Nota van toelichting
1. Algemeen
Dit wijzigingsbesluit heeft tot doel bepalingen in het Algemeen inkomensbesluit
socialezekerheidswetten, het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen, het
Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten, en het Besluit SUWI aan te passen aan
arbeidsvoorwaarden die leiden tot een opbouw van een deel van het loon tot een later
moment van uitbetaling. Dit leidt tot doorgaans periodiek regelmatige opbouw van een
bedrag aan toekomstig loon dat later wordt uitbetaald (opname). Het gaat hierbij om
arbeidsvoorwaardenbedragen die wel bekend staan onder de benaming individueel
keuzebudget (IKB), persoonlijk keuzebudget, employee benefit en vergelijkbare
benamingen. Doel is duidelijkheid te bieden in genoemde besluiten over de behandeling
daarvan bij vaststelling van inkomen dat relevant is voor de hoogte van uitkeringen en
daarvoor aan te sluiten bij of de opbouw die in de loonaangifte is aangegeven, of bij het
moment van uitbetaling als loon in de zin van de Wfsv.
UWV zal bij beslissingen over de hoogte van de uitkeringen in beginsel aansluiten bij het
moment van opbouw in de meeste situaties; daardoor ontstaat een regelmatige
spreiding van het meenemen van dit deel van het loon over het jaar, op vergelijkbare
wijze als al plaatsvindt bij de opbouw en uitbetaling van vakantiebijslag.
Alleen bij de maandelijkse verrekening van inkomsten uit arbeid met
werkloosheidsuitkering en ziekengeld bij werknemers die ziek zijn geworden tijdens
werkloosheidsuitkering wordt uitgegaan van de uitbetaalde bedragen aan vakantiebijslag
en overige arbeidsvoorwaardenbedragen. Praktische reden daarvoor is dat verrekening
maandelijks plaatsvindt op basis van de opgave van het loon door de
uitkeringsgerechtigde. De uitkeringsgerechtigde hoeft alleen het ontvangen loon op te
geven aan het UWV. Een aparte opgave naast het loon van opbouwde en uitbetaalde
bedragen op grond van een arbeidsvoorwaardenbedrag of vakantiebijslag is daarbij niet
noodzakelijk. Bij de WW-uitkering gaat het om een in beginsel kortdurende uitkering.
Vaker dan bij uitkeringen op grond van de andere wetten wordt naast de uitkering
inkomen uit arbeid wordt genoten. Uit het oogpunt van uitvoerbaarheid moet de WWuitkering meteen na afloop van de maand waarop de uitkering betrekking heeft
vastgesteld kunnen worden en dat kan alleen maar als bij de vaststelling van de
uitkering uitgegaan kan worden van de inkomstenopgave van de uitkeringsgerechtigde.
De regels over verrekening van inkomsten uit arbeid met uitkeringen, verstrekt door
SVB en door gemeenten veranderen inhoudelijk niet.
Door wijziging van het Besluit SUWI en later dienovereenkomstige aanpassing van de
Regeling gegevensuitvraag loonaangifte worden twee nieuwe rubrieken ingevoerd in de
loonaangifte (opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag en opname
arbeidsvoorwaardenbedrag) en vervallen twee andere rubrieken Opbouw extra periode
salaris en uitbetaling extra periode salaris).
Het CBS is op grond van nationale en Europese wet- en regelgeving verplicht om
statistieken over de arbeidsmarkt samen te stellen. Daartoe is het CBS afhankelijk van
de gegevens in de polisadministratie. De gegevens uit de polisadministratie zijn van
belang voor verklaringen op het terrein van bijvoorbeeld ontwikkeling van banen en
(uur)lonen, rendement van opleidingen, verschillen tussen jongeren en ouderen,
mannen en vrouwen. Zowel Europees als nationaal beleid wordt geëvalueerd en
ontwikkeld op basis van de arbeidsmarktcijfers die het CBS aan Eurostat, het Rijk, de
gemeenten en andere partijen aanlevert. Gegevens worden op grote schaal ook gebruikt
door onderzoekspartijen zoals universiteiten, planbureaus en onderzoeksbureaus. De
kwaliteit van de gegevens in de polisadministratie is van grote invloed op de kwaliteit
van de arbeidsmarktstatistieken van het CBS. Het keuzebudget is een relatief nieuw

