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Herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer
Met ingang van 2013 kan er geen onbelaste vergoeding meer worden 
gegeven voor reizen in het kader van woon-werkverkeer. Dit geldt 
ongeacht de manier waarop wordt gereisd. Ook een vergoeding 
van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer mag niet langer 
onbelast vergoed worden. Binnen de werkkostenregeling vervalt in 
dit kader de gerichte vrijstelling voor woon-werkverkeer.

In 2013 kan er nog wel een onbelaste vergoeding worden gegeven 
voor zakelijke reizen, niet zijnde woon-werkverkeer. Vanaf 2014 
geldt voor iedere werkgever in Nederland de werkkostenregeling. 
Vanaf 2014 zal ook de gerichte vrijstelling voor zakelijke reizen komen 
te vervallen en wordt de forfaitaire ruimte in de werkkostenregeling 
verhoogd. De hoogte van deze verruiming zal onder andere 
afhangen van de evaluatie van de werkkostenregeling, zoals die in 
het belastingplan 2012 is aangekondigd.

Definitie woon-werkverkeer
Om te bepalen wanneer er sprake is van woon-werkverkeer is een 
definitie noodzakelijk. Voor de versobering van het fiscale regime 

voor woon-werkverkeer wordt aangesloten bij de definitie voor 
woon-werkverkeer zoals die geldt in de omzetbelasting, aangevuld 
met enkele specifieke regels die voor de loon- en inkomstenbelasting 
van belang zijn. 

Auto van de zaak
Indien het privégebruik van een auto meer dan 500 kilometer 
op jaarbasis bedraagt, is een bijtelling van toepassing. Woon-
werkverkeer wordt vanaf 2013 niet langer als zakelijk gezien en 
zal dus meetellen voor de grens van 500 kilometer. Voor veel 
werknemers met een auto van de zaak die onder de huidige regels 
geen bijtelling hebben, zal de bijtelling vanaf 2013 wel gelden.
 
Overgangsrecht
Voor de toepassing van de maatregelen geldt een overgangsrecht. 
Dit houdt in dat in een aantal gevallen er toch een onbelaste 
vergoeding kan worden gegeven voor woon-werkverkeer. Bij dit 
overgangsrecht geldt de datum van 25 mei 2012 als ijkpunt.

De verstrekking van abonnementen voor openbaar vervoer die zijn 
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aangegaan voor 25 mei 2012 blijft onbelast voor de geldigheid van 
het abonnement, voor zover de geldigheid van de abonnementen 
doorloopt in 2013. 

Ook voor personen- en bestelauto’s die door het aanmerken van 
woon-werkkilometers als privékilometers onder de bijtelling gaan 
vallen geldt een overgangsregime. Voor deze auto’s waarvoor voor 
25 mei 2012 een leasecontract is aangegaan geldt vanaf 2013 een 
verlaagde bijtelling. Deze bijtelling bedraagt 25% van de, zonder het 
overgangsrecht, verschuldigde bijtelling van 25%, 20% of 14%. De 
verlaagde bijtelling geldt tijdens de looptijd van het leasecontract, 
maar uiterlijk tot 1 januari 2017. Als voorwaarde voor de verlaagde 
bijtelling geldt dat de overige privékilometers, die niet in het kader 
van woon-werkverkeer worden gemaakt, maximaal 500 kilometer 
bedragen.

Werkkostenregeling
In het belastingplan 2012 is een evaluatie van de werkkostenregeling 
afgesproken. In afwachting van de resultaten van die evaluatie zal de 
forfaitaire ruimte in de werkkostenregeling verruimd worden zoals 
reeds was aangekondigd. Dat houdt in dat de forfaitaire ruimte stijgt 
met 0,1% in 2013 naast de verhoging van 0,1% in verband met de 
uniformering van het loonbegrip.

Afdrachtvermindering onderwijs
Op grond van de Wet vermindering afdracht loonbelasting kunt 
u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een 
vermindering van de belasting- en premieafdracht indien u kosten 
maakt voor onderwijs voor uw medewerkers. Deze voorwaarden 
worden aangepast. Het uitgangspunt van de afdrachtvermindering 
onderwijs wordt het volgen van een opleiding met als doel 
het behalen van een diploma. De omvang van het te volgen 
opleidingsprogramma wordt bepalend voor de maximale periode 
van toepassing van de afdrachtvermindering. Verder komt er 
een aanvullende afdrachtvermindering die wordt gekoppeld aan 
het behalen van het beoogde diploma. De afdrachtvermindering 
onderwijs start kwalificatie en het toetsloon voor de varianten bbl en 
werkend-leren op HBO-niveau komen te vervallen. 

AOW leeftijd
Zoals al eerder vermeld wordt met ingang van 2013 de AOW-
leeftijd verhoogd. In het belastingplan 2013 zijn in verband met deze 
verhoging allerlei maatregelen genomen om er voor te zorgen dat de 
sociale en fiscale regelgeving in overeenstemming wordt gebracht 
met de verhoging van de AOW leeftijd. 

