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Ben je een salarisadministrateur of P&O-er die op zoek is naar een nieuwe uitdaging? Dan ben

je bij DA&A aan het juiste adres! Goede, enthousiaste collega's zijn bij ons namelijk altijd van

harte welkom.

Wij zijn op zoek naar:

Salarisconsultants (intern en extern)

Als je op ons kantoor in Helmond wilt werken, een kei bent in het specialistische salaris -

vak, graag in een team werkt met vakgenoten, je kennis niet alleen deelt met collega's

maar ook met klanten, een goed salaris wilt verdienen en eventueel je naam terug wilt

zien onder een artikel in het DA&A Magazine, dan is de functie interne salarisconsultant

(06.19) op jouw lijf geschreven. 

Als je graag de weg op gaat om projecten uit te voeren bij klanten, houdt van veel 

verschillende collega's om je heen, je ervaring optimaal wilt benutten in verschillende

organisaties en situaties en uiteraard een goed salaris, auto van de zaak en daggeld -

vergoeding verdient, dan is de functie van salarisconsultant (07.04) dé baan voor jou.

P&O-consultants (senior en medior)

Ben jij een ervaren, enthousiaste P&O-er die zich als een vis in het water voelt in (semi-)

overheidsland? Ga jij graag op pad in je auto van de zaak om organisaties door heel

Nederland te ondersteunen, adviseren en begeleiden bij verschillende P&O-projecten?

Heb je een vlotte pen en zou je je kennis willen delen middels artikelen in het DA&A

Magazine? Solliciteer dan bij ons naar de functie P&O-consultant (06.11). 

Meer weten en/of solliciteren?

Op onze website www.daa.nl vind je meer informatie over deze en alle andere vacatures

van DA&A. Uiteraard kun je voor meer informatie ook contact met ons opnemen via

0492 - 50 66 66. Als een van deze vacatures je enthousiast heeft gemaakt, stuur dan je

sollicitatiebrief en cv onder vermelding van het vacaturenummer naar vacatures@daa.nl. 

Collega’s gezocht!



Beste lezer, 

Hierbij al weer het tweede nummer van 2007 van ons DA&A Magazine om uw nieuwe verzamelordner verder te

vullen. Als het goed is heeft u immers bij de vorige uitgave de speciale DA&A ordner ontvangen om al uw magazi nes

eenvoudig in op te bergen. We hebben van veel lezers leuke reacties op deze ordner-actie en ons magazine gehad,

wat uiteraard altijd fijn is om te horen. Mocht u onverhoopt de ordner gemist hebben dan kunt u natuurlijk altijd

even contact met ons opnemen via communicatie@daa.nl. We sturen er dan direct eentje aan u toe. 

Ook in deze uitgave van het DA&A Magazine besteden we aandacht aan de nodige uiteenlopende onder-

werpen. Zo informeren we u onder meer over integriteitsbeleid, talentmanagement, de gevolgen van het

vervallen van de loonbelastingverklaring, de gewijzigde regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden

en tijden en ontbreekt uiteraard ook de gebruikelijke column van Jeroen Driessen niet. Ook in deze uitgave

deel 2 van het tweeluik over flexibel belonen en we nemen weer een kijkje in de kamer van politieke ambts-

dragers.

Vernieuwde website: www.daa.nl

Heeft u overigens al een kijkje genomen op onze nieuwe website www.daa.nl? Dan zal u opgevallen zijn dat

we onze complete website flink onder handen hebben genomen. De DA&A website is nu nog overzichtelijker

geworden zodat u eenvoudig uw weg kunt vinden. Ook zullen we op de nieuwspagina's regelmatig inhoude -

lijke nieuwtjes en extra aanvullingen op dit Magazine plaatsen, zodat u steeds op de hoogte bent van de

meest actuele ontwikkelingen op (semi-) overheidsgebied. 

Wij wensen u veel leesplezier en mocht u vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dit altijd graag.

Jan Driessen, Michaël Munnich en Jeroen Driessen

Directie DA&A

Voorwoord

DA&A Magazine is een uit gave van en

door DA&A Driessen.
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Drukwerk
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DA&A Magazine verschijnt 

6 keer per jaar.

Oplage 3.000

Wilt u reageren op het DA&A Magazine?

Heeft u suggesties en/of opmerkingen,

stuur dan een e-mail naar

communicatie@daa.nl.

Dit Magazine is met zorg samengesteld voor

de relaties van DA&A Driessen. 

Desondanks kunnen aan het Magazine geen

rechten worden ontleend.
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Beloning

Als het gaat om de beloning van flexkrachten geldt

ook dat hoe langer een flexkracht via een uitzend- of

payrollbureau voor uw organisatie werkzaam is, des

te meer rechten de flexkracht opbouwt. Men gaat

onder andere pensioen opbouwen en heeft recht op

een gelijkwaardige beloning als de ‘vaste’ medewerkers

in dezelfde functie. 

• Opbouw Stiplu-pensioen

Sinds 1 januari 1999 is er een pensioenregeling voor

langdurige uitzendkrachten: STIPLU. Elke flexkracht

die 21 jaar of ouder is én 26 weken heeft gewerkt

voor één uitzendonderneming, heeft recht op op -

bouw van een pensioen. Dit pensioen bestaat uit een

nabestaanden- en ouderdomspensioen. Een klein deel

van de premie wordt, als inhouding op het loon, inge-

legd door de flexkracht zelf, een groter deel wordt

afgedragen door het uitzend- of payrollbureau. 

Vanzelfsprekend biedt ook DA&A aan haar uitzend- en

detacheringskrachten standaard het STIPLU-pensioen

aan. Daarnaast is het gezien de unieke positie van

DA&A binnen de markt van de (semi-)overheid

mogelijk om detacheringskrachten via DA&A een

ABP-pensioen op te laten opbouwen. 

• Uitbetaling volgens de inlenersbeloning

Elke flexkracht heeft na 26 weken gewerkt te hebben

voor dezelfde uitzendonderneming recht op dezelfde

beloning als vaste medewerkers in dezelfde functie.

Het toepassen van deze zogenaamde inlenersbeloning

mag eventueel ook al vanaf de eerste werkdag. Dit

geldt dan overigens voor iedere flexkracht die dezelfde

werkzaamheden verricht bij de desbetreffende 

inlener. De inlenersbeloning heeft betrekking op de

volgende zaken:

• het loon wordt vastgesteld volgens de salariëring

van de opdrachtgever;

• ADV wordt verleend zoals gebruikelijk bij de

opdrachtgever;

• toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregel-

matigheid (feestdagentoeslag) en ploegentoeslag

gelden volgens de richtlijnen van de opdrachtgever;

• initiële loonsverhoging en periodieken dienen

zowel qua hoogte als tijdstip op een vergelijkbare

wijze plaats te vinden als bij de opdrachtgever;

• kostenvergoedingen, mits fiscaal toelaatbaar.

CAO voor medewerkers van payroll ondernemingen

In eerdere edities van ons magazine heeft u kunnen

lezen over de relatief nieuwe cao voor payrollonder-

nemingen, de VPO CAO. In deze CAO wordt niet

gesproken over de fasensystematiek. Hier geldt dat

men 12 contracten mag aanbieden in een periode van

182 weken (3,5 jaar). Bij een tussenliggende periode

van 13 weken of meer mag men opnieuw beginnen

met tellen. Deze CAO kent geen uitzenden mét 

uitzendbeding. Men is verplicht een detacherings-

overeenkomst aan te bieden. Tevens is vanaf dag één

de inlenersbeloning van toepassing.

Conclusie

Vanzelfsprekend zijn er duidelijke verschillen in de

rechtspositie tussen flexibele krachten en de mede-

werker in vaste dienst. Uit bovenstaand verhaal mag

men echter concluderen dat deze flexibiliteit niet

oneindig is. Sterker nog, op basis van wettelijke en

CAO-bepalingen wordt aan werkgevers, uitzend -

bureaus én (flexibele) arbeidskrachten een duidelijk,

strikt en goed werkbaar kader meegegeven, waar-

binnen zij onderling de zaken netjes dienen te regelen.

Basisgedachte achter de regelgeving is: hoe langer een

flexkracht voor een organisatie én bij een bepaalde

opdrachtgever werkzaam is, hoe minder verschillen

er bestaan tussen de flexkracht en de directe collega

in vaste dienst voor wat betreft contractvorm en

beloning. Op deze manier profiteren alle betrokkenen

van de voordelen van flexibele arbeid, waarbij de

noodzakelijke zekerheid over en weer geborgd is. 

Kim Soons

k.soons@daa.nl

drs. Jeroen Driessen

jeroen.driessen@daa.nl
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Flexibel belonen deel 2

uitkering. Het inzetten van vakantie-uren heeft 

derhalve geen gevolgen voor de pensioenopbouw van

de betreffende medewerker. 

Voor een aantal beloningselementen is echter door

de staatssecretaris van Financiën een uitzondering

gemaakt (besluit 22 februari 2002, CPP2001/3074M).

In dit besluit is naar mening van de Staatssecretaris

limitatief een aantal onbelaste beloningselementen

genoemd waarvoor de uitruil geen gevolgen heeft

voor de pensioengrondslag. Een paar van de meest

voorkomende onbelaste beloningselementen zijn:

• vrije vergoedingen en/of verstrekkingen van vak-

literatuur; 

• vrije vergoedingen en/of verstrekkingen van cur-

sussen, congressen, symposia, excursies, studiereizen

en dergelijke; 

• vrije vergoedingen en/of verstrekkingen van

muziekinstrumenten, geluidsapparatuur, gereed-

schap, tekstverwerkers, schrijf- en rekenmachines,

computers en andere dergelijke apparatuur, alsmede

beeldapparatuur; 

• vrije vergoedingen en/of verstrekkingen van een

verhuizing; 

• vrije vergoedingen en/of verstrekkingen van een

opleiding of studie met het oog op het inkomen uit

werk en woning; 

• vrije vergoedingen en/of verstrekkingen van reizen

per openbaar vervoer; 

• vergoedingen, verstrekkingen en/of terbeschikking-

stellingen van inrichting van de werkruimte; 

• vrije vergoedingen en/of verstrekkingen van kinder -

opvang;

• vrije vergoedingen en/of verstrekkingen van

bedrijfsfitness; en

• vrije vergoedingen en/of verstrekkingen van een

fiets. 

Voor de toepassing van dit besluit dient aan enkele

voorwaarden te worden voldaan. Het gaat hierbij

onder meer om de volgende voorwaarden:

In de vorige editie van het DA&A Magazine hebben wij aandacht besteed aan de algemene spelregels

zoals die gelden bij de toepassing van een cafetariasysteem. Daarnaast hebben wij stilgestaan bij de

aandachtspunten waar u rekening mee dient te houden alvorens over te gaan tot de invoering van een

cafetariasysteem. In deze uitgave van ons Magazine richten wij ons op drie onderwerpen in het kader

van het cafetariasysteem die in de praktijk als lastig worden ervaren. Deze onderwerpen betreffen de

pensioengrondslag, de fiscale ruimte en de vakbondscontributie. Wij zullen afsluiten met een vraag-

en-antwoord-spel (veel gestelde vragen uit de praktijk).

Algemeen

Sinds 1 januari 2000 is het binnen de rechtspositie -

regeling van de (semi-)overheid mogelijk om indivi-

duele keuzes binnen het arbeidsvoorwaardenpakket

te maken. In hoofdstuk 4a van de CAR/UWO is het

basismodel voor het cafetariamodel opgenomen,

zoals dit binnen de (semi-)overheid gehanteerd zou

kunnen worden. In dit basismodel gaat het om de 

uitruil van vakantie-uren tegen geld en omgekeerd.

(Semi-)overheidsinstellingen kunnen het basismodel

zelf uitbreiden met meer bestedingsmogelijkheden,

zoals bijvoorbeeld voor een fiets of vakbondscontri-

butie.

Pensioengevolgen cafetariamodel

Bij de uitruil van een bruto loonbestanddeel  tegen

een onbelast beloningselement luidt de hoofdregel

dat de pensioengrondslag van de betreffende mede-

werker moet worden verlaagd. Een onbelast belonings-

element behoort immers niet tot de bezoldiging.

Hierbij merken wij op dat vakantie-uren niet behoren

tot de grondslag voor de berekening van de pensioen-
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300ste RAP-klant: gemeente Zandvoort

Zoals u wellicht weet, is het softwarepakket RAP al jarenlang een begrip in (semi-)overheidsland.

Op 1 januari 2007 heeft RAP een nieuwe mijlpaal behaald: de 300ste klant. De gemeente

Zandvoort was de 300ste organisatie die het pakket heeft aangeschaft en dat hebben we natuurlijk

niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. Dat moest gevierd worden.

Op 12 februari werd onder het genot van een hapje

en een drankje in grand café/hotel Danzee in Zand -

voort het RAP-pakket symbolisch overhandigd door

Michaël Munnich aan wethouder Marten Bierman.