maar sterk groeiend fenomeen, dat niet als zodanig zichtbaar is in de bestaande
polisadministratie. Hierdoor ontstaat er een discrepantie tussen de werkelijkheid en de
polisadministratie, wat doorwerkt in de arbeidsmarktstatistieken. Het uitvragen van de
opbouw en de opname van arbeidsvoorwaardenbedragen, waar keuzebudgetten deel
van uitmaken, is daarmee essentieel voor de kwaliteit van de arbeidsmarktstatistieken
en dus voor een juiste uitvoering van genoemde wet- en regelgeving.
Bij toepassing van een individueel keuzebudget of vergelijkbare arbeidsvoorwaarde
komen werkgevers met de werknemer overeen, doorgaans in een cao, dat een bepaald
deel van de beloning voor de arbeid niet direct wordt uitbetaald met het reguliere loon,
maar als toekomstig loon wordt opgenomen in een arbeidsvoorwaardenbedrag (AVWB).
Diverse eerder afzonderlijke benoemde elementen van de beloning kunnen volgens die
afspraken worden opgenomen in dit arbeidsvoorwaardenbedrag, zoals vakantiebijslag,
eindejaarsuitkering (extra periode salaris, -EPS-), bijzondere beloningen en toeslagen en
bedragen in verband met bovenwettelijke verlofdagen. Of partijen komen eenvoudigweg
een bepaald bedrag of percentage van het loon overeen dat in een
arbeidsvoorwaardenbedrag wordt opgenomen. Nog niet uitgekeerde (mogelijk
bovenmatige) kostenvergoedingen vallen er niet onder. Het moment van uitbetaling kan
nader worden bepaald door de werkgever, zoals bij een eindejaarsuitkering die een
overeengekomen percentage is van het loon en aan het einde van het kalenderjaar
wordt betaald. Afspraak kan zijn dat het moment of de momenten van opname geheel of
ten dele kunnen worden bepaald door de werknemer. Het bedrag kan dan worden
opgenomen op door hem gekozen momenten, dus regelmatig gespreid over het jaar, of
op min of meer willekeurige momenten. Overeengekomen kan ook worden dat een deel
mag worden opgenomen voor onbelaste doelen zoals opleiding of extra vrije dagen.
De rubrieken in de loonaangifte voor opbouw vakantiebijslag respectievelijk uitbetaling
van vakantiebijslag blijven bestaan voor de situaties waarin afzonderlijk vakantiebijslag
is overeengekomen. Overige opbouw van een deel van het loon verantwoorden
werkgevers in de loonaangifte als opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag in elk tijdvak
waarin opbouw plaatsvindt. Zij doen aangifte van opname uit het
arbeidsvoorwaardenbedrag, voor zover niet voor onbelaste doeleinden, in de tijdvakken
van uitbetalingen.
Voorheen werden bedragen die onderdeel zijn van een arbeidsvoorwaardenbedrag niet
afzonderlijk verantwoord in de loonaangifte. Als gevolg daarvan kon UWV deze bedragen
niet herkennen, en werden bij vaststelling van uitkering op basis van de gegevens in de
polisadministratie, opgebouwde bedragen buiten beschouwing gelaten. De uitbetaalde
bedragen werden in aanmerking genomen in het tijdvak waarin ze door de werkgever
als onderdeel van het loon in de loonaangifte werden opgenomen.
In individuele gevallen zal een uitkering hoger of lager uitvallen als uitgegaan wordt van
opgebouwde bedragen in plaats van uitbetaalde bedragen. Dit effect is afhankelijk van
de keuze van de werknemer over het moment van opname en eventuele besteding aan
een fiscaal onbelast doel. Bij dagloonvaststelling en bij vaststelling van het
maatmaninkomen bij schatting van de mate van arbeidsongeschiktheid is dit effect voor
de gehele duur van de uitkering. Bij inkomstenverrekening kan het effect per
uitkeringstijdvak verschillen. Gemiddeld genomen over alle uitkeringen wordt er geen
financieel effect verwacht.
De wijzigingen hebben geen effect op de hoogte van of het moment van de
loonheffingen, de inkomstenbelasting of de inkomensafhankelijke toeslagen. Bepalend
daarvoor blijven de momenten en de bedragen van opname; dan pas is sprake van
genoten loon, niet de momenten van opbouw.
Uitvoeringstoetsen UWV, Belastingdienst, SVB, impactanalyse CBS, internetconsultatie …
In te vullen naar aanleiding van toetsen en internetconsultatie

