
Voor u ligt de 57ste editie van het ANB-loonjournaal. Via 

dit journaal informeert ANB administratie- en adviesburo 

u over zaken die te maken hebben met lonen en salarissen 

van u en uw werknemers. Het ANB-loonjournaal, met 

zorg opgesteld door medewerkers van ANB, verschijnt 

eenmaal per kwartaal.      
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LOONKOSTENVOORDELEN (LKV’S)
  
In 2018 vervangen loonkostenvoordelen de huidige premiekortingen 
voor oudere werknemers en arbeidsgehandicapten. Er komt géén 
loonkostenvoordeel voor jongere werknemers.

Vier loonkostenvoordelen
Er zijn de volgende vier tegemoetkomingen:
•  1. Loonkostenvoordeel oudere werknemer;
•  2. Loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer;
•  3. Loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak;
•  4. Loonkostenvoordeel herplaatste arbeidsgehandicapte werknemer.

Verzoek
In tegenstelling tot het lage-inkomensvoordeel, zoals besproken in onze 
vorige editie van het loonjournaal, wordt een loonkostenvoordeel niet 
automatisch achteraf toegekend. U moet daarvoor bij de loonaangifte 
een verzoek indienen. Het is prettig als u dat op tijd doet, zodat u geen 
correctie hoeft in te dienen.

Als u dat nog niet weet, mag u een werknemer na twee maanden 
dienstverband vragen of hij een arbeidshandicap heeft.

Nieuwe rubrieken
De Belastingdienst heeft bij de rubrieken voor de loonaangifte in 2017 
al voorgesorteerd op de loonkostenvoordelen. In 2017 moet u voor de 
premiekortingen al aangeven tot welke van de genoemde doelgroepen 
een werknemer behoort. U zult waarschijnlijk de loonaangifte in 2018 
voor de loonkostenvoordelen op dezelfde wijze kunnen doen als in 
2017 voor de premiekortingen waar u recht op heeft.

Toch laat?
Komt u er laat achter dat u om een loonkostenvoordeel kunt verzoeken? 
Dat is geen ramp. De Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) 
bepaalt dat u tot 1 mei van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar 
waarop de tegemoetkoming betrekking heeft, nog een correctiebericht 
voor de loonaangifte kunt insturen. De Belastingdienst vat het 
correctie bericht in dat geval op als een verzoek tot toepassing van 
een loonkostenvoordeel.

Doelgroepen
Voor toepassing van alle vier de loonkostenvoordelen heeft u een 
doelgroepverklaring van UWV nodig. De in de WTL gedefinieerde 
doelgroepen komen overeen met de huidige doelgroepen. Zo omvat 
de doelgroep arbeidsgehandicapten mensen met een WAO- of WIA- 
uitkering en ook mensen van wie de aanvraag voor een WIA-uitkering 
is afgewezen omdat ze minder dan 35% arbeidsongeschikt waren. 
Het is niet uit te sluiten dat de doelgroepen nog zullen veranderen. 
De afgelopen jaren is de doelgroep banenafspraak immers ook 
regelmatig aangepast.

De werknemer moet de doelgroepverklaring aanvragen bij UWV. 
Vraag hiernaar bij de werknemer en bewaar de doelgroepverklaring 
bij uw loonadministratie. 

Hoogte
De hoogte van de loonkostenvoordelen worden (net als het lage-
inkomensvoordeel) bepaald aan de hand van het aantal verloonde uren:
• Het loonkostenvoordeel oudere werknemer bedraagt € 3,05 per ver-

loond uur en ten hoogste € 6.000 per werknemer per kalenderjaar.
•  Het loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer bedraagt 

€ 3,05 per verloond uur en ten hoogste € 6.000 per werknemer per 
kalenderjaar.

•  Het loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak bedraag € 1,01 per 
verloond uur en ten hoogste € 2.000 per werknemer per kalenderjaar.

•  Het loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer 
bedraagt € 3,05 per verloond uur en ten hoogste € 6.000 per  
werknemer per kalenderjaar.

Duur
De loonkostenvoordelen kunnen worden toegepast gedurende de 
eerste drie jaar van het dienstverband, met uitzondering van het 
loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer. 
Dat kan maar maximaal één jaar.

U kunt na die drie jaar wel nog voor een werknemer recht hebben op 
het lage-inkomensvoordeel.

Samenloop
U kunt niet meerdere loonkostenvoordelen of loonkostenvoordelen én 
het lage-inkomensvoordeel tegelijk verzoeken of toepassen. U kunt 
uitsluitend om toepassing van de hoogste of – bij gelijke hoogte – van 
de in de wet eerstgenoemde tegemoetkoming verzoeken waarvoor 
u voor uw medewerker in aanmerking komt. In de wet staan eerst de 
hiervoor in dezelfde volgorde genoemde loonkostenvoordelen en is 
daarna het lage-inkomensvoordeel opgenomen.