Gemeente Zandvoort krijgt het pakket een jaar lang

gratis tot haar beschikking. Aangezien RAP voorna-

melijk door de afdeling P&O gebruikt zal gaan wor-

den, maar zij niet allemaal aanwezig waren tijdens

deze lunch, werd op de afdeling een grote taart

bezorgd. 

DA&A vertrouwt op een prettige samenwerking en

wenst de gemeente Zandvoort net zo veel werkplezier

met RAP als alle 299 overige RAP-klanten!

Natuurlijk betekent het bereiken van bovenstaande

mijlpaal niet dat we stil gaan zitten bij DA&A. Het 

volgende streven is de 350ste RAP-klant. Daarnaast

zal RAP een compleet nieuwe lay-out krijgen,

waardoor het pakket nog gebruiksvriendelijker en

overzichtelijker wordt. Ook introduceren we medio

dit jaar een RAP-pakket bij een nieuwe doelgroep,

namelijk waterschappen. Onze P&O en juridische

consultants en softwareprogrammeurs zijn op dit

moment druk bezig met het ontwikkelen van RAP

Waterschappen. Als u altijd up-to-date wilt blijven van

de ontwikkelingen in RAP, houd dan onze website

www.daa.nl in de gaten. U kunt natuurlijk ook altijd

contact opnemen met Paul van Tiggelen, account -

manager RAP, via 0492 - 50 66 66 of p.tiggelen@daa.nl. 

v.l.n.r. Michaël Munnich (DA&A), Heleen Groeneweg, Mary Bouma en Marten Bierman (alledrie gemeente Zandvoort). 
Wel aanwezig, maar niet op de foto: Paul van Tiggelen, accountmanager RAP.
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Precies 7 magere jaren later gebeurt er echter weder-

om het tegenovergestelde: van de ene op de andere

dag is 'the sky the limit'. Alle beleidsmatige pijlen van

de werkgevers en de overheid zijn dan ook gericht op

twee magische woorden: verhoging arbeidsparticipatie.

Duizenden (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten worden

omgedoopt naar (gedeeltelijk) ar beids geschikten,

ouderen worden aangemoedigd om langer door te

werken, dames worden gestimuleerd meer te werken

en allochtonen worden aangesproken op de mate van

arbeidsdeelname. En eerlijk is eerlijk: het lijkt allemaal

wel een positief effect te hebben op de arbeidspartici -

patie van de beroepsbevolking. 

In dat laatste woord, beroepsbevolking, schuilt echter

het addertje onder het gras. Uit de laatste cijfers van

het CBS blijkt dat, na een voortdurende groei in de

afgelopen eeuw, de potentiële beroepsbevolking gaat

krimpen. Op 1 januari 2007 heeft Nederland nog 10

miljoen inwoners van 20 tot 65 jaar.  Tussen nu en

2040 zal de potentiële beroepsbevolking echter naar

verwachting afnemen van 10 naar 9 miljoen. Ofwel, de

vijver waarin de werkgevers vissen naar de beste

vangst wordt de komende jaren alleen maar kleiner. 

Hoewel onze oosterburen niet echt bekend staan om

hun creativiteit, hebben zij hiervoor wel een mooie en

veelbesproken oplossing bedacht én ingevoerd. Iedere

ouder die op of na 1 januari 2007 zich gelukkig mag

prijzen met een nieuwe loot aan de boom heeft recht

op een maandelijkse toelage die kan oplopen tot wel

€1800  gedurende 14 maanden. Je kunt er van denken

wat je wilt, maar ik vermoed dat de Duitsers produc-

tieve maanden achter de rug hebben. Stel je deze

maatregel voor in Nederland: Belastingdienst, leuker

kunnen we het wel maken! En in een tijd waarin de

ChristenUnie mede aan het roer staat, moet extra

accijns op voorbehoedsmiddelen in het landsbelang

toch ook bespreekbaar zijn?  Hoe dan ook, trouwe 

le zer van ons Magazine, neemt uw verantwoordelijk-

heid en vermenigvuldigt uzelf in de naam van de

koningin. Ik heb persoonlijk mijn steentje inmiddels

bijgedragen aan deze goede zaak: ik verwacht in 

september voor de tweede keer de trotse vader te

worden van een kleine spruit. Nu dat belastingvoor-

deel nog!

drs. Jeroen Driessen

jeroen.driessen@daa.nl

Werkelijk alle media staan er vol van de laatste tijd:

we komen mensen tekort! De vacaturebijlage van de

lande lijke kranten is inmiddels dikker geworden dan

het 'echte' nieuws, de vacaturesites puilen uit met

oproepen van wanhopige werkgevers en ieder 

be schikbaar middel wordt ingezet om nieuwe mede-

werkers te lokken. De eerlijkheid gebiedt te zeggen

dat ook ondergetekende zich hier schuldig aan maakt.

Om de verdere groei van ons bedrijf te realiseren

gooien wij alle remmen los: landelijke reclamecampag-

nes, borden in de voortuin, non-stop adverteren etc.

En hoewel het vooralsnog nog lukt om prima collega's

te werven, wordt het ook voor ons als P&O-dienst-

verlener steeds moeilijker.

Toch vreemd dat de economische situatie in een land

gevoelsmatig zo snel kan omslaan. Op de een of 

andere manier roept de huidige sfeer herinneringen

bij me op aan de jaren waarin ik mijn intrede deed op

de grote mensen arbeidsmarkt. Ik studeerde af in het

jaar 2000, op het absolute hoogtepunt van de periode

die bekend staat als de internethype. Erg veel moeite

heb ik niet hoeven doen om een leuke baan te pakken

te krijgen. En hoewel ik graag vol bravoure zou willen

beweren dat ik dit volledig aan mezelf te danken had,

ben ik bang dat de enorme behoefte aan personeel

hier zeker ook een belangrijke rol in heeft gespeeld.

De banen lagen voor het oprapen en de rode loper

werd uitgerold bij de eerste aanblik van een potentiële

nieuwe medewerker. Het kan echter verkeren: enkele

maanden later spatte de bubbel uit elkaar en vielen

organisaties met bosjes. Dominoday in werkgevers-

land. Met alle personele gevolgen van dien. Het is 

op merkelijk om dan te ervaren dat de stemming van

17 miljoen mensen vrijwel tegelijkertijd kan omslaan

van pure euforie naar absolute mineur. 

Column Jeroen Driessen



Fase A:

• Een flexkracht die nog niet voor het uitzendbureau

óf nog niet in dezelfde functie bij de opdrachtgever

heeft gewerkt, wordt ingeschaald in fase A.

• Fase A duurt 78 gewerkte weken via dezelfde uit-

zendonderneming.

• In fase A mag men zowel uitzenden als detacheren.

• Fase A begint opnieuw als de flexkracht 26 weken

of meer niet gewerkt heeft tussen twee uitzend-

overeenkomsten in.

Fase B:

• Fase B duurt maximaal 2 jaar.

• De flexkracht ontvangt een arbeidsovereenkomst

voor bepaalde tijd.

• Men mag maximaal 8 contracten ontvangen in

twee jaar.

• Bij een onderbreking van tussen 13 en 26 weken

begint de telling opnieuw in fase B.

• Bij een onderbreking van 26 weken of meer begint

men opnieuw in fase A.

Fase C:

• Fase C gaat in als fase A en B doorlopen zijn.

• De flexkracht ontvangt een arbeidsovereenkomst

voor onbepaalde tijd.

• Opvolgend werkgeverschap

Het arbeidsverleden van de flexkracht is dus bepalend

voor de indeling in de juiste fase. Om die reden dient

het uitzendbureau als (toekomstig) werkgever 

adequaat op de hoogte te zijn van het arbeidsverleden,

alvorens over te gaan tot het in dienst nemen van de

flexkracht. Opgebouwde rechten in een bepaalde

functie, vanuit een andere uitzendorganisatie of vanuit

de inlenende organisatie, moeten door het uitzend- of

payrollbureau meegenomen worden in de wekentelling

van de fasensystematiek. Dit staat bekend als ‘opvol-

gend werkgeverschap’. Dit kan dus betekenen dat op

basis van het arbeidsverleden van de flexkracht het

uitzendbureau direct een detacheringsovereenkomst

voor (on)bepaalde tijd moet aanbieden en uitzenden

mét uitzendbeding niet meer mo  gelijk is. 

Contractvorm

• Uitzenden versus detacheren

Het uitzend- of payrollbureau is de formeel juridisch

werkgever van de uitzend- of detacheringskracht. Een

uitzendkracht ontvangt een uitzendovereenkomst

mét uitzendbeding, conform artikel I lid M van de ABU

CAO. Dit betekent dat er geen einddatum in de 

overeenkomst staat. Met in achtneming van de opzeg -

termijn volgens de CAO voor uitzendkrachten van de

ABU (Algemene Bond Uitzend onder ne mingen) kan

men snel weer afscheid nemen van een uitzend-

kracht. Bij detacheren werkt men echter zonder 

uitzendbeding. De detacheringskracht ontvangt een

arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd. 

• Ketensystematiek versus fasensystematiek

Hoe langer een flexibele kracht werkzaam is voor

een werkgever, hoe ‘vaster’ de contractvorm wordt.

Na verloop van tijd zijn werkgevers verplicht om de

contractvorm van flexibele krachten om te zetten

naar arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. In

het reguliere arbeidsrecht spreekt men in dat kader

van het ketensysteem: er zijn maximaal drie tijdelijke

contracten mogelijk met een totaal van maximaal

drie jaar. 

De uitzend- en detacheringsbranche is gehouden aan

een alternatieve systematiek van bepaling van de

contractvorm: de zogenaamde fasensystematiek. In de

CAO voor Uitzendkrachten is deze fasensystematiek

vastgelegd. Elke flexkracht die werkzaam is via een

uitzendbureau wordt ingeschaald in een fase. Hoe

langer iemand voor dit uitzendbureau werkzaam is,

des te verder men komt in de fasen en des te meer

rechten de flexkracht opbouwt.                                                                                     

Het fasensysteem is onderverdeeld in drie fasen: A, B

en C. Schematisch ziet de fasentelling er als volgt uit:

Rechtspositie flexibele arbeid
De rechtspositie van flexibele arbeidskrachten is uitermate solide. Deze verschilt echter op een aantal

punten van de rechtspositie van de ‘vaste, eigen medewerkers’. In de dagelijkse praktijk blijkt vaak

dat flexkrachten én inlenende organisaties zich afvragen wat de specifieke arbeidsrechtelijke aspecten

zijn van de uitzend- of detacheringsovereenkomst. In dit artikel geven wij een bondige beschrijving

van de verschillen en overeenkomsten tussen de flexibele en vaste arbeidsovereenkomst op de punten

van contractvorm en beloning. Hierbij hebben we de ABU CAO als uitgangspunt genomen.

Fase A Fase B Face C Totaal

78 gewerkte 2 jaar, max. 8 Onbepaalde tijd 42 maanden
weken contracten

uitzenden 
of detacheren detacheren
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1. Er is sprake van een schriftelijk vastgelegde regeling,

waaraan deelname openstaat voor ten minste 

driekwart van de werknemers van de inhoudings-

plichtige.

2. Het betreft een regeling waarbij het fiscale loon 

tijdelijk (niet structureel), wordt verlaagd. De werk-

nemer moet tenminste één keer per jaar de keuze

hebben om de samenstelling van zijn beloning te

wijzigen.

3. Het verschil tussen het pensioengevend loon en het

verlaagde pensioengevend loon zoals dat eigenlijk

zou dienen te worden vastgesteld bedraagt niet meer

dan 30% van het oorspronkelijke pensioengevend

loon.

Een onbelast beloningselement dat niet is opgenomen

in dit besluit heeft derhalve in beginsel gevolgen voor

het pensioen van de betreffende medewerker. Indien

er echter nog fiscale ruimte is binnen de pensioenre-

geling van de betreffende medewerker be hoeft dat

niet zo te zijn. Voorbeelden van onbelaste belonings-

elementen die niet zijn opgenomen in het besluit zijn

onder andere woonwerk-vergoeding en vakbonds-

contributie.

Fiscale ruimte

In het geval er nog fiscale ruimte resteert, behoeft het

pensioengevend loon niet te worden verlaagd. Uit de

praktijk volgt dat niet altijd volledig gebruik wordt

gemaakt van de fiscale pensioenmogelijkheden. Dit

betekent dat er bij medewerkers fiscale ruimte kan

bestaan binnen de pensioenregeling. Hierbij dient u

wel rekening te houden met de mogelijkheid dat een

medewerker individueel bijspaart voor zijn pensioen.

Hierdoor wordt de fiscale ruimte weer beperkt. U

dient derhalve na te gaan of en in hoeverre een

medewerker nog individueel bijspaart. Als de fiscale

ruimte al geheel benut wordt geldt immers weer dat

het pensioengevende loon dient te worden verlaagd.

