Centraal College van Deskundigen
Interpretatierapport NEN 4400-1:2017

datum: 31 januari 2019
nummer: 2017-222 a

Onderwerp: 4.2.3 Deel B.2: Eisen aan de loonadministratie

Norm: 4.2.3.1.4 sub c)
De onderneming moet een juiste, volledige en tijdige loonadministratie voeren. De
onderneming moet hiervoor waarborgen dat indien er inhoudingen of verrekeningen op het
wettelijk minimumloon gedaan worden, deze inhoudingen of verrekeningen voldoen aan de
eisen gesteld in wet- en regelgeving.
Situatieschets
Binnen het SNA-keurmerk wordt getoetst of een onderneming ten minste volgens de Wet
minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) betaalt en bij einde dienstverband de
vakantiebijslag wordt uitgekeerd (Normelement 4.2.3.1.4). Per 1 januari 2017 geldt er een
verbod op verrekeningen (conform artikel 7:632 BW) en inhoudingen (conform artikel 7:631
BW) met/op het Wml. Hierop zijn op 24 oktober 2016 door de wetgever enkele
uitzonderingen gemaakt.
Interpretatie

Uitzonderingen op het verbod van inhoudingen:
Indien de onderneming inhoudt op het minimumloon (Wml), na aftrek sociale lasten,
pensioenpremies (voor zover van toepassing) mag dit alleen onder de volgende
voorwaarden:
Algemeen
a) De inhoudingen dienen zich te beperken tot de huisvestingskosten en de kosten
voor de zorgverzekeringspremie;
b) Inhoudingen mogen alleen plaatsvinden indien de werknemer daar een schriftelijke
volmacht (eenzijdige wilsverklaring) voor heeft gegeven;
c) Aan de volmacht moet een overeenkomst ten grondslag liggen waar een
betalingsverplichting uit blijkt;
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d) De inhouding op het loon is gelijk als het in de volmacht en onderliggende
overeenkomst vastgelegde bedrag;
e) De inhoudingen die betrekking hebben op betalingen uit naam van de werknemer
door de onderneming gedaan worden;
Opmerking 1: Een volmacht als bijlage bij een overeenkomst wordt wel gezien als een
(separate) eenzijdige wilsverklaring. De volmacht dient dan wel door de werknemer
ondertekend te zijn.
Opmerking 2: Als in de volmacht een duidelijk bedrag is opgenomen en de mogelijkheid van
(jaarlijkse) indexatie van dit bedrag benoemd wordt, is dit transparant en toegestaan (de
onderneming behoeft dan niet periodiek de volmacht aan te passen. Er moet wel aan de
werknemer duidelijk gemaakt zijn wat bedoeld wordt met indexatie en de gevolgen daarvan
of wat het nieuw in te houden bedrag is).
Huisvestingskosten
f)

De huisvestingskosten zijn gemaximeerd tot 25 procent van het van toepassing
zijnde Wml (rekening houdend met leeftijd en parttime percentage);

g) Onder huisvestingskosten wordt verstaan: de huurprijs, kosten voor
nutsvoorzieningen en servicekosten, welke verband houden met de huisvesting
waar de werknemer wordt gehuisvest;
h) De huisvesting moet worden aangeboden door een toegelaten instelling als bedoeld
in artikel 19 lid 1 van de Woningwet (de zogenoemde woningbouwverenigingen 1) of
door een (particuliere) verhuurder die of:
- SNF gecertificeerd is. Dit blijkt uit het register van de Stichting Normering
Flexwonen. Of,
- gecertificeerd is op basis van een door sociale partners gezamenlijk opgestelde
norm. De norm dient gebaseerd te zijn op afspraken over huisvesting opgenomen in
de desbetreffende cao. Inspecties dienen door een door de Raad voor Accreditatie
erkende certificerende instelling te worden uitgevoerd. De certificering moet blijken
uit een openbaar register;
i)

De onderneming overlegt een afschrift van de huurovereenkomst tussen de
werknemer en (uiteindelijke) verhuurder en de schriftelijke volmacht;

j)

De onderneming mag huisvestingskosten inhouden op het loon indien werkgever en
verhuurder dezelfde entiteit zijn, mits aan alle bovenstaande voorwaarden wordt
voldaan;

