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Per 1 januari 2013 gaat het uniforme loonbegrip er eindelijk komen.  
na jarenlang gesteggel hierover is het nu een feit. Drie bekende loon
begrippen worden aangepast naar een uniform loonbegrip. lastenver
lichting en duidelijkheid alom: voor overheid, uwv en Belastingdienst. 
maar wat betekent dit voor collectieve inkomensverzekeringen? 

unifOrm lOOnBegriP: 
de relevantie voor 
verzekeringen

H
et door werknemers 
verdiende loon en 
de belasting- en pre-
mieheffingen over 
dit loon zijn voor de 
overheid zeer rele-

vant. Via de loonheffingen dragen 
de werkgevers loonbelasting, pre-
mie volksverzekeringen, premies 
werknemersverzekeringen en de 
inkomensafhankelijke bijdrage 
voor de Zorgverzekeringswet 
(ZVW) af. In totaal levert dit 122 
miljard euro op, bijna de helft van 
het totaal aan inkomsten van het 
rijk. Deze loonheffingen worden 
door werkgevers als ingewikkeld 
en bewerkelijk ervaren. Ingewik-
keld in de zin dat onderscheid 
gemaakt wordt tussen werkge-
vers- en werknemersdelen, of dat 
sommige looncomponenten voor 

de ene regeling wel meetellen en 
voor een andere weer niet (bij-
voorbeeld zoals bij de auto van de 
zaak). 

drie loonBegrippen
Momenteel zijn er drie relevante 
loonbegrippen die ook in uitingen 
van de inkomensverzekeraars 
voorkomen. Dit zijn:
 - loon voor loonheffing;
 - loon voor de sociale verzeke-

ringswetten (SV-loon);
 - loon voor de Zorgverzekerings-

wet.

Een vereenvoudigde loonadmi-
nistratie geeft de regering als 
reden van de wijziging naar één 
uniform loonbegrip. Hierdoor 
kunnen werkgevers uiteindelijk 
zelf hun eigen loonadministratie 

gaan doen. Want de kosten die 
zij maken om de heffing binnen 
te halen, bedragen 1,3 miljard 
euro. Deze kosten moeten naar 
beneden. 

premieS zijn werkgeverS
premieS geworden
Om te komen tot vereenvoudiging 
heeft de overheid al de nodige 
stappen gezet. Zo zijn alle pre-
mies voor de werknemersverzeke-
ringen premies geworden die de 
werkgever betaalt. Recentelijk is 
het premiedeel dat werknemers 
moesten betalen voor de WW op 
nul gezet. Dus alle premies wor-
den door de werkgevers betaald. 
Dit is een duidelijke vereenvou-
diging: voor de Belastingdienst 
en werkgevers is hiermee een 
moeizaam traject van teruggaven 
van premies werknemersverze-
keringen afgeschaft. Teruggaven 
vonden plaats wanneer bij werk-
nemers met meerdere dienstbe-
trekkingen in een kalenderjaar 
meer premie was betaald dan met 
het maximum premieloon in over-
eenstemming was. 
 Dat de werkgevers alle premies 
betalen, heeft wel geleid tot Ka-
mervragen: heeft een werknemer 
er wel weet van wat de werkgever 
allemaal voor hem doet? Dat er 
niet alleen loon wordt uitbetaald, 
maar ook dat er een goede dek-
king is voor de sociale zekerheid? 
De staatssecretaris onderkent 
dit gebrek aan aanvullende in-
formatie, maar wil geen extra 
informatie op laten nemen op 
bijvoorbeeld een loonstrook. Dit 
brengt wel een kans met zich mee 
voor de adviseurs op het vlak van 
inkomensverzekeringen: wellicht 
kunt u dat namens de werkgever 
duidelijk maken aan de werkne-
mers. 