In het geval er geen fiscale ruimte resteert moet de

verlaging van het pensioengevend loon worden door-

gegeven aan het ABP. Dit is ook het geval wanneer de

uitruil plaatsvindt na de peildatum van het ABP 

(1 januari van het kalenderjaar). Indien het pensioen-

gevend loon niet wordt verlaagd, is de gehele pensioen-

regeling onzuiver. Dit betekent dat de vrijgestelde

pensioenaanspraak van de medewerker in zijn geheel

wordt belast.

Vakbondscontributie

Het is mogelijk, volgens de Wet op de loonbelasting

1964, om een onbelaste vergoeding te verstrekken

voor de vakbondscontributie. Dit betekent dat het

mogelijk is om een bruto loonbestanddeel uit te ruilen

tegen een onbelaste vergoeding voor vakbonds -

contributie. De vakbondscontributie is niet opge -

nomen in het besluit van 22 februari 2002 (CPP 2001/

3074M). Dit betekent dat de uitruil van een bruto

loo nbestanddeel tegen een onbelaste vergoeding

voor vakbondscontributie in beginsel gevolgen heeft

voor de pensioenopbouw van de medewerker tenzij,

zoals wij hierboven hebben gezien, er nog fiscale

ruimte is binnen de pensioenregeling van de mede-

werker. 

Voorbeeld

De bezoldiging van een medewerker bedraagt 

€ 35.000. Zijn pensioenopbouw bedraagt € 521. De

medewerker zou op grond van de wet maximaal 

€ 527 mogen opbouwen aan pensioen. De fiscale

ruimte bedraagt derhalve € 6. Het loon zou derhalve

maximaal met € 293 (€ 6/2,05 x 100) verlaagd kunnen

worden. Indien de vakbondscontributie minder

bedraagt dan € 293 heeft de uitruil geen gevolgen

voor de pensioenopbouw.

Vraag-en-antwoord-spel

Vraag: “Dient over de verkochte vakantie-uren een

vakantietoeslag en compensatie voor verlofopbouw

te worden uitbetaald?”

Antwoord: Nee. Verlofopbouw blijft ongewijzigd na

koop en verkoop van vakantie-uren. De verkochte

vakantie-uren worden uitgekeerd tegen het bruto uur -

salaris van de medewerker. Over dit bedrag wordt geen

vakantietoeslag uitgekeerd.

Vraag: “Dient bij de berekening van het uurloon van

de medewerker rekening te worden gehouden met

persoonlijke toelagen?”

Antwoord: In beginsel niet. Er kan echter reden zijn

om af te wijken van deze hoofdregel. Soms zijn toe-

lagen zo structureel dat ze gevoelsmatig tot het vaste

inkomen van de medewerker behoren.



Deze ervaring, expertise en uiteraard ook onze scherpe

tarieven hebben er recentelijk toe geleid dat met ingang

van 1 januari 2007 ook de VNG heeft gekozen voor

onze dienstverlening door haar salarisadministratie aan

ons uit te besteden. Op woensdag 7 februari vond de

officiële contractondertekening plaats bij de VNG in

Den Haag. Onder toeziend oog van Ted Galama, Henny

Meyers en Paul Hoogland van de VNG en Rob Korzilius

van DA&A werd het contract ondertekend door Ralph

Pans, voorzitter van de directieraad van de VNG, en

Michaël Munnich, adjunct-directeur DA&A.

Niet alleen de VNG heeft recentelijk gekozen voor

DA&A. Met ingang van 1 januari 2007 hebben wij ruim

20 nieuwe klanten mogen verwelkomen. En voor deze

klanten geldt net als voor al onze andere klanten dat

wij hun administraties met de grootste zorgvuldigheid

zullen verzorgen!

Wilt u graag weten wat de mogelijkheden, voordelen

en kosten zijn van het uitbesteden van uw salaris-

administratie aan DA&A? Op onze website www.daa.nl

vindt u meer informatie over deze vorm van dienst-

verlening. U kunt natuurlijk ook altijd contact 

opnemen met Ruben Haazen, manager Outsourcing,

via 0492 - 50 66 66 of r.haazen@daa.nl. 

VNG besteedt salarisadministratie uit 
aan DA&A Driessen

Al sinds jaar en dag is DA&A gespecialiseerd in het verzorgen van de personeels- en salarisadmini -

straties van haar (semi-)overheidsklanten. Ons team van salarisspecialisten kan met alle gangbare

personeels- en salarissystemen uit de voeten en heeft kennis van alle relevante wet- en regelgeving.
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Vraag: “Kunnen politieke ambtsdragers gebruik

maken van de mogelijkheden in het cafetariamodel?”

Antwoord: De burgemeester en de wethouders

worden gezien als werknemers in de zin van de Wet

op de loonbelasting 1964. Dat betekent dat zij

gebruik kunnen maken van het cafetariamodel. Voor

raadsleden geldt dat zij kunnen kiezen (opting-in)

voor het werknemersschap. Indien zij hiervoor kie-

zen dan kunnen zij gebruik maken van de cafetariare-

geling. 

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog

vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons

op. Ook met betrekking tot alle andere vragen op het

gebied van fiscale wet- en regelgeving inzake arbeids-

voorwaarden en rechtspositionele regelingen kunnen

wij u helpen. 

mr. Bram Vrouenraets 

b.vrouenraets@daa.nl

Vraag: “Waarom is

in de CAR/UWO

voor een cafetaria-

model gekozen met

een beperkt aantal

bronnen en doelen?”

Antwoord: Het cafetariamodel in de CAR/UWO

wordt gezien als een groeimodel. Veel mogelijke

bronnen en doelen behoren tot het lokale domein

van de betreffende organisaties. (Semi-)overheids-

instellingen zullen dit zelf moeten regelen.

Vraag: “Kan een (semi-)overheidsinstelling de rand-

voorwaarden van de CAR/UWO scherper stellen?”

Antwoord: Een (semi-)overheidsinstelling kan alleen

nadere regels maken over zaken die niet reeds zijn

geregeld in de CAR/UWO. Het is dus niet mogelijk

om de grenzen plaatselijk scherper te stellen dan in

de CAR/UWO.
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In 2006 heeft het Gerechtshof 's-Gravenhage in een

civiele procedure geoordeeld dat een werkgever,

tevens kentekenhouder (geen overheidsinstelling),

een verkeersboete niet mocht verhalen op een

medewerker. In dit artikel besteden wij aandacht aan

deze uitspraak alsmede aan zowel de arbeidsrechtelijke

als fiscale gevolgen van deze uitspraak voor u als 

ambtelijke werkgever.

Hof 's-Gravenhage, 12 mei 2006

Casus

Een werknemer had tijdens zijn werk als chauffeur

drie snelheidsovertredingen gemaakt van 4, 6 en 11

kilometer per uur boven de toegestane maximum-

snelheid. De werkgever heeft de boetes ten aanzien

van deze overtredingen verhaald op de werknemer.

De werknemer was het hier niet mee eens. Zijn

standpunt was dat, op grond van artikel 7:661

Burgerlijk Wetboek, de werkgever de schade die een

werknemer tijdens werktijd veroorzaakt niet mag

verhalen op de werknemer, tenzij er sprake is van

opzet of bewuste roekeloosheid.

Uitspraak

Het Hof heeft geoordeeld dat bij een overschrijding

van de maximumsnelheid tot 10 kilometer per uur

geen sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid,

omdat van ernstige verwijtbaarheid onder zulke

omstandigheden meestal geen sprake is. Bij een over-

schrijding van de maximum snelheid vanaf 10 kilometer

per uur denkt het Hof daar anders over. Dan is er

naar mening van het Hof wel sprake van opzet of

grove schuld. 

Dit betekende dat de werkgever de boetes ten aanzien

van de snelheidsovertredingen van 4 en 6 kilometer

per uur niet kon verhalen op de werknemer. De

boete van de snelheidsovertreding van 11 kilometer

per uur mocht wel worden verhaald.

Wat betekent deze uitspraak voor u als (semi-)

overheidsinstelling?

Artikel 7:661 BW is niet van toepassing op ambtena-

ren, aangezien zij niet werkzaam zijn op basis van een

arbeidsovereenkomst. Voor ambtenaren (uit de

(semi-)overheidssector) geldt artikel 15:1:12 van de

CAR/UWO. Hierin is bepaald dat een ambtenaar 

verplicht kan worden tot gehele of gedeeltelijke 

vergoeding van de door de organisatie geleden schade,

voor zover deze aan zijn schuld of nalatigheid is te

wijten. Dit is een ruimere formulering dan artikel

7:661 BW. De uitspraak van het Gerechtshof 

's-Gravenhage kan hierbij echter als leidraad worden

genomen. Eventueel daadwerkelijk verhalen kan pas

nadat de ambtenaar in de mogelijkheid is gesteld zich

schriftelijk dan wel mondeling te verantwoorden en

ter zake van de wijze van inhouding zijn wensen 

kenbaar te maken (artikel 15:1:12 lid 2 CAR/UWO). 

Fiscale gevolgen

Voorts rijst de vraag of er sprake is van loon als u

besluit de boetes niet te verhalen op de werknemer,

terwijl er wel sprake is van schuld of nalatigheid van

de ambtenaar. Het College van Arbeidszaken is in dit

geval van mening dat dit voordeel tot het loon van de

ambtenaar moet worden gerekend. Op het moment

dat sprake is van verhaal vormt het niet verhalen

evenals een besparing, een voordeel voor de ambte-

naar. Dit betekent dat u dit voordeel moet bruteren

(u bent immers loonheffing verschuldigd). Als u niet

op individuele basis verhaalt, mag u de eindheffing

toepassen tegen het gebruteerde tabeltarief. In dat

geval bent u geen premies werknemersverzekeringen

verschuldigd.

Tot slot

De werkgever is tegen de uitspraak van het Hof in

beroep gegaan. Wordt vervolgd … 

mr. Bram Vrouenraets

b.vrouenraets@daa.nl   

Verhalen van verkeersboetes

Hoe gaat uw organisatie om met opgelegde verkeersboetes aan medewerkers die in een dienst-

auto rijden? Betaalt u de verkeersboetes of verhaalt u deze op uw medewerkers? 
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spra  ke is van een echte of fictieve dienstbetrekking

als de stagiair geen loon dan wel enkel een vergoe-

ding ontvangt voor gemaakte kosten of les in vaardig-

heden om werkzaamheden te kunnen verrichten

(“training on the job”).

Stagevergoeding komt niet aan de stagiair ten

goede.

In de situatie dat de stagevergoeding niet aan de 

stagiair zelf ten goede komt, keurt de minister goed

dat onder de hierna genoemde voorwaarden de

beloning door de stageverlener niet als loon voor de

loonheffingen behoeft te worden aangemerkt:

• De stageverlener maakt de stagevergoeding recht-

streeks over aan het stagefonds van de school of

aan de school zelf.

• Het stagefonds of de school geeft de stagevergoe-

ding niet direct of indirect door aan de stagiair,

maar besteedt de stagevergoeding voor het volle

bedrag ten behoeve van algemene schoolse 

activiteiten (bijv. een schoolfeest, theatervoorstel-

lingen en andere projecten voor de gehele school)

die niet specifiek ten goede komen aan de stagiairs.

• De stageverlener administreert binnen twee

maan den na afloop van ieder jaar, onder aanhaling

van datum en nummer van dit besluit, de naam, het

adres en het sofi-nummer van de stagiair, de naam

en het adres van de school of het stagefonds waar-

aan de stagevergoeding is overgemaakt en het

bedrag van de stagevergoeding dat is overgemaakt.

• De school of het stagefonds administreert zowel

de ontvangen stagevergoedingen als de besteding

daarvan.

Buitenlandse stagiairs

Regelmatig lopen buitenlandse stagiaires stage via een

Nederlandse onderwijsinstelling bij een in Ne derland

gevestigde stageverlener. Evenals bij binnenlandse 

stagiairs moet de stageverlener in dat geval beoordelen

of hij wel of niet verplicht is loonheffingen in te houden

Daarom heeft de minister van Financiën, onder gelijk-

tijdige intrekking van de oude besluiten over stage-

vergoeding van 31 juli 1992, nr. DB92/3850 en 27

augustus 1996, nr. DON-LB6/45, recent een nieuw

besluit (Besluit minister van Financiën van 15 december

2006, nr. CPP2006/1461M) gepubliceerd. Het besluit is

inmiddels in werking getreden. De minister vermeldt in

het besluit dat de arbeidsverhouding van een stagiair

afhankelijk van de feiten en omstandigheden een

echte (civiel- of publiekrechtelijke) dienstbetrekking

of een fictieve dienstbetrekking is. Als dat het geval is

moet de stageverlener als inhoudingsplichtige één of

meerdere loonheffingen op de stagevergoeding

inhouden en afdragen. Daarnaast moet in dat geval

ook tijdig een eerstedagsmelding worden gedaan.