Opmerking 3: Indien er gebruik wordt gemaakt van een (particuliere) verhuurder die
gecertificeerd is en dit blijkt uit een register als bedoeld onder sub h, dient ook de cao waarin
1

Voor alle toegelaten instellingen zie: https://www.ilent.nl/onderwerpen/autoriteitwoningcorporaties/corporaties/
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de afspraken over huisvesting zijn opgenomen te worden toegepast door de onderneming.
De controle op de (volledige) toepassing van die cao ligt bij de sociale partners van die cao.
Kosten voor de zorgverzekeringspremie
k) De inhouding van de zorgverzekeringspremie is gemaximeerd tot het jaarlijks door
de Minister van VWS vastgestelde raming van de nominale premie zorgverzekering
van dat jaar;
l)

Onder zorgverzekeringspremie wordt verstaan: de verschuldigde premie voor een
zorgverzekering zoals omschreven in de Zorgverzekeringswet, als de verschuldigde
premie ter afdekking van het verplicht eigen risico, bedoeld in artikel 1, onderdeel g,
van de Zorgverzekeringswet;

m) De werknemer is verzekeringnemer van de verzekering;
n) De onderneming toont door middel van afschriften van de zorgpolis en (indien van
toepassing) de polis van de herverzekering van het eigen risico aan dat de
inhouding overeenkomt met de polis;
o) De onderneming toont aan dat de zorgverzekeringspremie ook daadwerkelijk
namens de werknemer aan de verzekeraar wordt betaald.

Werkwijze in verband met het verbod van verrekeningen:
Indien vooraf schriftelijk met de werknemer overeengekomen, kan verrekening plaatsvinden
met een ontvangen voorschot op het loon van de werknemer. Wanneer het voorschot leidt
tot betaling onder het Wml dient dit voorschot ook giraal te zijn voldaan. Verder is
verrekening alleen mogelijk met het loon wat hoger is dan het (netto equivalent van het)
Wml. De toegestane verrekeningen zijn opgenomen in artikel 7:632 BW.
Een uitzondering op het bovenstaande is dat het wel toegestaan is om teveel betaald loon te
verrekenen met het minimumloon indien er wordt voldaan aan de volgende vereisten:

-

Er niet meer verrekend wordt dan 10% van het minimumloon van de betreffende
betaalperiode;

-

De werknemer op de hoogte is van de verrekening;

-

De verrekening van het teveel betaalde loon geen betrekking heeft op loon van een
periode langer dan 6 maanden geleden voor de verrekening.

Onder teveel betaald loon wordt verstaan: “Loon waar de werknemer geen recht op heeft op
basis van de contractuele afspraken”. Daarbij is de definitie van loon in artikel 6 van de Wet
Minimumloon en minimumvakantiebijslag leidend. Een onterecht uitbetaalde netto
vergoeding voor bijvoorbeeld reiskosten wordt derhalve niet gezien als te veel betaald loon.
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Werkwijze bij verrekeningen en inhoudingen bij einde dienstverband:
Bij uitdiensttreding van een werknemer mogen op de laatste loonbetaling inhoudingen en
verrekeningen plaatsvinden tot het wettelijke minimumloon. Alle looncomponenten die niet tot het
wettelijk minimumloon behoren kunnen gebruikt worden voor verrekening van de opeisbare
vorderingen.

Wijze (indien van toepassing) van herstel van de geconstateerd afwijking:
Bij een geconstateerde afwijking dient de onderneming in ieder geval het gedeelte dat te
veel of onterecht is ingehouden/verrekend op het Wml giraal te voldoen aan de
desbetreffende werknemer(s). Herstel dient doorgevoerd te worden vanaf het moment dat
de inhouding/verrekening niet (meer) aan de eisen voldoet en tot het moment dat de
inhouding/verrekening weer aan de eisen voldoet. Bij initiële inspecties is de periode
waarover herstel moet plaatsvinden het huidige en voorafgaande boekjaar.

Ingangsdatum

1 augustus 2019

Major / minor

Blijft major

Onderdeel verkorte inspectie

Nee
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