in het Handboek
. De uiterste aangiftedatum voor de aangifte loonheffingen over maart  is  mei en niet  mei.

2 Tweede ronde terugbetalen van te veel ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 2006
Veel werkgevers en uitkeringsinstanties hebben in december  een brief ontvangen over de teruggaaf van
in  te veel betaalde inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) voor een of meer
van hun werknemers of uitkeringsgerechtigden. Maar van een aantal mensen konden wij toen nog niet
vaststellen of zij recht hadden op een teruggaaf. Dat hebben wij in  alsnog gedaan. Als dit één of meer
van uw werknemers of uitkeringsgerechtigden betreft, krijgt u van ons begin april  een brief waarin staat
voor wie u een teruggaaf krijgt.

U moet de teruggaaf verwerken in de aangifte loonheffingen over het aangiftetijdvak waarin de teruggaaf aan
u is uitbetaald. Omdat dit geen gevolgen heeft voor het fiscaal jaarloon van , mag u de teruggaaf deze
keer ook verwerken in de aangifte over het eerste daaropvolgende aangiftetijdvak. U hebt dan meer tijd voor
de verwerking van de teruggaaf.

Als u geen bericht hebt ontvangen
Misschien hebt u begin april  geen bericht van ons ontvangen, terwijl u denkt dat er voor één of meer
van uw werknemers of uitkeringsgerechtigden wel recht bestaat op een teruggaaf. In dat geval kan de
werknemer of de uitkeringsgerechtigde hierom verzoeken. Werknemers of uitkeringsgerechtigden kunnen
zelf nagaan of zij in aanmerking komen voor een teruggaaf met het hulpmiddel 'Teruggaaf bijdrage Zvw' op
www.belastingdienst.nl/zvw. Als ze in aanmerking komen voor een teruggaaf, leidt het hulpmiddel hen
automatisch naar het formulier Verzoek teruggaaf bijdrage Zvw. Met dit formulier kunnen zij een teruggaaf
aanvragen. 

Wanneer de tweede ronde voor het terugbetalen van in  te veel betaalde premies werknemers-
verzekeringen komt, is nog niet bekend. Zodra hierover meer bekend is, wordt u hierover geïnformeerd.

3 Vergoeding zakelijke maaltijden
Een vergoeding of verstrekking van maaltijden is onbelast, als de maaltijden een meer dan bijkomstig zakelijk
karakter hebben (zie paragraaf . van het Handboek ). Als u die maaltijden vergoedt, kunt u de
werkelijke kosten ervan vergoeden. U mag ook aansluiten bij de normbedragen voor maaltijden in
bedrijfskantines (€ , per lunch en € , per warme maaltijd). Het maakt daarbij niet uit waar de
werknemer kosten voor de maaltijd heeft gemaakt. Bijvoorbeeld:
– in een restaurant
– bij een bakker voor bijvoorbeeld kant-en-klare (luxe) broodjes
– in een supermarkt waar de werknemer inkopen doet voor een lunch die hij direct nuttigt of de 

volgende dag mee van huis neemt

 



4 Vrijwilligersregeling
De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de vrijwilligersregeling uitgelegd en
verduidelijkt. De belangrijkste informatie uit de brief is dat vrijwilligersorganisaties geen urenadministratie
hoeven bij te houden als zij alleen vrijwilligersvergoedingen uitbetalen. Dit geldt ook als organisaties andere
vergoedingen dan uurvergoedingen betalen.

De brief is inmiddels verwerkt in de informatie over vrijwilligers op www.belastingdienst.nl.

5 Autodealerregeling 2007 verlengd van 1 april tot 1 oktober 2008
De Autodealerregeling  is verlengd tot  oktober . Tot uiterlijk die datum mag u deze regeling
blijven toepassen.

6 Voortzetting eigenrisicodragerschap WAO
Bij de overgang van een onderneming (dat wil zeggen bij een fusie, overname, splitsing of wijziging van
rechtsvorm) eindigt het eigenrisicodragerschap voor de wao. De nieuwe werkgever mocht dat
eigenrisicodragerschap dan niet voortzetten, omdat het sinds 24 november 2006 niet meer mogelijk is
eigenrisicodrager voor de wao te worden. Als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan, mag u als nieuwe
werkgever het eigenrisicodragerschap toch voortzetten:
– Alle oude werkgevers zijn eigenrisicodrager voor de wao.
– In de dienstbetrekkingen van de werknemers die naar u overgaan, verandert feitelijk niets.
– U geeft aan dat u het eigenrisicodragerschap voor de wao wilt voortzetten door ons een garantieverklaring

van een kredietinstelling of een verzekeraar te sturen. Hiervoor kunt u het formulier Garantieverklaring
voortzetting eigenrisicodragerschap WAO gebruiken, dat u kunt downloaden van www.belastingdienst.nl. 
Deze garantieverklaring moet uiterlijk op 11 oktober  bij ons binnen zijn. Bij de overgang van een
onderneming na 11 oktober 2008 moet de garantieverklaring uiterlijk op de datum van de overgang bij ons
binnen zijn.

Terugwerkende kracht
Als het eigenrisicodragerschap voor de wao na 24 november 2006 is beëindigd door een overgang, dan kunt u
als nieuwe werkgever het eigenrisicodragerschap voor de wao met terugwerkende kracht voorzetten. U moet
dan de Garantieverklaring voortzetting eigenrisicodragerschap WAO vóór 11 oktober 2008 naar ons toe sturen.

Aangifte loonheffingen corrigeren
Voor 2008 moet u de gedifferentieerde premies voor de wao die u al hebt betaald, op de gebruikelijke manier
corrigeren (zie hoofdstuk 11 van het Handboek 2008). Voor 2006 en 2007 kunt u ons ook vragen om een
teruggaaf van de gedifferentieerde premie wao die u al hebt betaald. Gebruik daarvoor de formulieren
Verzoek om teruggaaf of naheffingsaanslag WAO  en Verzoek om teruggaaf of naheffingsaanslag WAO/WGA .
U kunt deze formulieren downloaden van www.belastingdienst.nl. U hoeft dan voor deze jaren geen losse
correcties in te sturen.
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