Verder geeft de minister in het besluit een omschrijving

van de begrippen stagiair, buitenlandse stagiair, stage,

stageprogramma, stageverlener, stagebeloning, stage-

vergoeding, kosten van levensonderhoud en zakgeld.

Ook bevat het besluit enkele goedkeuringen. Onder

omstandigheden mag inhouding van loonheffing

achterwege blijven en worden stagevergoedingen

niet als belast inkomen aangemerkt. Onderstaand

laten wij de belangrijkste zaken uit het besluit de

revue passeren, waarbij de focus vooral ligt op de

binnenlandse stagiair. In het besluit wordt uitgebreid

aandacht besteed aan buitenlandse stagiaires. Gezien

de complexiteit van de internationale sociale zeker-

heidswetgeving, tewerkstellingsvergunningen etc. zullen

we hieraan in dit artikel slechts beperkt aandacht

besteden. 

Wel of geen dienstbetrekking?

De beoordeling of er al dan niet sprake is van echte

of fictieve dienstbetrekking en er daarom door de

stageverlener als inhoudingsplichtige loonheffingen

op de stagevergoeding moet worden ingehouden en

afgedragen aan de Belastingdienst, moet op dezelfde

wijze gebeuren als bij een “normale” werknemer. In

het besluit heeft de minister bepaald dat er geen

Waarschijnlijk komt het meer of minder regelmatig voor dat er stagiairs in uw organisatie werkzaam

zijn. In nagenoeg alle gevallen zal aan de stagiairs zelf, of aan de school, een vergoeding betaald 

worden. Of er in dat geval over de vergoeding loonheffingen moeten worden ingehouden en afgedragen

is afhankelijk of er al dan niet sprake is van een echte (civielrechtelijke of publiekrechtelijke) dienst-

betrekking, een fictieve dienstbetrekking of geen (echte of fictieve) dienstbetrekking. Hierover bestaat

in de praktijk nogal eens onduidelijkheid of ontstaan discussies hieromtrent. 

De arbeidsverhouding van stagiairs
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en af te dragen. Uitgangspunt is de situatie dat de 

stageverlener in beginsel inhoudingsplichtig is voor 

de door een buitenlandse stagiair ontvangen stage -

beloning.

Premieheffing volksverzekeringen

Stagiairs die in Nederland wonen zijn in principe

onderworpen aan de premieheffing volksverzekeringen.

Stagiairs jonger dan 30 jaar die uitsluitend om studie-

redenen in Nederland wonen zijn vrijgesteld van 

premieheffing volksverzekeringen. Deze vrijstelling is

niet van toepassing als de stagiair naast zijn/

haar studie ook nog arbeid in het economische verkeer

in Nederland verricht. Dan is er geen sprake meer van

het uitsluitend in Nederland wonen vanwege studie-

redenen. Aard en omvang van de werkzaamheden

spelen daarbij geen rol.

Voor buitenlandse stagiairs waarop de EG verordening

1408/71 of een bilateraal sociaal zekerheidsverdrag

van toepassing is, geldt dat Nederlandse verzekerings -

plicht mede daarvan afhankelijk is, als hoofdregel

geldt dat betrokkenen sociaal verzekerd zijn in het

werkland, Nederland in dit geval, en dat in Nederland

daarom premieheffing voor de volksverzekeringen

moet plaatsvinden.

Zorgverzekeringswet

De stagiair die in Nederland verzekerd is voor de

volksverzekeringen, en aldus ook voor de AWBZ, is

ook verzekerd voor de Zorgverzekeringswet. Over

als loon aan te merken (onderdelen van de) stage -

vergoeding moet de stageverlener/inhoudingsplichtige

de regelgeving betreffende de inkomensafhankelijke

bijdrage ZVW toepassen. 

Werknemersverzekeringen en Wajong

De verzekeringsplicht voor de werknemersverzeke-

ringen is als volgt geregeld:

De Werkloosheidswet

Stagiairs zijn verzekerd voor de WW als sprake is van

een “echte” dienstbetrekking in de zin van artikel 3

van de WW. Stagiairs zijn niet verzekerd voor de WW

op grond van een fictieve dienstbetrekking.

De Ziektewet

Stagiairs zijn verzekerd voor de Ziektewet. Dit geldt

zowel als er sprake is van “echte” dienstbetrekking in

de zin van artikel 3 ZW als bij een fictieve dienst -

betrekking in de zin van artikel 4, eerste lid, onderdeel

g, van de ZW.

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

(WIA) en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoor -

ziening jonggehandicapten (Wajong)

Voor de WIA geldt dat volgens de normale regels bij

een dienstbetrekking, verzekeringsplicht bestaat voor

een stagiair die werkzaam is op basis van een privaat -

rechtelijke “echte” dienstbetrekking. Er bestaat geen

verzekeringsplicht voor de WIA op basis van een 

fictieve dienstbetrekking. 

De stagiair is verzekerd voor de Wajong. Hiervoor is

het niet vereist dat de stagiair een beloning ontvangt.

Wel geldt een maximumleeftijd van 30 jaar en een

minimum aantal lesuren van 213 (klokuren) per

kwartaal.

Door het nieuwe besluit en de gelijktijdige intrekking

van de oude besluiten zijn veel zaken ten aanzien van

de inhouding en afdracht van loonheffingen over de

vergoeding van stagiairs evenals de verzekeringsplicht

van stagiairs verduidelijkt, wat hopelijk veel (toe -

komstige) discussie op dit punt zal vermijden.

Algo Meulendijks

a.meulendijks@daa.nl. 
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in één formulier in beide zaken voorziet:

(www.belastingdienst.nl/loonheffingen).

De gegevens moeten bewaard worden bij de loon -

administratie van het lopende jaar of in de personeels-

dossiers. Verder zijn dezelfde regels van toepassing

zoals die tot en met 2006 golden voor de loon -

belastingverklaring.

De nieuwe regels gelden alleen voor nieuwe werk-

nemers, of werknemers waarbij iets wijzigt.

Indien u de identiteit van uw werknemer niet op de

voorgeschreven wijze vaststelt of geen ondertekende

loonbelastingverklaring (tot en met 2006) of  “Opgaaf

gegevens loonheffingen” (vanaf 1 januari 2007) in uw

loonadministratie bewaart, dan is de kans groot dat u

geconfronteerd wordt met naheffingsaanslagen loon-

heffing tegen het anoniementarief, boetes en/of 

na heffingen premieheffing werknemersverzekeringen.

Hierbij wordt geen rekening gehouden met franchises

en maximum premielonen. Aangezien het in het 

verleden min of meer gebruikelijk was slechts één

pagina van een identiteitsbewijs te kopiëren, of 

ge noegen te nemen met een kopie van een kopie, is

de kans aanwezig dat u voor reeds bestaande arbeids-

relaties niet voldoet aan deze strenge richtlijnen.

Voor dit soort situaties is geen enkele vorm van

overgangsrecht geschapen. 

2. Vaststellen identiteit van de werknemer

door de werkgever

Voordat de werknemer met zijn werkzaamheden

aanvangt dient aan de hand van een geldig en origineel

identiteitsdocument als bedoeld in artikel 1 van de

Wet op de Identificatieplicht (WID) de identiteit van

de werknemer te worden vastgesteld.

Geldige identiteitsbewijzen zijn:

• Nederlands paspoort of Nederlandse identiteits-

kaart

1. Vervallen Loonbelastingverklaring 

Zoals bekend moest u tot en met 2006 bij indienst-

treding van de werknemer een loonbelastingverklaring

uitreiken. Dit was ook het geval wanneer er voor de

toepassing van de loonheffingen van belang zijnde

wijzigingen optraden. Werknemers moesten deze

loonbelastingverklaring invullen én ondertekenen.

Vervolgens moest de getekende loonbelasting -

verklaring evenals het identiteitsbewijs bij de loon-

administratie (van het lopende jaar) bewaard worden,

zo lang de werknemer in dienst was.

Per 1 januari 2007 is deze loonbelastingverklaring

ver   vallen en is hiervoor de 'Opgaaf gegevens voor de

loonheffingen' in de plaats gekomen. Het gaat hierbij

om een in principe vormvrije verklaring van de werk-

nemer waarop hij/zij zijn/haar gegevens aan u kenbaar

maakt, vóórdat de werknemer bij u gaat werken.

De volgende gegevens moeten in de verklaring zijn

opgenomen:

• Naam en voorletters (bij dames liefst de meisjes-

naam gebruiken zoals bij de EDM)

• Geboortedatum

• Burgerservicenummer/Sofinummer

• Adres

• Postcode en woonplaats

• Woonland en regio als de werknemer niet in 

Nederland woont.

Tevens moet de werknemer een schriftelijk verzoek

bij u indienen voor het wel of niet toepassen van de

loonheffingskorting. U moet de verklaring én het 

verzoek om loonheffingskorting wel of niet toe te

passen, evenals voorheen de loonbelastingverklaring,

bewaren tot ten minste vijf jaar na het einde van het

kalenderjaar waarin het dienstverband is beëindigd.

De Belastingdienst heeft inmiddels een model “Op gaaf

gegevens voor de loonheffingen” ontwikkeld dat 

Per 1 januari 2007 is de loonbelastingverklaring vervallen. Hierdoor zijn er wijzigingen opgetreden in

de administratieve vereisten. Om niet het risico te lopen geconfronteerd te worden met naheffingen

en boetes is het van belang dat u er zorg voor draagt dat u voldoet aan deze nieuwe administratieve

vereisten. Daarnaast is het ook belangrijk dat u voldoet aan de al vanaf 2004 bestaande strenge

admini stratieve vereisten met betrekking tot het vaststellen van de identiteit van de werknemer. Wij

hebben in dit artikel voor u alles nog eens op een rijtje gezet.

“Ken uw werknemer!”        
Gevolgen vervallen loonbelastingverklaring 
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• Gemeentelijke identiteitskaart

• Een paspoort van één van de EER (Europese 

Eco    nomische Ruimte) landen

• Verblijfsdocument van de Vreemdelingendienst 

I tm. IV en EU/EER

• Overige paspoorten van niet  EER-landen met een 

door de Vreemdelingendienst aangetekende 

vergunning tot verblijf

• Vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort

• Diplomatiek- of dienstenpaspoort

• Een zogenaamd W-document (document voor asiel-

zoekers)

!LET OP: Een rijbewijs telt niet als identificatiemiddel.

In de loop van het jaar 2004 heeft de Belastingdienst

haar beleid inzake de administratieve vereisten met

betrekking tot de identificatieplicht en hieraan gekop-

peld de verificatieplicht van de identiteit van werk -

nemers aanmerkelijk aangescherpt. Door de zeer

strenge richtlijnen die sindsdien worden gehanteerd

is het risico aanzienlijk groter geworden dat u bij een

onderzoek van de Belastingdienst, UWV of Arbeids -

inspectie geconfronteerd kunt worden met forse 

aanslagen, correctienota's en/of boetes.

Wat u moet weten over het vaststellen van de

iden titeit en de controles hierop:

• Belastingdienst/UWV en Arbeidsinspectie zijn 

sinds 2004 (grootschalige) controles gestart op 

naleving van de administratieve verplichtingen bij 

de indiensttreding van werknemers (project identi-

teitsfraude).

• Bij overtreding: oplegging van een naheffingsaanslag 

onder toepassing van het (gebruteerde) anoniemen-

tarief.

• In veel gevallen ontstaan (moeizame) discussies of 

al dan niet is voldaan aan de verplichtingen.  Aan -

vullingen en verbeteringen worden vaak niet 

meer geaccepteerd (voor het verleden).

Standpunt Belastingdienst m.b.t. de kopieën:

• Zowel voor- als achterzijde moet worden ge -

kopieerd.

• Maak een duidelijke kopie van alle bladzijden van 

het geldige identiteitsbewijs, inclusief herkenbare 

foto, informatie over de persoonlijkheidskenmerken,

handtekening, stempels e.d.; Bij een paspoort hoeft 

u de lege bladzijden niet te kopiëren.

• Een kopie van een kopie voldoet niet;

• Indien er in het oog springende afwijkingen, 

mankementen en/of beschadigingen zijn mag u het 

document niet gebruiken.

• Bewaar kopieën bij de loonadministratie tot ten 

minste vijf jaar na het einde van het kalenderjaar 

waarin het dienstverband is beëindigd. 

Verificatieverplichting

Naast de identificatieverplichting heeft de werkgever

naar de mening van de Belastingdienst ook de 

volgende verificatieverplichting:

• De werkgever moet beoordelen of het overlegde

document wel of geen vervalsing is en heeft daarbij

een zekere onderzoeksplicht.