gevolgen van uniformering
Een praktisch voorbeeld is de auto 
van de zaak: de bijtelling ‘privé-
gebruik auto’ vormt loon voor de 
loonbelasting/premie volksverze-
keringen en de inkomensafhan-
kelijke bijdrage ZVW, maar niet 
voor de premies werknemersver-
zekeringen. Deze ongelijkheid 
wordt opgeheven door de bijtel-
ling ‘privégebruik auto’ behalve 
als loon voor de loonbelasting/
premie volksverzekeringen en de 

het gevolg 
is dat alle 
verzeke
ringsvoor
waarden 
moeten  
worden  
aangepast
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inkomensafhankelijke bijdrage 
ZVW ook als loon voor de premies 
werknemersverzekeringen aan 
te merken. Dit sluit aan bij de 
behandeling van ander loon in 
natura dat ook tot de grondslag 
voor de premies werknemersver-
zekeringen behoort. Het telt daar-
door ook mee voor de vaststelling 
van een eventuele uitkering op 
grond van de werknemersverzeke-
ringen (het dagloon op basis van 
het laatstverdiende loon, en de 
uitkering als percentage van het 
dagloon, het inkomen dat wordt 
verdiend tijdens uitkering en ver-
rekend met lopende uitkering) en 
de mate van arbeidsongeschikt-
heid (hoogte maatmaninkomen, 
het aan de loonontwikkelingen 
aangepaste laatst verdiende loon).
 De werkgever kan inhouding 
over het voordeel ‘privégebruik 
auto’ van loonbelasting/premie 
volksverzekeringen en inkomens-
afhankelijke bijdrage ZVW achter-
wege laten als de werknemer over 
een verklaring ‘geen privégebruik’ 
beschikt. Dan is er geen sprake 
van loon, ook niet voor de pre-
mies werknemersverzekeringen. 
 Daarnaast verandert de heffi  ng 
van de bijdrage voor de Zorgver-
zekeringswet. Een gevolg hiervan 
is al zichtbaar per 1 januari 2012. 
De grondslag van het maximum 
bijdrage-inkomen voor de inko-
mensafhankelijke bijdrage is ver-
hoogd tot het maximum premie-
loon werknemersverzekeringen. 
Door deze grondslagverbreding is 
het heffi  ngspercentage verlaagd. 
Hiermee zijn de grenzen voor de 
heffi  ng van de inkomensafhanke-
lijke bijdrage Zorgverzekerings-
fonds en de premies werknemers-
verzekeringen geharmoniseerd.

gevolgen collectieve 
inkomenSverzekeringen
De wijzigingen gaan in per 1 janu-
ari 2013 en zullen nog de nodige 
aandacht gaan krijgen rondom 
belastingen, premies, stijging van 
kosten, et cetera. Waar tot op he-
den nog niets over is geschreven 
is het gevolg voor de collectieve 
inkomensverzekeringen. Denk 
hierbij aan de verzuimverzeke-
ring, de WGA-hiaatverzekering, et 
cetera. 
 Deze verzekeringen kennen een 
dekking voor inkomstenderving 

als gevolg van ziekte of arbeids-
ongeschiktheid. Het inkomen (of-
wel loon) is hiermee belangrijk. 
De verzekeraars hebben in hun 
voorwaarden aansluiting gezocht 
bij loonbegrippen die veel in de 
markt voorkomen. De dekking is 
hierop gebaseerd, maar ook de 
wijze van administratie. Denk 
hierbij aan de naverrekening op 
loonsombasis (bijvoorbeeld kolom 
8 van de loonstaat). Dit wordt per 
1 januari 2013 allemaal anders. 
 ‘Anders’ in de zin van ‘defi nitie 
inkomen’. Maar ook de uitkerings-
grondslag kan anders worden. 
Verder is er soms sprake van 
keuze binnen een verzekerings-
product: wordt de premie gehe-
ven over loon voor loonheffi  ng of 
over het SV-loon? Deze keuze is 
er straks niet meer. Het gevolg is 
dat alle verzekeringsvoorwaarden 
moeten worden aangepast. En 
in sommige gevallen heeft het 
uniforme loonbegrip premiecon-
sequenties door een stijgende of 
dalende heffi  ngsgrondslag.
 Het tweede gevolg is dat alle 
systemen van naverrekening moe-
ten worden gewijzigd. En dan op 

