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In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen:
1 fouten in Nieuwsbrief Loonheffingen 2010
2 voorgestelde wijzigingen bijtelling privégebruik auto
3 voorgestelde wijzigingen kleinebanenregeling
4 Mededeling Loonheffingen voortaan alleen digitaal 
5 uitbreiding verzuimboetes voor het niet voldoen aan administratieve verplichtingen
6 eigenrisicodragers kunnen een beschikking gedifferentieerde premie wga krijgen
7 dwangsom bij te laat beslissen
8 coördinatiepunt var verhuisd naar Groningen

Enkele onderwerpen hebben al op www.belastingdienst.nl gestaan. De informatie uit deze mededeling 
wordt verwerkt in het Handboek Loonheffingen 2010 (hierna Handboek 2010). Het Handboek 2010 kunt 
u vanaf eind januari 2010 downloaden. Een gedrukt exemplaar van het handboek krijgt u in 2010 alleen 
op bestelling. U kunt het handboek tot en met 15 januari 2010 via onze internetsite bestellen.

1 Fouten in Nieuwsbrief Loonheffingen 2010

In de Nieuwsbrief Loonheffingen 2010 staan de volgende fouten:
–   Bij punt 1 staat bij categorie 3 ‘(grofweg: contracten die vanaf 1992 zijn gesloten)’. Dit moet bij 

categorie 4 staan.
–  In tabel 12 (Werkruimte thuis) geldt het percentage van 1,30% voor een woz-waarde van meer dan 

€ 75.000 tot en met een waarde van € 1.010.000. Is de woz-waarde meer dan € 1.010.000, dan is 
het percentage 1,45%.

– Het betalingskenmerk (punt 21) staat op de achterkant van de aangiftebrief.
–  In tabel 13 (Overige vergoedingen en verstrekkingen) moet het percentage voor personeelsleningen 

2,50% zijn. 
–  Voor tabel 21 (Loontijdvakbedragen maximumpremieloon, franchise en maximumbijdrage loon)

geldt:
 – Het maximumpremieloon werknemersverzekeringen per maand is € 4.059,63.
 –  Het maximumpremieloon werknemersverzekeringen per kwartaal is € 12.178,89.
–  In het overzicht met tijdvakcodes, aangifte- en betaaldata moet de uiterste betaaldatum voor 

periode 10 zijn: 10-11-2010.

De nieuwsbrief die u kunt downloaden van www.belastingdienst.nl, hebben we inmiddels aangepast.

2 Voorgestelde wijzigingen bijtelling privégebruik auto
In de nieuwsbrief staan bij punt 14 en 15 de wijzigingen voor de bijtelling privégebruik auto per 
1 januari 2010. De Tweede Kamer heeft hierin de volgende wijzigingen aangebracht:
–  De bijtelling voor auto’s zonder CO2-uitstoot wordt ook in 2012, 2013 en 2014 0% in plaats van 7%. 
–  De berekening van de bijtelling over de waarde in het economisch verkeer blijft gelden voor auto’s van 

15 jaar en ouder. Deze berekening gaat dus niet alleen gelden voor auto’s van 25 jaar en ouder. Wel 
wordt het percentage van de bijtelling voor alle auto’s van 15 jaar en ouder 35% in plaats van 25%. 

Zodra over deze punten een definitief besluit is genomen, kunt u dat lezen op www.belastingdienst.nl in 
Belastingdienst actueel.

3 Voorgestelde wijzigingen kleinebanenregeling
In punt 10 van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2010 staat informatie over de kleinebanenregeling. Deze 
regeling geldt voor werknemers jonger dan 23 jaar van wie het loon voor de werknemersverzekeringen 
onder een bepaald maximumbedrag ligt. Voor deze werknemers hoeft u in 2010 geen premies 
werknemersverzekeringen meer te betalen. Ook hoeft u geen inkomensafhankelijke bijdrage in te 
houden en te vergoeden, omdat het tarief voor deze werknemers in 2010 0% is. 

De Tweede Kamer heeft hierin de volgende wijzigingen aangebracht:
–  Het loon dat u moet toetsen aan het maximumbedrag wordt het loon voor de werknemers-

verzekeringen en niet het fiscale loon. 
–  De kleinebanenregeling geldt voorlopig alleen in 2010. In de loop van 2010 wordt gekeken of deze 

regeling - in deze vorm of op een andere manier - blijft bestaan.