• Tips voor het controleren van documenten:

- Blauwe lamp (vals document licht blauw op);

- Cijfers onderzijde;

- In het oog springende afwijkingen etc. (Zie 

checklist Handboek Loonheffingen 2007);

- Bij twijfel: stuur een kopie of fax van het des-

betreffende document aan Nationaal Bureau 

Document van de Koninklijke Marechaussee, 

die de echtheid voor u controleert: 

E-mail: nbdkmar@doceinfo.demon.nl 

fax: 020 - 6039752.

3. Conclusie

Om niet het risico te lopen geconfronteerd te worden

met naheffingen en boetes is het van belang dat u er

zorg voor draagt dat u voldoet aan zowel de nieuwe

administratieve vereisten vanaf 1 januari 2007 als aan

de ten aanzien van de loonbelastingverklaring en de

identificatie- en verificatieplicht reeds vanaf 2004

bestaande strenge administratieve vereisten. Het

devies is dan ook: loopt u alles nog eens na of u naar

de toekomst kijkend al dan niet voldoet aan de huidige

Wet- en regelgeving. Onderzoek of er ten aanzien

van het verleden wellicht onvolkomenheden zijn die

nog hersteld kunnen of moeten worden, oftewel:

“Ken uw werknemer(s)”. Mocht u naar aanleiding van

dit artikel nog vragen of opmerkingen hebben over dit

onderwerp dan kunt u contact opnemen met onder-

getekende via 0492 - 50 66 66. 

Algo Meulendijks 

a.meulendijks@daa.nl
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Algemeen

Een belangrijke bepaling voor politieke ambtsdragers is

de volgende: “Buiten hetgeen bij of krachtens de wet is

toegekend, ontvangt de politieke ambtsdrager als

zodanig geen andere vergoedingen en tegemoetko-

mingen.” Voor de burgemeester is deze bepaling opge-

nomen in artikel 66 lid 3 Gemeentewet, voor de wet-

houders in artikel 44 lid 1 Gemeentewet, en voor

raads- en commissieleden in artikel 99 lid 1 Ge meente -

wet.

Dit betekent dus dat een politieke ambtsdrager uit

hoofde van zijn ambt geen andere vergoedingen mag

krijgen, dan de vergoedingen krachtens de rechts-

positiebesluiten. Een vergoeding die volgens het

rechtspositiebesluit bruto betaald moet worden, mag

dus niet gebruteerd worden. Denk hierbij bijvoorbeeld

aan de vergoeding voor dienstreizen voor burge-

meester en wethouders van € 0,28 bruto.

Vergoeding/ter beschikking stelling PC

Een lastig punt blijft de vergoeding/ter beschikking

stelling van een Personal Computer aan politieke

ambtsdragers. Ook de wijzigingen per 1 januari 2007

in verband met het in werking treden van het wets-

voorstel Paarse Krokodil hebben hierin geen wijziging

gebracht.

Burgemeester

Voor een burgemeester geldt dat op aanvraag een

computer ter beschikking gesteld wordt. Deze ter

beschikking stelling kan niet onbelast, tenzij de com-

puter voor meer dan 90% zakelijk wordt gebruikt. Dit

betekent dat óf de burgemeester een verklaring moet

afleggen dat de computer voor 90% tot 100% zakelijk

wordt gebruikt, óf er loonheffing verschuldigd is over

de ter beschikking stelling. Indien er loonheffing is ver-

schuldigd, wordt gedurende 3 jaar over 30% van de

waarde van de computer loonheffing ingehouden. Voor

deze belastingheffing mag de burgemeester een bruto

compensatie krijgen.

In de praktijk blijkt dat de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers (burgemeesters, wethou-

ders, raads- en commissieleden) lastig zijn. Het is net even anders dan de arbeidsvoorwaarden van

gemeenteambtenaren. Bovendien worden wijzigingen in de algemene wet- en regelgeving pas laat, en

vaak met terugwerkende kracht, doorgevoerd in de rechtspositiebesluiten. In dit artikel wordt een aan-

tal lastige arbeidsvoorwaarden besproken. Daarnaast zal worden ingegaan  op een paar actuele ont-

wikkelingen.

Indien er geen computer ter beschikking gesteld

wordt, komt de burgemeester in aanmerking voor een

vergoeding van 30% van de aanschafwaarde van de

computer gedurende 3 jaar. Ook dit zijn in beginsel

bruto vergoedingen, die gecompenseerd mogen 

worden.

Daarnaast mag de burgemeester een vergoeding 

krijgen voor de aanleg- en abonnementskosten van

een internetaansluiting. Dankzij de wijzigingen met

ingang van 1 januari 2007, kan deze vergoeding bij een

zakelijk gebruik van meer dan 10% onbelast. Deze

mate van zakelijk gebruik is over het algemeen aanne-

melijk bij een burgemeester.

Wethouders en raadsleden

Voor wethouders en raadsleden geldt nagenoeg het-

zelfde als voor de burgemeester, met dien verstande

dat de vergoeding voor de computer nader wordt

geregeld in de verordening. Indien de modelverorde-

ning van het College voor Arbeidszaken wordt

gevolgd, is vergoeding voor de computer ook 30% van

de aanschafwaarde. Ook de belastingheffing voor deze

vergoedingen mag worden gecompenseerd.

Telefoon

Burgemeester

Op aanvraag krijgt de burgemeester de beschikking

over een mobiele telefoon. Voorheen moest rekening

gehouden worden met de lastige fiscale regels rondom

telefoongebruik. Sinds 1 januari 2007 hoeft dat niet

meer. Aannemelijk is dat de burgemeester de telefoon

voor meer dan 10% zakelijk gebruikt. In dit geval kan

de telefoon sinds 1 januari 2007 onbelast ter beschik-

king worden gesteld. Daarnaast kan de burgemeester

aanspraak maken op een telefoonkostenvergoeding

van € 25,- per maand. Voorheen was deze vergoeding

belast. Afhankelijk van de mate van zakelijk gebruik van

de privé-telefoon kan deze vergoeding al dan niet

onbelast.



Dit geldt alleen indien deze vergoeding bij verordening

is vastgesteld. Hoewel er nog geen uitspraak over is

gedaan door het College voor Arbeidszaken, gaan we

er van uit dat het hier gaat om een bruto vergoeding.

2. Belastingheffing over privé-gebruik dienstauto

De burgemeester kan de beschikking krijgen over een

dienstauto. Op dit moment zijn er wat problemen met

de Belastingdienst ontstaan. Dit heeft er mee te maken

dat het gebruik van de auto voor werkgerelateerde

nevenfuncties niet als zakelijk gebruik wordt

beschouwd, wat een bijtelling tot gevolg kan hebben.

Wordt vervolgd...

3. Vervanging raadsleden

Door wijzigingen in de Kieswet is het mogelijk dat een

raadslid wegens zwangerschap en bevalling, dan wel

langdurige ziekte, tijdelijk ontslag neemt. Het gaat

steeds om een tijdelijk ontslag en een tijdelijke 

vervanging die beide van rechtswege na een periode

van 16 weken eindigen. Het raadslid dat vervangen

wordt, behoudt de volledige raadsvergoeding en de

helft van de onkostenvergoeding.

De vervanger ontvangt de volledige raadsvergoeding

en de volledige onkostenvergoeding. Na afloop van de

vervangingsperiode ontstaat geen recht op een even-

tuele ontslaguitkering voor de vervanger. Er bestaat

ook geen recht op een voorziening bij ouderdoms-

pensioen, invaliditeit of overlijden. Andere vergoedin-

gen die geregeld zijn in de verordening zijn eveneens

van toepassing op de vervanger.

4. Hogere beloning voor politieke ambtsdragers

Het nieuwe kabinet heeft in het regeerakkoord opge-

nomen het rapport van de commissie Dijkstal over te

nemen. Dit betekent dat de beloningsstructuur voor

politieke ambtsdragers aangepast zal worden.

Hiervoor moeten de ministerssalarissen met 30% ver-

hoogd worden. De beloning van overige categorieën

wordt gekoppeld aan het ministerssalaris: x % minis -

ters salaris.

Heeft u meer vragen over politieke ambtsdragers?

Neem dan contact op met onze helpdesk via tele-

foonnummer 0492 - 50 66 22.

mr. Ingrid Hodzelmans

i.hodzelmans@daa.nl
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Wethouders en raadsleden

Ook wethouders kunnen de beschikking krijgen over

een mobiele telefoon. Een vergoeding voor zakelijk

gebruik van de privé-telefoon is voor hen niet van toe-

passing. Of er nog steeds een korting toegepast moet

worden op de onkostenvergoeding voor wethouders

bij het ter beschikking stellen van een telefoon, is bij

het schrijven van dit artikel nog niet bekend.

Voor raadsleden is geen ter beschikking stelling of ver-

goeding van een telefoon geregeld. De telefoonkos ten -

vergoeding is opgenomen in de vaste onkosten -

vergoeding voor raadsleden.

Salderen

Salderen van reiskostenvergoedingen betekent dat 

fiscaal bovenmatige reiskosten verrekend kunnen 

worden met reiskostenvergoedingen die lager dan

zijn het fiscaal toegestane maximum. Bijvoorbeeld de

reiskostenvergoeding van € 0,14 per kilometer voor

woon-werkverkeer en de vergoeding van € 0,28 per

kilometer voor dienstreizen. 

Burgemeester 

Met ingang van 1 januari 2006 heeft de burgemeester

het recht op salderen van reiskosten. In beginsel wordt

de gemeentelijke regeling gevolgd. Is deze er niet dan

heeft de burgemeester recht op saldering op grond

van de salderingsregeling voor het rijkspersoneel. Dit

is geregeld in artikel 4a van de Reisregeling binnenland,

artikel 2a van de Reisregeling buitenland en artikel 13a

van de Verplaatsingskostenregeling 1989.

Wethouders en raadsleden

Wat voor de burgemeester geldt, geldt ook voor de

wethouders, mits zij aanspraak maken op een reis-

kostenvergoeding. Raadsleden kunnen alleen een ver-

goeding ontvangen voor reiskosten buiten het grond-

gebied van de gemeente. Saldering is voor hen niet 

ge regeld.

Actualiteiten

Hieronder zetten wij nog even een aantal actuele 

ontwikkelingen voor u op een rijtje:

1. Vergoeding ziektekosten raadsleden

Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2006 kunnen

raadsleden in aanmerking komen voor een tegemoet-

koming in de kosten van de ziektekostenverzekering.
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met een sterke potentie om succesvol te worden binnen

een organisatie.

Talentmanagement in de praktijk

Uitgaande van deze definitie van talentmanagement

moet eigenlijk aan drie voorwaarden worden voldaan.

Ten eerste moet de medewerker beschikken over

talenten waar de organisatie behoefte aan heeft.

Verder moet de medewerker zelf sterk gemotiveerd

zijn zijn/haar talenten verder te ontwikkelen en te

willen groeien in de organisatie. En ten slotte moet

de organisatie willen (en kunnen) investeren in deze

ontwikkeling van talenten.

Waar begint uw talentmanagement? Hieronder volgen

enkele tips hoe men talentmanagement binnen de

organisatie succesvol kan vormgeven. 

Talentmanagement begint met het opstellen van een

beleidsplan waarin duidelijk aangegeven is  waarom

talentmanagement in de organisatie wordt ingezet:

wat wil men bereiken, waarom wil men dat bereiken

en hoe gaat men dit bereiken? Doelen kunnen bij-

voorbeeld zijn het versterken van het management,

of het op een hoger niveau krijgen van (de kennis en

het gebruik van) informatietechnologie. Natuurlijk

moet men ervoor zorgen dat wanneer de talenten

van de medewerkers op het gewenste niveau zijn

gebracht, men deze talenten ook daadwerkelijk gaat

inzetten in de organisatie.

Het opzetten en uitvoeren van talentmanagement

kost tijd en geld. Bij talentmanagement vindt gerichte

sturing plaats op werven, opleiden en trainen. Naast

de directe kosten zijn er ook indirecte kosten, bij-

voorbeeld de tijd voor begeleiding, coaching en

mentor schap door het hoger management. Eventueel

kan men externe ondersteuning inhuren om de in de

organisatie aanwezige talenten en het verschil tussen

Wat is talent?

Waar denkt u aan als u het woord talent hoort? Er

kunnen verschillende gedachten bij u opkomen.

Misschien denkt u aan de mensen met hoog potenti-

eel, of aan de kandidaten die overblijven bij program-

ma's als Idols en X-factor. Of misschien aan sporters

en modellen op weg naar de top. Diverse gedachten

met één duidelijke overeenkomst, het zijn allemaal

mensen met talenten. Talent zit in een mens. Maar

heeft ieder mens talent? Van Dale omschrijft “talent”

als “een natuurlijke begaafdheid, een bekwaamheid

tot iets”. Niets staat in de weg om te zeggen dat

ieder mens in een organisatie over talent beschikt.

Echter lang niet altijd onderkent en benut de organi-

satie dit talent ten volle.