zo’n wijze dat voor het overgangs-
jaar 2013 de oude loongegevens 
over 2012 nog wel kunnen wor-
den opgevraagd. Maar voor 2013 
(de voorlopige loonsom) zal het 
uniforme loonbegrip gehanteerd 
gaan worden. We kunnen ons de 
uitkomsten van de naverrekening 
al voorstellen: een gewijzigd loon 
(bijvoorbeeld bij de auto van de 
zaak), én een gewijzigd premie-
percentage en dat over twee ver-
schillende jaren met verschillende 
loonsommen. In dit voorbeeld 
noemen we dan nog niet eens de 
premiewijziging als gevolg van 
een goed of slecht schadejaar (‘ex-
perience rating’). 
 Een derde gevolg is de eerder 
genoemde auto van de zaak. Als 
een werknemer deze nog niet 
heeft, maar gedurende het jaar 
wel gaat krijgen, is dit een voor 
het loon relevante loonmutatie. 
Ook voor een eventuele WIA-ver-
zekering, want de auto telt mee 
voor WIA-berekeningen. Zal deze 
‘loon’-mutatie tussentijds moeten 
worden opgegeven aan de inko-
mensverzekeraar?
 Een probleem voor verzeke-
raars is dat het niet makkelijk zal 
zijn om een uniforme overstap 
naar het uniforme loonbegrip te 
maken. Want hoe moet het loon-
begrip van de verzuimverzekering 
(brutoloon, ongemaximeerd) in 
harmonie gaan lopen met het 
loon voor WIA-verzekeringen? 
Dat blijven dus – binnen de ver-
zekeringsbranche − verschillende 
loonbegrippen. Verder hanteren 
verzekeraars verschillende maxi-
meringen in hun dekkingen. Denk 
bijvoorbeeld aan de verzuim-
verzekering. De ene verzekeraar 
verzekerdt tot 110.000 euro waar 
een ander tot 125.000 euro gaat. 

concluSie
Een op het oog voor inkomens-
verzekeringen niet zo relevante 
wijziging zal per 1 januari 2013 
de nodige administratieve lasten-
verzwaring teweeg brengen. Maar 
op termijn zal het ook voor de 
inkomensverzekeraars eenvoudi-
ger gaan worden.   
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voorkomende loonBegrippen collectieve 
inkomenSverzekeringen
 - Het door de werkgever aan de Belastingdienst op 
te geven fi scale loon van alle werknemers. Het ver-
zekerd bedrag bedraagt het loon tot het maximum 
premieloon Sociale Verzekeringen.

 - Het fi scaal loon per verzekerde werknemer dat 
door de verzekeringnemer per kalenderjaar wordt 
betaald inclusief emolumenten zoals vermeld in de 
polis, gemaximeerd tot maximumpremieloon.

 - Het brutoloon waarover werkgever premie WAO/
WIA is verschuldigd.

 - De som van de jaarlonen van alle werknemers die 
in dienst zijn, gemaximeerd op de WIA-loongrens.

 - Het voor elke werknemer geldende onafgetopte 
(bruto)loon voor premieheffi  ng sociale verzekerin-
gen als bedoeld in hoofdstuk 3 van Wet fi nancie-
ring sociale verzekeringen. Voor uitkering is mede 
bepalend het gemaximeerde loon, zijnde het loon 
tot maximaal het in artikel 17, eerste lid, van die wet 
genoemde bedrag.

 - Het brutoloon tot SV-maximum (het voor WIA 
geldende maximumdagloon vermenigvuldigd met 
261 werkdagen).

 - Het loon, voor zover uitdrukkelijk overeengeko-
men, inclusief vakantiegeld en andere structurele 
toeslagen, dat jaarlijks door verzekeringnemer aan 
verzekerde wordt uitbetaald; gemaximeerd op de 
WIA-loongrens.

 - Het door de verzekeringnemer aan de verzekerde 
betaalde loon, waarover op grond van de Wet 
fi nanciering sociale verzekeringen premie voor de 
WGA wordt geheven.

ook voor 
collectieve 
inkomens
verzekerin
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