Overgangsbepaling
Premiekortingen en overeenkomende loonkostenvoordelen hebben een 
gelijke maximale toepassingsduur (drie of één jaar). Als u in 2017 voor 
een werknemer al een premiekorting toepast, geldt het overeenkomstige 
loonkostenvoordeel alleen nog voor de resterende periode.

Toekenning
De toekenning van loonkostenvoordelen verloopt op dezelfde manier 
als de toekenning van het lage-inkomensvoordeel. Als u een verzoek 
tot toepassing heeft ingediend, verstrekt UWV een overzicht van de 
werknemers voor wie u een verzoek heeft ingediend en de voorgenomen 
beoordeling. U ontvangt dit overzicht vóór 15 maart volgend op het 
kalenderjaar waarover u de tegemoetkomingen heeft aangevraagd. 
UWV houdt rekening met de verzoeken die u uiterlijk op 31 januari van 
het jaar volgend op het kalenderjaar waarover de tegemoetkomingen 
zijn aangevraagd heeft ingediend, dus uiterlijk bij de laatste loonaangifte 
voor het kalenderjaar.

Correctie
Tot 1 mei van het jaar volgend op het kalenderjaar waarover u de 
tegemoetkoming heeft aangevraagd, kunt u nog eventuele correcties 
doorgeven. 



Beschikking
Van de inspecteur ontvangt u vervolgens vóór 1 augustus van het jaar 
volgend op het kalenderjaar waarvoor u uw verzoek deed de uiteinde-
lijke beslissing in een voor bezwaar vatbare beschikking. De uitbetaling 
volgt binnen zes weken na dagtekening van de beschikking.

Herziening en boete
De inspecteur kan zijn beslissing herzien. Als blijkt dat zijn beslissing 
verkeerd was omdat u ten onrechte een verzoek deed of andere 
gegevens onjuist opnam in de loonaangifte, kan hij u ook een boete 
opleggen.

PENSIOENONTSLAG MAG NIET ZOMAAR

Sinds 1 juli 2015 hoeft u geen pensioenontslagbeding meer 
overeen te komen om een werknemer bij het bereiken van de 
AOW-gerechtigde leeftijd te kunnen ontslaan zonder preven-
tieve toets. Wilt u de werknemer echter laten doorwerken, dan 
kan het ook handiger zijn als er geen pensioenontslagbeding 
in de cao of arbeidsovereenkomst staat. Wat is nu verstandiger: 
wel of geen beding opnemen?

Toestemming
Onder de Wet werk en zekerheid (WWZ) geldt een nieuwe regel over 
het pensioenontslagbeding. In de WWZ is namelijk bepaald dat u niet 
langer toestemming hoeft te vragen aan UWV of de kantonrechter als 
u de arbeidsovereenkomst van een werknemer bij het bereiken van 
de AOW-gerechtigde leeftijd wilt beëindigen.

Eenzijdig
Het maakt dus niet meer uit of u wel of geen pensioenontslagbeding 
bent overeengekomen. U kunt de arbeidsovereenkomst van een 
werknemer met de AOW-gerechtigde leeftijd altijd eenzijdig opzeggen 
vanwege het bereiken van deze leeftijd, zonder dat u hiervoor toe-
stemming hoeft te vragen aan UWV. Dit geldt ook als de werknemer 
na het bereiken van de AOW-leeftijd eerst nog een tijdje doorwerkt 
en u vervolgens de arbeidsovereenkomst wilt beëindigen.

Voordelen
Het lijkt er dus op dat het pensioenontslagbeding onder de WWZ haar 
waarde heeft verloren. Toch heeft dit beding nog steeds voordelen. 
Ten eerste zorgt het pensioenontslagbeding ervoor dat het voor beide 
partijen duidelijk is op welk moment de arbeidsovereenkomst eindigt. 
Daarnaast hoeft u met een pensioenontslagbeding de arbeidsovereen-
komst niet meer op te zeggen. 
Dit moet u wel doen als u geen pensioenontslagbeding bent overeen-
gekomen. U hoeft dan dus geen toestemming voor het beëindigen te 
vragen aan UWV of de kantonrechter, maar u moet de arbeidsovereen-
komst nog wel opzeggen en rekening houden met de opzegtermijn. 

Nadelen
Een pensioenontslagbeding kan nadelig zijn als u de werknemer na 
het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd in dienst wilt houden. 
Door het pensioenontslagbeding eindigt de arbeidsovereenkomst 
immers automatisch bij bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. 
Als de werknemer doorwerkt — en u heeft hier verder niets over 
afgesproken — dan ontstaat er een nieuwe arbeidsovereenkomst. 
De oude arbeidsovereenkomst is dan stilzwijgend verlengd met de 
maximale duur van een jaar. De werknemer heeft dan dus een 
contract voor bepaalde tijd.