Schijventarief loonbelasting/premie volksverzekeringen
De inkomstenbelasting wordt aangepast. Dit leidt tot de volgende 
belastingheffing:

Inkomen Belastingtarief

€ 0 t/m € 19.645 37%

€ 19.645 t/m € 33.363 42%

€ 33.363 t/m € 55.991 42%

Vanaf € 55.991 52%

Hierbij is vooral het percentage in de eerste schijf opvallend. Dit 
percentage bedraagt in 2013 37%, wat een stijging van 3,9% is ten 
opzichte van 2012. Daarnaast is de lengte van de schijven aangepast.

Heffingskortingen in 2013
De meeste heffingskortingen blijven in 2013 gelijk aan de bedragen 
in 2012. De meest opvallende verandering is echter de afbouw van 
de arbeidskorting hoge inkomens. Deze stijgt van € 78,00 naar € 
1.173,00. Dit houdt in dat werknemers met hogere inkomens veel 
minder arbeidskorting genieten. Deze wijziging wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de uniformering van het loonbegrip.

Heffingskorting Bedrag 2013 
in euro’s

Algemene heffingskorting 2.001

Arbeidskorting totaal 1.723

Arbeidskorting afbouw hoge inkomens 1.173

Arbeidskorting laag 161

Ouderenkorting 1.032

Ouderenkorting boven inkomensgrens 
€ 35.450

150

Alleenstaande ouderenkorting 429

Inkomensafhankelijke combinatiekorting 
(basisbedrag)

1.024

Inkomensafhankelijke combinatiekorting 
(maximum)

2.133

Alleenstaande ouderenkorting (basisbedrag) 947

Alleenstaande ouderenkorting (maximum) 2.266

Jonggehandicaptenkorting 708

Nullijn ambtenaren
Het kabinet heeft voor 2012 besloten tot de nullijn voor ambtenaren. 
Dat houdt in dat de lonen van ambtenaren niet worden verhoogd. 
Ook na 2012 wil het kabinet deze nulllijn handhaven.

Lees op de volgende pagina wat de miljoenennota voor het HRM-
beleid betekent.
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De economische situatie en de arbeidsmarkt
De verwachting is dat de wereldwijde economische groei de 
komende jaren beperkt blijft. Hierdoor bestaat de verwachting dat 
het werkloosheidcijfer in Nederland niet af zal nemen. Het aantal 
faillissementen in het Nederlandse bedrijfsleven is sinds 2007 flink 
toegenomen. Ook in 2012 is er een stijging te zien. 

Economisch gezien hoeft dit geen problemen op te leveren op de 
arbeidsmarkt, als er maar voldoende bedrijvigheid voor terug komt. 
Gelukkig is hiervan sprake. De toename van de bedrijvigheid wordt 
deels verklaard door de toename van het aantal ZZP’ers. Dit aantal is 
sinds 2007 toegenomen met bijna 100.000 tot 728.000 in 2011. 

Het Nederlandse bedrijfsleven is gemiddeld genomen financieel 
gezond. Na een inzinking blijkt dat veel bedrijven toch in staat 
zijn gebleken om zich te herpakken. Dit biedt perspectieven voor 
het herstel van de arbeidsmarkt. Om dat doel te kunnen bereiken 
moet er ook door de Nederlandse werknemer en werkgever flink 
geïnvesteerd worden.

Samengevat
Zoals vermeld moet er flink geïnvesteerd worden. Nederlandse 
werknemers en werkgevers ervaren de getroffen maatregelen op 

zowel het zakelijke als het persoonlijke vlak. Wij hebben voor u 
overzichtelijk in beeld gebracht welke maatregelen invloed hebben 
op het HRM-beleid van uw organisatie.

Verhoging van de AOW-leeftijd
Met ingang van 1 januari 2013 wordt de AOW-leeftijd met een 
maand verhoogd. In de jaren daarna wordt de AOW-leeftijd in 
stapjes verder verhoogd, zodat deze in 2019 op 66 jaar ligt en in 
2023 op 67 jaar. Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan 
de levensverwachting. Dit wordt telkens bijgesteld aan de hand van 
statistische gegevens. 

Langer doorwerken na het bereiken van de AOW-leeftijd
Vanaf 2013 wordt het gemakkelijker voor AOW’ers om vrijwillig 
langer door te werken. Tegelijkertijd wordt het voor werkgevers 
aantrekkelijker om AOW’ers in dienst te nemen. Voor het in 
dienst hebben van AOW’ers gelden andere verplichtingen, 
namelijk: een kortere loondoorbetaling bij ziekte en beperkte re-
integratieverplichtingen. Daarnaast is de flexwet niet van toepassing. 
Er mogen opeenvolgende contracten aangeboden worden, 
zonder dat dit tot een vaste overeenkomst leidt. Verder wordt de 
opzegtermijn voor deze groep medewerkers verkort. 