Talentmanagement

Bij het begrip talent staat de mens, de medewerker,

centraal. Bij talentmanagement gaat het om het ont-

dekken van en het sturen op talentontwikkeling, en

het aansturen van talentvolle medewerkers, zoge-

naamde high potentials. Succesvol talentmanagement

bestaat uit het op één lijn brengen van het belang van

de organisatie én dat van de medewerker. Er zijn veel

ideeën en theorieën over hoe je talentmanagement

het beste in kunt zetten en vorm kunt geven.

Instrumenten die veel genoemd worden bij talentma-

nagement zijn competentiemanagement, werving &

selectie en personeelsplanning. In de literatuur wordt

zelfs wel eens beweerd dat talentmanagement het

nieuwe HRM (human resource management) is.  Dat

lijkt mij niet terecht. Talentmanagement maakt onder-

deel uit van een goed HRM. Daarbij kunnen

competentie management, werving & selectie en 

personeelsplanning als instrumenten worden ingezet.

We kunnen voor talentmanagement de volgende 

de fi nitie gebruiken: Talentmanagement is het verwerven,

inzetten, ontwikkelen en behouden van medewerkers

Waar begint úw talentmanagement?
De economie trekt aan, de vergrijzing neemt steeds meer toe en het aantal jongeren dat de arbeids-

markt betreedt neemt af. De gevolgen hiervan zijn nu reeds merkbaar. De vraag naar talentvolle

medewerkers neemt over de hele linie toe. Organisaties moeten strategische keuzes maken hoe hier-

mee om te gaan. Zij zullen zich door de krappe arbeidsmarkt nadrukkelijker dan voorheen moeten

concentreren op de talenten die ze al in huis hebben. Het sturen op en ontwikkelen van talenten

noemt men talentmanagement. Het is in P&O-land een “hot item” geworden. Talent mana ge ment

klinkt als een geweldige managementtheorie, maar wat houdt dat talentmanagement ei gen lijk in?

Hoe geef je het vorm? In dit artikel wordt u meegenomen in de wereld van talentmanagement. 
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aanwezige en gewenste talenten voor u in kaart 

te brengen. Omdat met talentmanagement relatief

grote extra uitgaven gemoeid zijn is draagvlak in de

organisatie hiervoor belangrijk.  Met een goede,

brede communicatie in de organisatie over het doel

en de opzet bereikt men dat leidinggevenden en

medewerkers goed geïnformeerd zijn.

Potential spotting

Als u in uw beleidsplan eenmaal heeft bepaald welke

talenten u nodig heeft om uw organisatiedoelen te

bereiken, is een volgende stap het bepalen welke

talenten u op dit moment al in huis heeft. Spot eerst

het talent dat nu al in uw organisatie aanwezig is (ook

wel potential spotting genoemd). Voordat u begint met

het inzichtelijk maken van aanwezige én potentiële

talenten bij uw medewerkers is het goed om duidelijke

en scherp geformuleerde profielen op te stellen van

talenten waarnaar u precies op zoek bent. Potential

spotting kan plaatsvinden door leidinggevenden. Zij

kunnen medewerkers bijvoorbeeld in POP-gesprekken,

loopbaangesprekken of functioneringsgesprekken

gericht bevragen op ambities, mogelijkheden en

talenten, niet alleen in de werksfeer, maar ook in het

privéleven. 

Een andere manier om (potentieel en aanwezig)

talent binnen uw organisatie in kaart te brengen is

het uitvoeren van assessments; dit gebeurt vaak om

belangrijke managementfuncties in te vullen. Indien

blijkt dat intern niet alle gezochte talenten aanwezig

zijn, dan is het extern werven van potentieel een

mogelijkheid. Ook hier is het afnemen van assess-

ments een doelgerichte manier om talent te spotten.

Voordat een high potential traject wordt ingezet

moeten beide partijen duidelijk bespreken wat er

gebeurt als het ingezette traject niet oplevert wat

één der partijen of beide partijen ervan verwachten;

dit voorkomt teleurstellingen en onzekerheid.

Behouden high potentials

Nieuw talent aantrekken voor de organisatie is één; het

behouden van deze medewerkers voor uw organisatie

is iets anders: ook dit vergt extra aandacht. Als een

medewerker niet gemotiveerd is zijn/haar potentieel

talent te ontwikkelen en in te zetten, of niet voort-

durend gestimuleerd wordt door de organisatie, dan

kan dit potentieel talent uiteindelijk verloren gaan

voor de organisatie. High potentials vragen daarom

extra aandacht van het management. U kunt bijvoor-

beeld mentoren, die toezien op de ontwikkeling van

de betreffende medewerkers en gemaakte afspraken

bewaken, toewijzen aan high potentials.  Een andere

mogelijkheid is high potentials die voorbereid worden

op een managementfunctie, in de vorm van een

“meeloopstage” met een zittende manager alvast te

laten proeven aan de nieuwe, toekomstige functie. Dit

geeft u bovendien de mogelijkheid het functioneren

van deze medewerker in een praktijksituatie te

observeren en te beoordelen. 

De high potential-medewerker en de organisatie

investeren veel energie, tijd en geld in elkaar. Daarom

is het voor beide partijen belangrijk dat het ingezette

traject voortdurend bewaakt en besproken wordt in

termen van wederzijdse verwachtingen, voortgang en

mogelijkheden. Wanneer mocht blijken dat deze op

enig moment niet meer met elkaar stroken, dan zal

men tijdig met elkaar de alternatieven moeten

bespreken. 

Mocht u naar aanleiding van dit artikel behoefte hebben

aan talent: DA&A beschikt over het (tijdelijk) talent

dat u nodig heeft. Voor vragen of opmerkingen kunt

u contact opnemen met drs. Marco van Roozendaal,

manager Consultancy, via telefoonnummer 0492 - 50

66 66.

drs. Susan Lagerwerf

s.lagerwerf@daa.nl
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medewerkers mogelijk te zien hoe het beleid tot

stand is gekomen en wordt toegepast. En wat er 

concreet gebeurt met geconstateerde misstanden

ongeacht of deze nu laag of hoog in de organisatie

zijn geconstateerd. Fnuikend is het beleid te baseren

op incidenten, waardoor gewenning kan plaatsvinden

en medewerkers alleen getriggerd worden door nog

zwaardere incidenten. 

Inbedding

Integriteitsbeleid moet stevig ingebed zijn in de orga-

nisatie, wil het effectief zijn. Het is meer dan het

opstellen van regels over wat wél mag en wat níet

mag. Het betreft het creëren van een cultuur in de

organisatie met waarden en normen als onkreuk-

baarheid, betrouwbaarheid, fatsoen, eerlijkheid,

medemenselijkheid en collegialiteit. Integriteits schen -

dingen hebben vaak als voedingsbodem een cultuur

waarin in een periode van jaren scheefgegroeide

denkbeelden over wat wel en niet aanvaardbaar is, in

het werk is ontstaan. Een vaak lang  durig en ingrijpend

traject van cultuurverandering en structurele 

ge drags beïnvloeding is dan nodig. Een goede borging

van de behaalde resultaten in zo'n cultuurverander-

traject is essentieel om terugval naar oude patronen

te voorkomen. In diverse organisaties is het integri-

teitsbeleid bijvoorbeeld geborgd door het als onder-

deel van het kwaliteitsbeleid op te nemen.

Het bespreekbaar maken van integriteit vraagt om

een open cultuur, een transparante regelgeving en

een goede communicatie binnen de gehele organisatie.

Medewerkers moeten zich veilig en beschermd voelen

om zich open te stellen voor discussie over inte-

griteit en om misstanden te melden. Het vormen van

integriteitsbeleid van “onderaf” in de organisatie

door discussies hierover te voeren op de werkvloer

levert vaak meer draagvlak en een concretere invul-

ling van het integriteitsbeleid dan een van “bovenaf”

geformuleerd beleid. Natuurlijk is ook de onder -

steuning door de medezeggenschap belangrijk: zij zijn

vaak de oren en ogen van de organisatie. Een positieve

De wetswijziging

De wet zegt dat het “bevoegd gezag” (lees: de werk-

gever) en de ambtenaar verplicht zijn zich als “goed

werkgever” respectievelijk als “goed ambtenaar” te

gedragen. Zij geeft niet aan wat hieronder precies

moet worden verstaan. We kunnen “goed ambtenaar-

schap” vertalen als het zorgvuldig, integer, onpartijdig

en zonder belangenverstrengeling vervullen van dat

ambtenaarschap. De wet verplicht de werkgever een

integriteitsbeleid te formuleren om het integriteits-

bewustzijn in de organisatie te bevorderen. Dit integri-

teitsbeleid moet zij borgen door een gedragscode

voor integriteit op te stellen: een interne regeling die

de werkgever zelf op moet stellen en inhoud moet

geven. De werkgever moet jaarlijks verantwoording

afleggen aan de gemeenteraad over het gevoerde

integriteitsbeleid. De gemeenteraad bepaalt zelf hoe

zij invulling geeft aan deze controlerende taak. Een

ander uitvloeisel van de wet is dat de werkgever

indiensttredende ambtenaren een formele eed of

belofte laat afleggen dat men zich als een goed amb-

tenaar zal gedragen en ook zo zal handelen. Zij kan

besluiten dit ook voor de reeds in dienst zijnde ambte-

naren te laten gelden. Hiermee geeft de werkgever

het signaal af dat integriteit hoog in het vaandel staat.

Dit artikel geeft in enkele voorbeelden aan hoe inte-

griteitsbeleid vorm kan krijgen binnen uw organisatie. 

Integriteitsbeleid

Integriteitsproblemen zijn niet altijd uitsluitend op

individuele medewerkers terug te voeren, maar ook

op het functioneren van deze medewerkers in een

bepaalde cultuur met verschoven waarden en normen.

Daarom is een brede, open communicatie in de gehele

organisatie over de doelstelling, de inhoud en de wijze

van invoering van het integriteitsbeleid belangrijk. Een

concreet, helder geformuleerd integriteitsbeleid

waarin verantwoordelijkheden en be voegd  heden dui-

delijk benoemd en toegewezen zijn, is een uitstekend

uitgangspunt voor het bewaken van de integriteit.

Transparantie in de organisatie maakt het voor

Integriteitsbeleid: hoe vorm te geven?

In 2004 is bij de Tweede Kamer een voorstel ingediend om integriteitsbeleid in de ambtenarenwet op

te nemen. Onder integriteitsbeleid verstaat men: goed ambtelijk handelen, goed werkgeverschap en

algemene regels over integriteit  In maart 2005 is dit voor-stel aangenomen door de Tweede Kamer. 

Op 1 maart 2006 is de wetswijziging ingegaan. Vanaf 2007 zijn gemeenten verplicht over het gevoerde

integriteitsbeleid verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad. Dat betekent dat gemeenten nú

vorm moeten geven aan hun integriteitsbeleid. Maar hoe?



insteek bij de ontwikkeling van integriteitsbeleid: wat

kan beter? heeft meer effect dan een negatieve insteek:

wat is verkeerd?

Rol van de manager

Het management heeft een belangrijke voorbeeld-

functie: wanneer men een hoge standaard van inte-

griteit voor zichzelf hanteert, verhoogt dit de geloof-

waardigheid en acceptatie van het beleid in de orga-

nisatie. Een training van het middenkader hoe inte-

griteit en het integriteitsbeleid bespreekbaar te

maken en te houden binnen de eigen afdeling kan

zeer effectief zijn. In hun agenda moet letterlijk tijd

voor “Integriteit” ingepland staan omdat zij anders de

focus kunnen verliezen door drukke werkzaamheden

en de “waan van de dag”. Omdat het middenkader

dicht bij de medewerkers staat, heeft zij een belang-

rijke signaleringsfunctie. Een manager dient zich toe

te leggen op het scheppen van een veilig klimaat

waarin fouten gemaakt kunnen en mogen worden. In

een veilig klimaat kunnen integriteitskwesties in een

goede sfeer in teamverband besproken worden. 

Ne-gatieve reacties op fouten kunnen daarentegen

leiden tot verkramping en geslotenheid van mede-

werkers, waardoor de kans bestaat dat integriteits-

beleid voor hen in een negatief daglicht komt te

staan. Voor het middenkader zijn, naast goede com-

municatieve ei gen schappen, ook vaardigheden als

conflicthantering, handelend optreden en het durven

nemen van passende maatregelen belangrijk.  