Zodra over deze punten een definitief besluit is genomen, kunt u dat lezen op www.belastingdienst.nl 
in Belastingdienst actueel.
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4 Mededeling Loonheffingen voortaan alleen digitaal
Dit is de laatste gedrukte Mededeling Loonheffingen die u krijgt. Het nieuws van de mededelingen vindt 
u voortaan in Belastingdienst actueel op www.belastingdienst.nl. Via de rss-feed kunt u steeds zien wat 
het laatste nieuws is. Een overzicht van al het loonheffingennieuws vindt u op www.belastingdienst.nl/
loonheffingen, onder ‘Nieuw in 2010’. 

Als u ontheffing hebt voor elektronisch aangifte doen, krijgt u alle informatie nog op papier.

5 Uitbreiding verzuimboetes voor het niet voldoen aan administratieve verplichtingen
Zoals u in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2010 onder punt 6 kunt lezen, kunnen wij u vanaf 1 januari 2010 
direct, zonder strafprocedure, een verzuimboete van maximaal € 4.920 geven voor het niet nakomen 
van bepaalde administratieve verplichtingen.

Dit nieuwe boetebeleid geldt ook voor het niet nakomen van de volgende administratieve verplichtingen:
–  U moet uw aangifte loonheffingen juist en op tijd corrigeren als u zelf onvolledigheden of 

onjuistheden ontdekt of als wij u daarom verzoeken (zie hoofdstuk 11 van het Handboek 2009).
–  U moet eerstedagsmelding doen als wij u die verplichting hebben opgelegd (zie paragraaf 2.3 van 

het Handboek 2009).
– U moet uw jaarloongegevens juist, op tijd en volledig aanleveren als wij u daarom vragen.

Verzuimboete bij een naheffingsaanslag opgelegd aan een derde
Als u de loonheffingen niet, gedeeltelijk niet of te laat betaalt omdat een derde zijn wettelijke 
verplichtingen niet nakomt, kunnen wij soms de naheffingsaanslag aan die derde opleggen. Bijvoorbeeld 
aan uw werknemer, omdat hij meer dan 500 privékilometers op kalenderjaarbasis rijdt met de auto van 
de zaak waarvoor hij een Verklaring geen privégebruik auto heeft. Vanaf 1 januari 2010 kunnen wij over 
deze naheffingsaanslag ook een verzuimboete berekenen van maximaal € 4.920. 

6 Eigenrisicodragers kunnen een beschikking gedifferentieerde premie wga krijgen
Bent u eigenrisicodrager voor de Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (wga)? Of 
hebt u het eigenrisicodragerschap per 1 januari 2010 bij ons aangevraagd? Dan kan het voorkomen dat u 
toch een beschikking gedifferentieerde premie wga voor 2010 krijgt. U kunt deze beschikking negeren. 

7 Dwangsom bij te laat beslissen 
Als u bij ons een beschikking aanvraagt of bezwaar maakt tegen een beschikking, hoort u binnen de 
wettelijke termijn een beslissing van ons te krijgen. Deze termijn vindt u op de ontvangstbevestiging. 
Hebt u binnen de wettelijke termijn geen beslissing ontvangen? Dan kunt u van ons een dwangsom 
eisen: u hebt dan in bepaalde gevallen recht op een vergoeding.

Wilt u een dwangsom eisen omdat wij niet op tijd een beslissing hebben genomen? Dan moet u ons 
in gebreke stellen. Dit kunt u doen met het formulier Dwangsom bij niet tijdig beslissen. Dit kunt u 
downloaden van onze internetsite. U kunt het formulier alleen gebruiken voor aanvragen en bezwaren 
die u na 1 oktober 2009 hebt ingediend. 

Hebt u van ons geen ontvangstbevestiging gekregen of weet u niet zeker of wij te laat zijn met beslissen? 
Bel de BelastingTelefoon: 0800 - 0543, bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 
20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

8 Coördinatiepunt Var verhuisd naar groningen
Sinds november is het landelijk coördinatiepunt var gevestigd in Groningen. Dit kantoor coördineert voortaan 
de werkzaamheden rondom de Verklaring Arbeidsrelatie (var) in plaats van het kantoor in Winterswijk.

Vraagt u uw var op papier aan, dan moet u dit formulier voortaan ook naar een ander adres sturen. 
Het retouradres voor het aanvraagformulier is:
Belastingdienst/Centrale invoer 
Postbus 2586
6401 DB Heerlen

U kunt uw overige correspondentie over de var voortaan richten aan: 
Belastingdienst/Noord/Coördinatiepunt var
Postbus 418
9700 AK Groningen

Als u stopt met uw var-werkzaamheden, stuurt u de brief waarin u dit aan ons meldt, dus naar het 
correspondentieadres in Groningen.