Evenals 2012 wordt ook het jaar 2013 een jaar vol bezuinigingsmaatregelen. Voor de Nederlandse 
bevolking betekent dit een teruggang in inkomen en bestedingsmogelijkheden. Toch is Nederland 
wereldwijd gezien nog steeds één van de meest welvarende en ontwikkelde landen. Binnen de EU kent 
Nederland, op Oostenrijk na, het laagste werkloosheidcijfer en na Luxemburg heeft Nederland gemid-
deld het hoogste inkomen.
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Premiekorting 62-plussers afgeschaft
Werkgevers ontvangen een premiekorting voor het in dienst 
houden van 62-plussers. Deze korting komt vanaf 2013 te 
vervallen. De premiekorting voor het in dienst nemen van een 
uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder, blijft wel bestaan. 

Kinderopvangtoeslag
Medewerkers met een gezamenlijk inkomen vanaf € 118.000,00 
ontvangen vanaf 2013 geen kinderopvangtoeslag meer voor hun 
eerste kind. Ook komt er voor iedereen een verlaging van de toeslag 
voor het eerste kind. 

Sector onderwijs
In het begrotingsakkoord 2013 is €105 miljoen vrijgemaakt voor 
nog beter opgeleide docenten en schoolleiders. Daarvan gaat €44 
miljoen naar het primair onderwijs, €26 miljoen naar het Voortgezet 
Onderwijs, €15 miljoen naar het Middelbaar Beroeps Onderwijs 
en €20 miljoen naar het Hoger Onderwijs. Een belangrijk deel 
van deze investering is bestemd voor deskundigheidsbevordering 
voor docenten en schoolleiders. Ook het Actieplan Leerkracht 
van Nederland wordt voortgezet. Hierdoor kunnen docenten 
doorstromen naar een hogere functiegroep en grotere salarisstappen 
maken. 

In het begrotingsakkoord zijn de plannen voor een prestatiebeloning 
voor docenten geschrapt, evenals de bezuiniging op het passend 
onderwijs en de invoering van een sociaal leenstelsel in de 
masterfase. 

Verder is geregeld dat de overheid de studie van MBO-studenten 
van 30 jaar en ouder blijft financieren. In 2013 wordt hiervoor €80 
miljoen beschikbaar gesteld. 

Veranderingen in de WW en het ontslagrecht
In het Lente-akkoord zijn plannen opgenomen over veranderingen 
in de WW en het ontslagrecht. Of deze plannen uiteindelijk ook 
resulteren in gewijzigde wet- en regelgeving is op dit moment nog 
niet duidelijk. 

De plannen zijn als volgt: 
Werkgevers gaan de eerste zes maanden van de WW-uitkering 
betalen. Daartegenover staat dat ontslagvergoedingen worden 
beperkt. Ontslagregelingen krijgen de vorm van activerende 
regelingen en worden gemaximeerd en omgezet in een persoonlijk 
budget dat gebruikt kan worden voor scholing en werk-naar-
werktrajecten. Voor de publieke sector geldt overigens het eigen 
risicodragerschap al. De bedoeling is dat deze wijzigingen ingaan 
vanaf 2014. In 2013 wordt de WW-premie voor werkgevers tijdelijk 
verhoogd als een soort tussenoplossing, zodat er ook gedurende dat 
jaar extra inkomsten binnenkomen in de staatskas. 

In plaats van het vooraf toestemming vragen bij het UWV om een 
medewerker te kunnen ontslaan, komt er een nieuwe wettelijke 
vastgestelde ontslagprocedure. Werknemers kunnen bezwaar 
maken bij de rechter als ze het niet eens zijn met hun ontslag. De 
procedure moet hierdoor verkort worden en werknemers moeten 
op deze wijze beschermd blijven tegen onredelijk ontslag. 

Vitaliteitssparen
Vanaf 1 januari 2013 kunnen alle werkenden gebruik maken van 
vitaliteitssparen. Daarmee kunnen ze fiscaal voordelig sparen voor 
bijvoorbeeld scholing, verlof voor zorgtaken of deeltijdpensioen. 
Deelnemers mogen tot € 20.000,- fiscaal gefaciliteerd sparen en 
maximaal € 5.000,- per jaar inleggen. Er wordt ingelegd van het 
netto loon, maar de inleg is aftrekbaar in box 1. 

Opname van het tegoed is belast. De regeling is bestedingsvrij, 
deelnemers mogen het geld naar eigen inzicht opnemen. Aan 
opname is een maximum van € 20.000,- verbonden. Vanaf het 
jaar waarop een deelnemer op 1 januari 62 jaar oud is, geldt een 
maximum opnamebedrag van € 10.000,- per jaar. Hierdoor is 
vervroegd uittreden effectief niet meer mogelijk, maar het spaargeld 
kan bijvoorbeeld wel gebruikt worden als inkomensaanvulling 
bij deeltijdpensioen. Deze regeling komt in de plaats van de 
spaarloonregeling en de levensloopregeling die enige tijd geleden 
zijn afgeschaft. 