Administratieve lasten voor werkgevers en werknemers, afnemers van gegevens uit de
polisadministratie
Over de wijzigingen heeft afstemming plaatsgevonden met werkgevers verenigd in VNONCW en MKB, het klankbordoverleg swo’s (softwareontwikkelaars) en het
afnemersoverleg loonaangifteketen.
De wijzigingen voorstellen moeten eenmalig verwerkt worden in de
loonaangiftesoftware. Er komen twee nieuwe rubrieken en er verdwijnen twee oude
rubrieken. De informatie ten behoeve van het vullen van de nieuwe rubrieken is per
werknemer beschikbaar bij werkgevers. Zij registreren immers in hun personeels-/
loonadministratie per werknemer de opbouw en de momenten en de bedragen van
opname voor vakantiebijslag, een extra periode salaris of een keuzebudget.
De gegevensspecificaties voor de loonaangifte en het Handboek loonheffingen worden
technisch aangepast opdat werkgevers weten hoe zij de gegevens kunnen invoeren in de
loonaangifte. De jaaropgaaf over het loon van de werknemer en de inhoudingen en de
premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage ZVW verandert
niet met deze wijzigingen. Ook de regels over de loonstrook veranderen niet met dit
besluit. Werkgevers zullen op de bij hen gebruikelijke wijze hun werknemers blijven
informeren over de opbouw en de uitbetaling van het reguliere loon en de opbouw van
vakantiebijslag, extra periode salaris of keuzebudget en de uitbetalingen daarvan.
Voor afnemers uit de polisadministratie, anders dan de ketenpartners, worden geen
belangrijke gevolgen verwacht.
@verder i te vullen naar aanleiding van regeldruktoets

2. Artikelsgewijze toelichting
Artikel I Wijziging van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
Onderdeel A
In artikel 1:1, eerste lid, wordt een omschrijving van het begrip
“arbeidsvoorwaardenbedrag” ingevoegd. Het gaat daarbij om het recht of de rechten op
vergoedingen of verstrekkingen als onderdeel van het loon, niet zijnde het recht op
apart opgebouwde vakantiebijslag, dat ten gunste van een individueel keuzebudget of
daarmee overeenkomend budget bij de werkgever is opgebouwd in een aangiftetijdvak
naar aanleiding van afspraken in de individuele of collectieve arbeidsovereenkomst, voor
zover deze rechten zijn opgebouwd in geld en kunnen leiden tot toekomstig loon bij de
werknemer als bedoeld in artikel 16 van de Wet financiering sociale verzekeringen.
Stortingen door de werkgever in het tijdspaarfonds van de sector Bouw vervangen de
voorheen gebruikelijke vakantiebonnen in die sector. Ze vallen niet onder toekomstig
loon; de werkgever past op het moment van de stortingen de heffingen toe en voor de
werknemer is op dat moment sprake van genoten loon. De opname van de bedragen op
een later moment is daarmee altijd netto. Deze vallen dus niet onder het AVWB. Voor
een verdere toelichting op dit begrip wordt verwezen naar het algemene deel van deze
toelichting.

Onderdeel B
Hoofdstuk 2 van het Algemeen inkomensbesluit heeft betrekking op
minimumuitkeringen. De maandelijkse (maximale) uitkering bedraagt een bepaald

percentage van het wettelijk minimumloon en dat is het minimumloon exclusief de
vakantiebijslag, bedoeld in hoofdstuk III van de Wet minimumloon en
minimumvakantiebijslag. Om deze reden wordt de uitbetaalde vakantiebijslag op grond
van artikel 2:5 niet als inkomen gezien, dan wel wordt verondersteld dat een deel van
het uitbetaalde inkomen wordt opgebouwd als vakantiebijslag. Omdat bij een
arbeidsvoorwaardenbedrag van een afzonderlijk herkenbare vakantiebijslag geen sprake
meer is, wordt van het betaalde inkomen een deel niet in aanmerking genomen. Dat
deel komt ongeveer overeen met het in de betaling opgenomen deel dat betrekking
heeft op vakantiebijslag. Met het oog hierop wordt artikel 2:5, tweede lid, aangevuld.