Instrumenten

Instrumenten ter ondersteuning van het integriteits-

beleid kunnen op diverse niveaus in de organisatie

ingezet worden. Medewerkers kunnen soms in een

spagaat komen tussen integriteit en collegialiteit wan-

neer bijvoorbeeld een bevriende collega niet-integer

gedrag vertoont. In zo'n situatie kan een aangestelde

vertrouwenspersoon de medewerker helpen in dit

spanningsveld de juiste afwegingen te maken. Het

aspect integriteit kan een vast onderdeel zijn van bij-

voorbeeld functionerings- en beoordelingsgesprekken,

POP-gesprekken, werkoverleg en dergelijke. Com -

petentie profielen kunnen worden aangevuld met

competenties ten aanzien van integriteit. Bij werving en

selectie kan specifieke aandacht besteed worden aan

de geldende en gewenste normen en waarden binnen

de organisatie. 21

Een belangrijk instrument voor het management is

het instellen van een integriteitsoverleg, waarin afge-

vaardigden van de gehele organisatie situaties, dilem-

ma's en casuïstiek in de organisatie gezamenlijk be -

spreken en vertalen naar “best practices” en aanvul-

lingen op het beleid. Dit overleg kan inventariseren

waar zich risico's, verleidingen en kwetsbaarheden

bevinden, en deze bevindingen vertalen naar preven-

tief beleid en preventieve maatregelen. Ook functie-

roulatie bij kwetsbare functies kan te gen gaan dat een

medewerker te lang aan mogelijke verleidingen

blootstaat, en dat na verloop van tijd relativering van

wat mag en wat niet mag, optreedt.  

Conclusie

Integriteit dient als onderwerp steeds op de agenda

te blijven staan en bespreekbaar te blijven. Het is

geen star beleid, maar het vergt regelmatig onder-

houd en bijstelling, onder andere omdat  het een ver-

taling is van hetgeen in de maatschappij gevoeld en

beleefd wordt. De maatschappij verandert voortdu-

rend, langzaam, maar zeker. Deze veranderingen

moeten in een continu proces vertaald worden naar

het integriteitsbeleid. De organisatie verandert zelf

ook voortdurend, en vanuit deze invalshoek moet de

organisatie zelf ook steeds mee kunnen praten in de

vormgeving van het beleid. Niet alleen vergroot dit

het draagvlak voor het gevormde beleid, maar mede-

werkers voelen er zich ook sterker bij betrokken. 

Wilt u naar aanleiding van dit artikel graag eens van

gedachten wisselen of uw ervaringen delen? Twijfelt u

dan niet om contact met ondergetekende op te

nemen via 0492 - 50 66 66 of op a.evenhuis@daa.nl.

ir. Ab Evenhuis

a.evenhuis@daa.nl



Ouderschapsverlofkorting en overgangsrecht

Met ingang van 1 januari 2007 moet bij alle medewerkers die ouderschapsverlof genieten de ouderschapsverlofkorting in minde-

ring worden gebracht op de ouderschapsverlofvergoeding, dus ook bij medewerkers die onder het overgangsrecht vallen. Dit geldt

ook voor de medewerkers waarvan het verlof is aangevangen voor 1 januari 2006 en waarvan het (resterende deel van het) ver-

lof in 2007 nog loopt. Deze medewerkers vallen niet onder het overgangsrecht, omdat reeds op 31 december 2005 ouder-

schapsverlof werd genoten. Ze vallen ook niet onder het nieuwe recht. Artikel 6:5a lid 5 Collectieve Arbeids voorwaardenregeling

(CAR), waarin het in mindering brengen van het ouderschapsverlof is geregeld, is echter wel van toepassing.

Splitsen ouderschapsverlof

Een medewerker heeft niet het volledig aantal aangevraagde ouderschapsverlofuren benut en dient enige tijd later een nieuwe

aanvraag in voor hetzelfde kind. De werkgever is van mening dat het resterende deel van het ouderschapsverlof is komen 

te vervallen. Op grond van artikel 6:6 lid 2 Wet Arbeid en Zorg heeft de werkgever gelijk. Als de medewerker het verlof had

willen splitsen, had hij vooraf een verzoek in moeten dienen. In dat geval had hij zijn aanspraak op de resterende verlofdelen

wel behouden.

Storting levensloop en ouderschapsverlofkorting

Niet alle belastingdiensten kennen de ouderschapsverlofkorting toe ingeval van een eenmalige inleg van bijvoorbeeld 1 euro

in de levensloopregeling. Er moet sprake zijn van een continuerende inleg, een maandelijkse betaling. De levensloopinstelling

kan daarbovenop een minimuminleg per maand bepalen die hoger ligt dan 1 euro. 

Greep uit Helpdeskvragen
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Wist u dat… 
…met ingang van 1 januari 2007 bij medewerkers die onder het overgangsrecht ouderschapsverlof
vallen ook de ouderschapsverlofkorting in mindering gebracht moet worden?
…een medewerker vóór de ingangsdatum van het ouderschapsverlof een uitdrukkelijk verzoek
moet indienen als hij het verlof wil splitsen?
…een eenmalige inleg in de levensloopregeling kan leiden tot het niet toekennen van de ouder-
schapsverlofkorting? 

Let op, de medewerker moet de ouderschapsverlofver-

goeding wel over de volledige verlofperiode terugbetalen

als zij op verzoek de verlofperiode voor één kind heeft

laten splitsen in meerdere delen.

Een medewerker werkt 28,8 uur per week en

geniet 7,2 uur ouderschapsverlof per week. Hoe

wordt de bezoldiging berekend?

Bij het berekenen van de korting op de bezoldiging (let

op, we hebben het hier niet over de ouderschapsverlof-

korting!) in verband met ouderschapsverlof wordt de

bezoldiging van de betrokkene als uitgangspunt geno-

men. Dit betekent dat bij de berekening van het kort-

ingspercentage in deze casus uitgegaan moet worden

van de parttime arbeidsduur. Rekening houdend met 

het kortingspercentage volgens de overgangsregeling

betekent dit concreet het volgende: 7,2 uur betaald

ouderschapsverlof / 28,8 uur werktijd * 25% korting =

6,25% korting op de bezoldiging per maand.

mr. Sasja Slits  

s.slits@daa.nl

Lid 1 van artikel 6:5:5 UWO bepaalt dat de medewerker

de vergoeding moet terugbetalen als zij binnen zes

maanden na het genieten van het verlof zelf ontslag

neemt. Het gaat hier om ouderschapsverlof voor twee

kinderen dat opeenvolgend wordt genoten. Sinds de

tweede periode van ouderschapsverlof zijn nog geen zes

maanden verstreken als de medewerker met ontslag

gaat. De ouderschapsverlofvergoeding over de tweede

periode moet dus in ieder geval terugbetaald worden.

Als de medewerker binnen zes maanden na 04-05-06

ontslag had genomen, had zij de eerste periode ook

terug moeten betalen. Dat is nu echter niet aan de orde,

omdat de ontslagdatum later ligt. 

Een medewerker heeft voor het eerste kind ou der -

schapsverlof genoten tot en met 04-05-2006. Voor het

tweede kind heeft zij aansluitend ou der  schapsverlof gehad

vanaf 04-05-2006 tot 01-02-2007. Op 1 april 2007 neemt

betrokkene ontslag. Over welke periode kan de gemeente

de be taalde ouderschapsverlofvergoeding te rug vor de ren?
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Uitspraak in proefproces brandweer

De uitspraak houdt verband met een wijziging van het

Arbeidstijdenbesluit per 1 juni 2006. Als gevolg van

deze wijziging gelden nieuwe regels voor aanwezig-

heidsdiensten. Personeel in aanwezigheidsdiensten

mag sinds de wijziging gemiddeld 48 uur per week

werken. Brandweerpersoneel dat werkt in 24-uurs-

diensten werkt momenteel 54 uur per week.

De brandweerman had in de procedure geëist dat

zijn werktijden zouden worden aangepast aan de

wettelijke regels, van 54 uur naar 48 uur per week,

mét behoud van zijn bezoldiging. De gemeente Den

Haag was een andere mening toegedaan. Aanpassing

van de werkweek heeft volgens de gemeente invloed

op het salaris van de brandweerman.

De rechter heeft bepaald dat de werkgever een

rooster van 48 uur per week moet invoeren. Ook

moet de verdeling van productieve en niet-productieve

uren binnen de 24-uursdiensten zodanig worden aan-

gepast dat een brandweerman zijn huidige salaris

behoudt. Gevolg hiervan is dat binnen de werkweek

van 48 uur meer werkuren moeten worden inge-

roosterd. Hierbij geldt dat verschillende soorten

werkzaamheden verschillend mogen worden beloond,

aldus de rechtbank.

Onderhandelaarsakkoord

Op 7 maart 2007 hebben de sociale partners een

onderhandelaarsakkoord bereikt. Hierin is bepaald

dat, conform het Arbeidstijdenbesluit, de arbeidsduur

van brandweerpersoneel in 24-uursdiensten moet

worden teruggebracht van 54 naar 48 uur per week.

Aanpassing vindt plaats met behoud van bezoldiging.

De roosters moeten uiterlijk 31 december 2007 zijn

aangepast. In uitzonderlijke gevallen kunnen lokaal

voorwaarden worden overeengekomen voor toepas-

sing van de maatwerkregeling (opt out).

Gevolgen en afspraken

De aanpassing van de werkweek heeft geen gevolgen

voor het salaris, de eindejaarsuitkering, de vakantie-

toelage en de overige toelagen. Ook toelagen die op

lokaal niveau zijn vastgesteld blijven ongewijzigd.

Het onderhandelaarsakkoord heeft financiële gevolgen

voor gemeenten. Hierover is echter niks in het

onderhandelaarsakkoord vermeld. De VNG heeft dit

bij de minister van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties aan de orde gesteld.

Het feit dat brandweerpersoneel 6 uur per week

minder aanwezig is, heeft tot gevolg dat er meer 

personeel nodig is voor het verrichten van dezelfde

werkzaamheden. Zoals aangegeven zullen in een

werkweek van 48 uur meer werkuren moeten worden

ingeroosterd.

Ondanks het feit dat de medewerkers 6 uur per

week minder aanwezig zijn, is afgesproken dat de

geoefendheid (waar nodig) wordt verbeterd. Dit mag

niet ten koste gaan van overige reguliere werkzaam-

heden. Hierover worden op lokaal niveau afspraken

gemaakt.

Ten slotte is afgesproken dat partijen geen gerechtelijke

procedures meer voeren.

Nabetaling

Vanaf 1 juni 2006 is er te veel gewerkt door het

brandweerpersoneel. Over deze teveel gewerkte

uren vindt een nabetaling plaats met terugwerkende

kracht vanaf 1 juni 2006.

De nabetaalde uren vormen geen grondslag voor 

de vakantietoelage, eindejaarsuitkering en overige

uitkeringen.

mr. Janneke Hakkert

j.hakkert@daa.nl

Op 27 februari 2007 heeft de rechtbank in Den Haag een uitspraak gedaan in het proefproces tussen
een brandweerman en de gemeente Den Haag. Deze uitspraak is van belang voor gemeenten waar
het brandweerpersoneel in aanwezigheidsdiensten werkt.

Periode Hoogte nabetaling

1 juni 2006 t/m 6 x het uurloon

31 december 2006

1 januari 2007 t/m (uiterlijk) 6 x 150% van het uurloon

31 december 2007
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Ten gevolge van de toegenomen verantwoordelijkhe-

den voor werkgevers, nam de kritiek op de arbowet-

geving steeds verder toe. Deze wetgeving bestond

immers uit een veelheid aan regels van algemene

aard, welke op alle branches van toepassing waren.

Gevolg hiervan was dat werkgevers in verschillende

branches, in toenemende mate geconfronteerd wer-

den met tegenstrijdige en onlogische regels. Deze

hoeveelheid regels bracht tevens een behoorlijke

administratieve lastendruk met zich mee. Derhalve

heeft de wetgever tot een ingrijpende wetswijziging

besloten, welke gebaseerd is op de gedachtegang dat

maatwerk de sleutel tot een effectief arbobeleid is. 

De huidige situatie

Per 1 januari 2007 is de arbeidsomstandighedenwet

breed en fundamenteel gewijzigd. Deze wijziging ken-

merkt zich met name door een afname van de regel-

druk. Door nog slechts een kader aan regels te bieden,

heeft de wetgever de verantwoordelijkheid voor

goede arbeidsomstandigheden nu volledig bij de

werkgevers neergelegd. Dit impliceert dat deze er

niet langer van weerhouden worden een maatwerk-

gericht arbobeleid te realiseren. 

Concreet dient het arbobeleid op ondernemings -

niveau in samenspraak met de werknemers tot stand te

komen. Zodoende zal dit beleid op een breed draagvlak

kunnen rekenen. Hierdoor zal doorgaans de veiligheid

en gezondheid op de werkvloer toenemen. Voortaan

zullen arboregels nog enkel hoofdzakelijk in de

arbeidsomstandighedenwet, het arbobesluit en de

arboregeling worden vastgelegd. De vele beleidsre-

gels zullen dus verdwijnen. Daarnaast zal de arbo-

wetgeving vorm krijgen aan de hand van zogenaamde

'doelvoorschriften'. Doelvoorschriften geven enkel

het resultaat aan waartoe het arbobeleid dient te lei-

den. Deze vormen het publieke domein van de arbo-

wet. De manier waarop aan de doelvoorschriften

Achtergrond van de Arbowetgeving

Wat ooit als Kinderwet van liberaal kamerlid Van

Houten is begonnen om kinderarbeid uit te bannen,

is inmiddels uitgegroeid tot een omvangrijk pakket

aan wet- en regelgeving op het gebied van arbeids-

omstandigheden. Sinds lange tijd is de Arbeids -

omstandighedenwet 1998 van kracht, deze vormt in

combinatie met het Arbobesluit en de Arboregeling

het geheel aan Arbowetgeving. Deze wetgeving

wordt verder aangevuld met de beleidsregels, welke

voorschrijven hoe het noodzakelijke beschermings -

niveau moet worden bereikt. De Arbowetgeving is

van toepassing op iedere werkgever en werknemer,

de aard van de organisatie is hierbij niet van belang.