Arbeidsovereenkomst
Het is dus verstandig om goed in de gaten te houden wanneer een 
werknemer in uw organisatie de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. 

Staat er in de cao of arbeidsovereenkomst een pensioenontslagbeding 
en wilt u de werknemer laten doorwerken, dan is het zaak dat u met 
de werknemer overeenkomt dat u de arbeidsovereenkomst wilt laten 
doorlopen, zodat er geen nieuwe arbeidsovereenkomst ontstaat. U 
kunt er ook voor kiezen om juist wel een nieuwe arbeidsovereenkomst 
te sluiten. In dat geval kunt u ook nieuwe afspraken met de werknemer 
maken. 
De nieuwe regels voor pensioenontslag gelden niet als u de arbeids-
overeenkomst bent overeengekomen na het bereiken van de 
AOW-gerechtigde leeftijd. Sluit u nadat de werknemer de AOW-
gerechtigde leeftijd heeft bereikt nog een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd en wilt u deze in een later stadium beëindigen, dan 
moet u dus wel om toestemming vragen bij UWV of de kantonrechter. 
In de praktijk zal dit waarschijnlijk niet zo vaak voorkomen.

Hoe zat het vroeger ook alweer met pensioenontslag?
Wilde u voor 1 juli 2015 een werknemer ontslaan vanwege het 
bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, dan waren er een aantal 
opties. Allereerst probeerde u waarschijnlijk de arbeidsovereenkomst 
te beëindigen met wederzijds goedvinden. Lukte dit niet, dan was 
u verplicht om een ontslagvergunning aan te vragen bij UWV of de 
kantonrechter. U hoefde geen ontslagvergunning aan te vragen als er 
een pensioenontslagbeding in de cao of arbeidsovereenkomst stond. 
In dat geval eindigde de arbeidsovereenkomst automatisch op de 
AOW- of pensioengerechtigde leeftijd. Onder de oude regels had een 
pensioenontslagbeding dus veel waarde en weinig nadelen.

NOG EVEN EN HET VAKANTIEGELD WORDT 
UITBETAALD. EEN WELKOM EXTRAATJE WAAR JE 
LEUKE DINGEN MEE KUNT DOEN. OF TOCH NIET?

Als u zaken doet met consumenten die verzuimen (tijdig) te 
betalen, dan is het wellicht nú de tijd om de druk op te voeren 
bij uw klant. Immers, als dat extraatje toch op de rekening van 
uw klant bijgeschreven wordt in mei of juni, dan heeft u toch 
het liefste dat uw facturen als eerste betaald gaan worden van 
dat geld?

Het is dan ook handig om vandaag, bij uitkomen van dit loonjournaal, 
alvast eens goed door uw openstaande posten lijst te lopen en te 
bekijken welke particuliere klanten nog niet aan hun betalingsverplich-
ting voldaan hebben. Deze klanten kunt u dan het beste nu meteen 
gaan aanmanen. Let daarbij wel op de verplichte WIK- (of 14-dagen) 
brief die u wettelijk gezien dient te verzenden aan consumenten 
voordat u een volgende stap richting bijvoorbeeld een incassobureau 
gaat maken. Wilt u hier meer over weten, dan nemen wij graag de tijd 
dat verder toe te lichten.

Mocht u nog geen kennis gemaakt hebben met onze collegae van 
Debad (Debiteuren Advies Bureau) maar u bent wel geïnteresseerd 
om nog meer tips en trucs voor een verbeterde inrichting van uw 
debiteurenbeheer te krijgen, dan kunt u zich aanmelden voor de tips 
en trucs mailinglijst van Debad via info@debad.net . Wij verzorgen dan 
één keer per kwartaal een kort mailtje met tips, trucs of wetswijzigingen 
die betrekking hebben op uw debiteurenbeheer. Alvast een tipje 
van de sluier, volgende keer een fijne tip over een wijziging in het 
faillissementsrecht en hoe dat betrekking heeft op uw onderneming 
wanneer een van uw klanten failliet gaat of is gegaan.                                                         

Debad is een onderdeel van het dienstenpakket dat ANB aanbiedt aan 
haar cliënten. Met Debad bieden wij u krachtige ondersteuning van 
uw debiteurenbeheer oftewel ondersteuning op maat. Kijk voor meer 
informatie op onze website www.anb.nl

Administratie- en Adviesburo Noord-Brabant B.V. 
Beemdstraat 25   5653 MA Eindhoven 
Postbus 7137   5605 JC Eindhoven 
T. 040 2504 555   email@anb.nl   www.anb.nl   