Onderdeel C
Van de gelegenheid is gebruik gemaakt in artikel 3.3, tweede lid, onderdeel d, sub 2, te
verduidelijken dat een bovenwettelijke uitkering voor overheidswerknemers, gebaseerd
op een wettelijke regeling, niet als inkomen wordt gezien. In de marktsector zijn
bovenwettelijke WW-aanspraken gebaseerd op een cao en niet op een wettelijk
voorschrift, waardoor die aanspraken niet onder de reikwijdte van onderdeel d vallen.
Het is uiteraard niet de bedoeling dat overeenkomstige aanspraken voor
overheidsnemers er wel onder vallen omdat voor een deel van de overheidswerknemers
de arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in wettelijke voorschriften.
Onderdeel D
In artikel 4.1, achtste lid, was geregeld dat bij de vaststelling van het inkomen door
UWV en SVB het in de relevante aangiftetijdvakken opgebouwde bedrag aan
vakantiebijslag en extra periodiek salaris in aanmerking kan worden genomen in plaats
van het in de relevante aangiftetijdvakken betaalde bedrag aan vakantiebijslag en extra
periodiek salaris. Indien rekening wordt gehouden met opbouw in plaats van met
uitbetaling wordt een wisseling in inkomen vermeden. Voor de SVB blijft dit zo.
Voor het UWV wordt geregeld dat bij de vaststelling van het inkomen moet worden
uitgegaan van de opgebouwde bedragen aan vakantietoeslag en looncomponenten ten
behoeve van een arbeidsvoorwaardenbedrag, en dat uitbetaalde bedragen aan
vakantiebijslag en uitbetaalde looncomponenten ten laste van een
arbeidsvoorwaardenbedrag niet in aanmerking worden genomen. Het achtste lid heeft
niet langer alleen betrekking op extra periodiek salaris, omdat extra periodiek salaris
verdwijnt als aparte rubriek in de loonaangifte, maar op alle looncomponenten ten
behoeve van een arbeidsvoorwaardenbedrag. Dergelijke salariscomponenten worden
derhalve in aanmerking genomen op het moment van opbouw.
In het tiende lid van dat artikel wordt een uitzondering op het achtste lid geregeld voor
de vaststelling van het inkomen door het UWV voor de Werkloosheidswet, en voor de
Ziektewet voor zieke werklozen. Het UWV dient daarbij niet uit te gaan van de
opgebouwde bedragen van vakantiebijslag en opbouw van een
arbeidsvoorwaardenbedrag, maar van de uitbetaalde bedragen, voor zover deze zijn aan
te merken als loon in de zin van artikel 16 van de Wet financiering sociale
verzekeringen. Indien het opgebouwde bedrag geheel of gedeeltelijk wordt besteed aan
fiscaal vrijgestelde of niet belaste doelen, zoals bij opname van vrije dagen of een fiscaal
gefaciliteerde fiets ten behoeve van woon-werkverkeer gefinancierd uit opgebouwde
bedragen, dan wordt die opname niet aangemerkt als loon en dus niet verrekend.
Onderdeel D, onder 1
Per 2022 houdt UWV voor de vaststelling van het inkomen voor de Werkloosheidwet
rekening met de uitbetaalde vakantiebijslag. Op grond van de huidige bepaling wordt de
uitbetaalde vakantiebijslag niet betrokken bij de vaststelling van het inkomen voor de

Werkloosheidswet. In plaats daarvan vermenigvuldigt UWV het inkomen met 108/100.
Om te voorkomen dat UWV vakantiebijslag dubbel verrekent met de uitkering is het
nodig om vanaf 1 juli 2021, nadat de betaling vakantiebijslag doorgaans is verricht en
verantwoord in de polisadministratie door de werkgever, het inkomen voor de
Werkloosheidswet niet meer te vermenigvuldigen met 108/100. Eventueel uitbetaalde
vakantiebijslag, bijvoorbeeld bij einde van de dienstbetrekking, moet dan wel worden
verrekend met de uitkering. Deze overgangsbepaling dient daarom in afwijking van de
overige wijzigingen in werking te treden met ingang van 1 juli 2021 (in plaats van 1
januari 2022).
Onderdeel E
Artikel 5.2, waarin werd voorzien in de intrekking van enkele vroegere
inkomensbesluiten, vervalt, omdat het artikel is uitgewerkt. Ten gevolge daarvan dient
ook artikel 5.3 te vervallen, dat eveneens is uitgewerkt.
Artikel II

Wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

Onderdeel A
In artikel 1, eerste lid, wordt een omschrijving van het begrip
“arbeidsvoorwaardenbedrag” ingevoegd. Het gaat daarbij om het recht of de rechten op
vergoedingen of verstrekkingen niet zijnde het recht op vakantiebijslag naast het loon,
dat wordt opgebouwd in een aangiftetijdvak naar aanleiding van afspraken in de
individuele of collectieve arbeidsovereenkomst, voor zover deze rechten zijn opgebouwd
in geld en kunnen leiden tot loon bij de werknemer als bedoeld in artikel 16 van de Wet
financiering sociale verzekeringen.

Onderdelen B, C, D en E
In de artikelen 5, 12e, 16 en 18 van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
stonden regels over het in aanmerking nemen van opbouw van vakantiebijslag bij de
bepaling van het dagloon.
Het dagloon van de uitkeringen wordt bepaald door het loon in de referteperiode. In
deze artikelen werd voorheen het uitbetaalde vakantiegeld niet in aanmerking genomen
bij de bepaling van het dagloon indien een werknemer vakantiegeld opbouwde, en werd
het loon in elk aangiftetijdvak fictief verhoogd met 8 procent, het gebruikelijke
percentage voor vakantiebijslag. Omdat in de nieuwe situatie opgebouwd loon hetzij
voor vakantiebijslag hetzij voor een arbeidsvoorwaardenbedrag hetzij voor beiden wordt
meegeteld op het moment van opbouw, wordt de berekening van het dagloon met het
oog hierop aangepast.
In de bestaande dagloonregels wordt extra periode salaris voor de vaststelling van het
dagloon in aanmerking genomen op het moment van uitbetaling.
In de nieuwe situatie wordt bij de berekening van het dagloon het loon verlaagd met de
toepasselijke uitbetaalde bedragen aan (eerder opgebouwde) vakantiebijslag of
opgenomen bedragen ten laste van een arbeidsvoorwaardenbedrag en vervolgens
verhoogd met de opgebouwde bedragen ten behoeve van de vakantiebijslag of het
arbeidsvoorwaardenbedrag. Voor de opgebouwde vakantiebijslag geldt niet langer de
fictie dat het loon wordt verhoogd met een standaardpercentage van 8 procent. Deze
fictie is niet langer wenselijk, omdat het werkelijke bedrag van de opbouw van de
vakantiebijslag bekend is en in aanmerking kan worden genomen. Indien niet meer
apart vakantiebijslag wordt opgebouwd, maar bedragen worden opgebouwd ten behoeve