Het toepassingsgebied betreft zowel het bedrijfsle-

ven, overheidsorganisaties en non-profitorganisaties.

De Arbowetgeving streeft naar een optimale

bescherming van werknemers, tegen blootstelling aan

gevaren bij de uitvoer van de arbeid.

Aanleiding voor de wetswijziging van 

1 januari 2007

De laatste jaren is de aandacht voor goede arbeids-

omstandigheden gestaag toegenomen, de reden hier-

voor is tweeledig. Enerzijds hebben vele werkgevers

de kosten die met verzuim gepaard gaan aan den lijve

ondervonden. Derhalve zijn werkgevers uit eigen ini-

tiatief méér aandacht gaan besteden aan het arbobe-

leid. Anderzijds heeft de wetgever bijgedragen aan de

toegenomen aandacht voor goede arbeidsomstandig-

heden. Deze heeft immers in juli 2005 een wetswijzi-

ging doorgevoerd, waarbij de verantwoordelijkheid

voor goede arbeidsomstandigheden méér dan voor-

heen bij de werkgever is neergelegd. Deze wetswijzi-

ging is voor veel werkgevers aanleiding geweest om

het gevoerde arbobeleid te herzien.

Gewijzigde regelgeving arbeidsomstandigheden
Het zal niemand zijn ontgaan dat de wetgever een op deregulering gerichte omslag in de beleidsvoering

heeft gemaakt. Aanleiding hiervoor is dat de wetgever de laatste jaren veel kritiek heeft gekregen op zijn

regeldruk. Door ieder probleem te beantwoorden met nog méér regels, is een neerwaartse spiraal in de

kwaliteit van de wetgeving zichtbaar geworden. Feit is dat bedrijven worden belemmerd in hun groei-

mogelijkheden, vanwege de toegenomen regeldruk en daarbij horende administratieve lasten. Derhalve

staat de terugdringing van de regeldruk hoog op de overheidsagenda. Vanuit dit oogpunt is per 1 januari

2007 de  Arbeidsomstandighedenwet reeds gewijzigd en zal per 1 april 2007 de Arbeids tijdenwet even-

eens worden gewijzigd (bij het ter perse gaan van dit Magazine was dit nog niet gebeurd, red.). In deze

bijdrage worden de genoemde wetswijzigingen nader beschouwd.



wordt voldaan is voortaan niet langer bij wet geregeld.

Hiervoor heeft de wetgever een belangrijke rol 

voor de brancheverenigingen weggelegd. De branche -

verenigingen dienen zogenaamde 'arbocatalogi' op te

stellen. Hierin staan zogenaamde 'middelvoorschriften',

welke helder beschrijven hoe de bij wet geregelde

doelvoorschriften dienen te worden gerealiseerd.

Zodoende vormen de middelvoorschriften het private

domein van de arbowet. Het is van belang te weten

dat de LOGA-partijen reeds een concept arbo -

catalogus voor gemeenten hebben opgesteld. 

Tenslotte is tevens de rol van de Arbeidsinspectie

gewijzigd. Naast handhaving van de wet zal deze

voortaan ook werkgevers en brancheverenigingen

voorlichten, over methoden om aan de bij wet gere-

gelde doelvoorschriften te voldoen.

Kanttekening bij de wetswijziging van 

1 januari 2007

De gewijzigde arbeidsomstandighedenwet is een

absolute verbetering ten opzichte van de oude situatie.

Door de afgenomen regeldruk is maatwerk im mers

beter mogelijk geworden. Hoewel deze wetswijziging

méér perspectieven biedt voor een effectief arbeids-

omstandighedenbeleid, betekent dit géén vanzelf-

sprekende verbetering. Een effectief arbobeleid is

namelijk niet alleen afhankelijk van de wettelijke

mogelijkheden. De bereidheid van zowel de werkgever

als de werknemer, om samen te werken aan optimale

arbeidsomstandigheden is immers van even groot

belang. 

Nieuwe arbeidstijdenwet

Per 1 april 2007 treedt de nieuwe Arbeidstijdenwet

(ATW) in werking. Deze nieuwe wet staat vooral in

het teken van versoepeling en vereenvoudiging van

de huidige regels. Werkgevers en werknemers krijgen

méér vrijheid om afspraken te maken over de invul-

ling van arbeidstijden en pauzes. 

De voor de huidige Arbeidstijdenwet kenmerkende

standaard- en overlegregeling geldt in de nieuwe wet

alleen nog voor de arbeid in nachtdiensten. Waar

voorheen de wet een aantal standaardnormen gaf en

daarnaast een aantal ruimere normen gaf die van toe-

passing waren als dat per collectieve afspraak werd

afgesproken, geldt voortaan één norm. Naast deze
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n en arbeidstijden

vereenvoudiging van de wet vindt versoepeling plaats

door een terugdringing van de regels voor maximale

arbeidstijden van 12 naar 4. Als het goed is leiden de

genoemde vereenvoudiging en versoepeling tot minder

bureaucratie en prettiger werken. 

De belangrijkste wijzigingen

In onderstaande tabel worden de belangrijkste wijzi-

gingen kort uiteengezet:

Situatie < april 2007 Situatie na > april 2007

Arbeidsduur

• Maximaal 10 uur per dienst; • Maximaal 10 uur per dienst;

• In elke periode van 4 weken uur per week;

mag de medewerker gemiddeld • In elke periode van 4 weken  

50 uur per week werken; mag de medewerker ge-

•  In elke periode van 13 weken middeld 55 uur per week

mag de medewerker gemiddeld werken;

45 uur per week werken. • In elke periode van 16 weken

mag de medewerker ge-

middeld 48 uur per week 

werken. 

Pauzeregeling

• Tenminste één pauze bedraagt • De omvang van het totaal

minimaal 30 minuten • aan pauzes per dienst blijft 

hetzelfde. Echter voortaan 

hoeft een pauze niet langer 

te bedragen dan 15 minuten.

Consignatie

(bereikbaar zijn bij onvoorziene omstandigheden)

• Elke 4 weken, 2 x een week • Elke 4 weken, 14 x een dag 

geen consignatie. geen consignatie. 

Wekelijkse onafgebroken rusttijd

• 36 uur per week; • 36 uur per week;

• óf 60 uur per 9 dagen. • óf 72 uur per 14 dagen.

Arbeid op zondag

• Per jaar op minstens 13 • Met individuele instemming

zondagen geen arbeid. is het mogelijk om meer dan

40 zondagen per jaar te 

werken. 

Arbeid in nachtdienst

• 9 uur per nachtdienst; • 10 uur per nachtdienst;

• 40 uur per week als de werk- • 40 uur per week als de werk-

nemer in nachtdienst werkt; nemer in een periode van 16

• Maximaal 16 nachtdiensten in weken 16 keer nachtdienst

4 weken. draait;



26        

• Uitrukuren tellen mee voor de maximale arbeids-

duur. De maximale arbeidsduur voor de geconsig-

neerde vrijwilliger wordt:

- 60 uur per week

- Elke periode van 4 weken gemiddeld 55 uur per

week en elke periode van 16 weken gemiddeld

48 uur per week

• De regels voor consignatie in de nachtelijke uren

zijn niet van toepassing op de vrijwillige brand-

weer. De regels voor de consignatie van vrijwilli-

gers worden:

- Elke periode van 28 dagen, 14 dagen geen con-

signatie en is er twee maal een periode van 48

uur zonder arbeid en consignatie;

- Geen consignatie 11 uur voor elke nachtdienst

en 14 uur na elke nachtdienst. 

Meer informatie

Als u naar aanleiding van de gewijzigde regels vragen

heeft of de behoefte heeft aan aanvullende informa-

tie, dan zijn wij graag bereid om u hierover te woord

te staan. U kunt ons bereiken via telefoonnummer

0492 - 50 66 66.

Thijs Duchateau LL.M  |  t.duchateau@daa.nl

drs. Evert Jansen  |  e.jansen@daa.nl

Gevolgen wijzigingen voor gemeenten

De wijzigingen in de nieuwe Arbeidstijdenwet hebben

vooralsnog geen invloed op bestaande afspraken

voor gemeenten. De oude wet blijft van toepassing

tot het moment dat er een nieuwe CAO wordt afge-

sproken of tot uiterlijk 1 jaar na inwerkingtreding van

de wet. Dit betekent dat uiterlijk 1 april 2008 de

nieuwe regels voor alle sectoren gaan gelden. 

De VNG heeft vooralsnog aangegeven geen voorne-

men te hebben om de CAR/UWO te verruimen op

het punt van arbeidsduur. Het lijkt hiermee dat de VNG

de normen voor de arbeidsduur, die strenger zijn dan

die uit de Arbeidstijdenwet, dus wil handhaven.

Wat betreft de overige wijzigingen kunt u zelf lokaal

bepalen of u deze verruiming wilt overnemen. 

Vrijwillige brandweer

Voorheen vielen uitrukken van de brandweer niet

onder de Arbeidstijdenwet en het Arbeids tijden -

besluit. Dit verandert echter per 1 april 2007 omdat

dit in strijd blijkt te zijn met de Europese richtlijn

voor arbeidstijden. Door deze wijziging wordt de

inzetbaarheid van brandweerpersoneel buiten de

reguliere werktijd verminderd. Omdat dit vooral

gevolgen heeft voor het vrijwillige brandweerperso-

neel zijn voor hen in het nieuwe Arbeidstijdenbesluit

aanvullende bepalingen opgenomen. De wijzigingen

zijn niet van invloed op de aanwezigheidsdiensten. 

De regels hiervoor zijn al per 1 juni 2006 gewijzigd.

De wetgever heeft onderscheid gemaakt tussen twee

categorieën vrijwilligers:

1. Vrijwilligers die arbeid op oproep verrichten,

maar niet verplicht zijn hieraan gehoor te

geven (vrije instroomprofiel)

2. Vrijwilligers die arbeid op oproep ver-

richten en verplicht zijn hieraan

gehoor te geven (consignatieprofiel)

Voor categorie één zullen de

wijzigingen geen gevolgen heb-

ben. Voor categorie twee is

dit echter anders. De

belangrijkste wijzigingen

per 1 april 2007 voor

deze groep zijn:



Productinformatie



Opleidingsagenda c demie

Heeft u behoefte aan advies bij het zoeken naar een training? Heeft u

specifieke wensen voor een in-company training? Bel dan met Erna

Swaans, coördinator Opleidingen, via 0492 - 50 66 66 of neem een kijkje

op onze website www.daa.nl/dacademie. Hier treft u alle actuele

informatie aan en u kunt zich bovendien aanmelden voor een training.

Naam Aantal dagen Startdata Locatie

P&O Specialisatietrainingen

- HBO Deeltijdopleiding Salarisadministrateur 28 4 mei 2007 Amersfoort

- Praktijkopleiding Salarisadministratie binnen 8 25 september Amersfoort

de (semi-)overheid

- Masterclass Salarisadministratie 3 10 mei 2007 Amersfoort

- Actualiteitendag: Salarisadministratie Overheid 1 26 april 2007 Amersfoort

Competentiegerichte trainingen

- Leidinggeven voor het middelmanagement 6 26 september Amersfoort

- Resultaatgericht Time- en Stressmanagement 3 25 september Amersfoort

- Professioneel Adviseren 5 16 april 2007 Amersfoort

- Projectmatig Werken 5 9 oktober Amersfoort

- Effectieve Functionerings- en Beoordelingsgesprekken 3 25 oktober Amersfoort

P&O Producttrainingen

- RAP Gebruikerscursus 1⁄2 in overleg met u Bij u 'in huis'

- RAP Intensief 1 31 mei 2007 Helmond

- P&O Managementinformatie met Impromptu 2 24 mei 2007 Helmond

(PIMS-gebruikers)

- P&O Managementinformatie met Impromptu 1 of 2 in overleg met u Bij u 'in huis'

(Beaufort-gebruikers)

Schootense Dreef 15, 5708 HZ Helmond

Postbus 748, 5700 AS Helmond

Tel: (0492) 50 66 66 Fax: (0492) 50 66 50

E-mail: info@daa.nl Website: www.daa.nl