van een arbeidsvoorwaardenbedrag, dan worden ook de werkelijk opgebouwde bedragen
meegenomen in plaats van een standaardpercentage. Daardoor is het tevens niet langer
nodig onderscheid te maken tussen werkgevers waarbij werknemers vakantiebijslag
opbouwen en werknemers waarbij dat niet het geval is. Gevolg kan zijn dat door uit te
gaan van opbouw van het arbeidsvoorwaardenbedrag het dagloon hoger of lager uitvalt
dan indien met uitbetaling van de rekening zou worden gehouden. Het effect is
afhankelijk van de keuze van de werknemer over spreiding van de opname van zijn
arbeidsvoorwaardenbedrag. Gemiddeld zijn de effecten naar verwachting neutraal.
Indien geen sprake is van opgebouwd loon ten behoeve van vakantiebijslag of een
arbeidsvoorwaardenbedrag- wordt, evenals onder de voorheen geldende regels voor het
dagloon uitgegaan van het in de referteperiode genoten loon.
Onderdeel F
In het nieuwe artikel 22d van het Dagloonbesluit wordt voorzien in overgangsrecht in
verband met de afschaffing van de rubriek “extra periode salaris” in de
polisadministratie en de loonaangifte. Indien in de referteperiode voor de vaststelling
van het dagloon sprake is van opbouw of uitbetaling van “extra periode salaris” zijn de
regels inzake het arbeidsvoorwaardenbedrag in de artikelen 5, 12e, 16 en 18 daarop van
overeenkomstige toepassing.
Onderdeel G
Het nieuwe artikel 27e regelt als overgangsrecht dat de wijzigingen in de berekening van
het dagloon in de artikelen 5, 12e, 16 en 18 alleen gelden voor uitkeringen, waarvan de
eerste dag waarop op die uitkering recht bestaat, is gelegen na 31 december 2022.
Artikel III Wijziging van het Besluit SUWI
In artikel 5.12, eerste lid, onderdeel d, en in bijlage 1 van het Besluit SUWI wordt het
begrip “extra periode salaris” vervangen door “arbeidsvoorwaardenbedrag”. In verband
hiermee wordt in artikel 1.1 een overeenkomstige omschrijving van dit begrip
opgenomen als in het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten en het
Dagloonbesluit werknemersverzekeringen.
Artikel IV Wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
Onderdeel A
In artikel 11a, eerste lid, van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten werd
voor de vaststelling van het maatmaninkomen de bevoegdheid gegeven aan het UWV
om met het opgebouwde bedrag aan vakantiebijslag en aan extra periodiek salaris
rekening te houden in plaats van met de betaalde bedragen. In deze wijziging wordt het
UWV verplicht om rekening te houden met de opbouw van vakantiebijslag en bedragen
ten behoeve van een arbeidsvoorwaardenbedrag.
Volgens de oude tekst kon UWV zelf bepalen met welke bedragen rekening wordt
gehouden: de opgebouwde vakantiebijslag en extra periode salaris of met de uitbetaalde
vakantiebijslag en extra periode salaris. Bij opbouw werden vakantiebijslag en extra
periode salaris evenwichtig over de tijdvakken in een jaar verdeeld. De wijziging om
altijd uit te gaan van opgebouwde bedragen stemt overeen met het bestaande beleid,
waarin UWV al uitging van de opgebouwde bedragen. Deze wijziging heeft dus geen
financieel effect.

Het tweede lid van artikel 11a is overbodig en valt daarom. Volgens het tweede lid
mogen uitbetaalde bedragen aan vakantiebijslag en extra periodiek salaris niet worden
meegenomen bij de vaststelling van het maatmaninkomen. Deze tekst stamt nog uit de
tijd waarin in artikel 11a, eerste lid, werd voorgeschreven, dat wordt uitgegaan van
opgebouwde bedragen. Bij de introductie van de keuzemogelijkheid in artikel 11a, eerste
lid, en het vervangen van het Besluit dagloonregels door het Dagloonbesluit
werknemersverzekeringen per juni 2013, lijkt te zijn verzuimd dit tweede lid te laten
vervallen. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt het tweede lid te schrappen. In
het nieuwe tweede lid wordt een omschrijving gegevens van het begrip
“arbeidsvoorwaardenbedrag”, conform de omschrijving daarvan in het Dagloonbesluit
socialezekerheidswetten.
Onderdeel B
In het nieuwe artikel 12c wordt voorzien in overgangsrecht naar aanleiding van de
nieuwe formulering van artikel 11a van het Schattingsbesluit. Indien zich in de
referteperiode aangiftetijdvakken bevinden van voor de inwerkingtredingsdatum van
deze wijziging, is op die aangiftetijdvakken artikel 11a van toepassing zoals dat luidde
voor de inwerkingtreding van die wijziging. Daarmee wordt erin voorzien dat in
aangiftetijdvakken waarin sprake is van extra periodiek salaris de oude regels over extra
periodiek salaris van toepassing blijven voor de vaststelling van het maatmaninkomen.
Artikel V Wijziging van het Besluit Beslagvrije voet
In het Besluit beslagvrije voet worden enkele redactionele wijzigingen aangebracht in
verband met het verdwijnen van de rubrieken inzake “extra periode salaris” in de
aangifte en de introductie van de rubrieken inzake het “arbeidsvoorwaardenbedrag”. In
het nieuwe artikel 9a wordt voorzien in soortgelijk overgangsrecht als in artikel 12c van
het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten (artikel IV). Indien zich in de
indicatieperiode aangiftetijdvakken bevinden waarin sprake is van extra periodiek
salaris, blijven voor die tijdvakken de oude regels gelden.
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