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Is Paarse Krokodil een dode mus?
Van onze medewerkers 
In de nalatenschap van het
kabinet-Balkenende II
bevindt zich het op 31 mei
2006 ingediende wetsvoorstel
dat als Paarse Krokodil door
het leven gaat. Dit wetsvoor-
stel beoogt irritatiepunten 
op het terrein van de loon- en
premieheffing weg te nemen.
De vraag is echter of dat ook
in voldoende mate het geval
is. Volgens ons probeert het
kabinet ondernemers (deels)
blij te maken met een dode
mus.

Om te beginnen is er het voorstel om
de loonbelastingverklaring af te
schaffen. Dit levert volgens de ramin-
gen een reductie van de administra-
tieve lasten op van € 18,4 miljoen en
vormt daarmee de grootste post in
het voorgestelde pakket maatregelen.
De omvang van de vermindering van
de administratieve lasten wordt door
minister Zalm (Financiën) gemoti-
veerd door er op te wijzen dat het
tweede contactmoment – te weten
het contactmoment inzake de loon-
belastingverklaring dat volgt op het
contactmoment inzake de eerste-
dagsmelding tussen werkgever en
werknemer – verdwijnt, de adminis-
tratie van gegevens door de werkge-
ver vormvrij wordt en een verdere
formulierenstroom wordt voorko-
men.

Bij deze motivering kunnen de vol-
gende kanttekeningen worden ge-
plaatst: De gegevens die in de loon-
belastingverklaring dienen te worden
opgenomen, moeten ook na het ver-
vallen van deze verklaring nog door
de werknemer verstrekt en door de
werkgever geadministreerd worden.
Daarbij kan ook onder de huidige
wetgeving het contactmoment van de
loonbelastingverklaring samenvallen
met het contactmoment van de eer-
stedagsmelding; deze momenten hoe-
ven elkaar niet per se op te volgen,
althans voor het samenvallen be-
staan geen wettelijke belemmeringen.
De meerwaarde van het afschaffen
van de loonbelastingverklaring zou
aldus bestaan in het vormvrij admi-
nistreren van de gegevens door de
werkgever zonder dat hij voor de
vergaring van de gegevens gebruik
behoeft te maken van een daartoe
ontworpen formulier. Wij twijfelen
dan ook ernstig aan de juistheid van
de geraamde reductie van € 18,4 mil-
joen.
Een ander voorstel dat de adminis-
tratieve lasten moet verminderen is
het vervallen van de verplichte archi-
vering van aan de werknemers ver-
strekte vervoersbewijzen. Dat moet
een administratieve lastenbesparing
van € 8 miljoen opleveren. 
Wanneer de werknemer ten behoeve
van zijn dienstbetrekking met het
openbaar vervoer (hierna: ov) reist,
mag de werkgever de werkelijk ge-
maakte kosten belastingvrij vergoe-
den. Voor het belastingvrij vergoe-
den van de vervoerbewijzen is thans
vereist dat de werknemer de vervoer-
bewijzen ter vergoeding overhandigt

aan zijn werkgever. Deze moet de
plaatsbewijzen per werknemer admi-
nistreren en voor controle beschik-
baar houden. De voorwaarde van
het verplicht moeten archiveren van
vervoerbewijzen per werknemer
komt straks te vervallen. Werkgevers
hebben straks dus nog wel steeds een
bewaarplicht. Het enige voordeel is
dat die vormvrij wordt. In de prak-
tijk zullen vervoersbewijzen echter
vrijwel altijd worden gearchiveerd en
niet ergens op een grote hoop wor-
den gegooid. Ook bij deze regeling
kunnen dus vraagtekens worden 
gezet bij de geraamde besparing 
van € 8 miljoen aan administratieve 
lasten. 
Ook de fiscale bedrijfsfitness-facili-
teit wordt aangepast, maar dit levert
volgens Zalm juist weer geen admini-
stratieve lastenbesparing op. De aan-
passing kost echter ook niets. Het
gaat om het volgende: bedrijfsfitness
kan thans belastingvrij worden ver-
goed of vertrekt als de fitness geheel
of nagenoeg geheel plaatsvindt gedu-
rende werktijd en deelneming open-
staat voor alle of nagenoeg alle werk-
nemers. De beperking tot fitness 
gedurende werktijd komt nu te ver-
vallen. 
Het is echter ook weer niet de bedoe-
ling dat werknemers in de avonduren
vlak bij hun woonplaats op individu-
ele basis onbelast op kosten van de
werkgever kunnen gaan fitnessen.
Het moet om bedrijfsfitness blijven
gaan. Daarom wordt als aanvullende
voorwaarde gesteld dat de vrijstel-
ling alleen van toepassing is als de fit-
ness plaatsvindt op de werkplek of
als de fitness plaatsvindt op een vaste

door de werkgever aangewezen loca-
tie die geldt voor alle werknemers,
bijvoorbeeld een sportschool. Aldus
wordt de voorwaarde inzake het tijd-
stip van de bedrijfsfitness (wanneer
dient de fitness plaats te vinden) ver-
vangen door een voorwaarde inzake
de locatie (waar dient de fitness
plaats te vinden). 
Een directeur/grootaandeelhouder
en zijn partner mogen echter niet on-
belast gaan fitnessen als er geen an-
dere werknemers in hun bv werk-
zaam zijn. Dat vindt Zalm ongepast.
Daarin zit iets raars. Het overheids-
beleid is er immers op gericht om een
gezonde levensstijl te bevorderen.
Waarom zouden directeuren/groot-
aandeelhouders en hun partners dan
niet belastingvrij naar de sportschool
mogen gaan? Zij mogen dat namelijk
weer wel als er personeel in dienst is
dat naar de sportschool gaat. Maar
op het moment dat de werknemer er
de brui aan geeft, komt de fiscus
weer om de hoek kijken. Dit getuigt
van een weinig consistente visie en
een minachting van de positie van de
directeur/grootaandeelhouder die als
mkb’er door Zalm al jarenlang als de
motor van onze economie wordt
aangeprezen.
De hierboven besproken voorstellen
vormen overigens slechts een onder-
deel van een pakket van 18 maatre-
gelen. Op sommige valt niets aan te
merken maar bij andere voorstellen
zijn soortgelijke kanttekeningen te
plaatsen zoals die hierboven aan de
orde zijn gesteld. 

Prof. mr. J.F.M. Giele en
mr. F.A. Peppelenbosch

‘Op het gevoerde beleid is geen peil te trekken
en regels werken soms puur geldverspillend’
Van onze medewerker
Mantelzorger Joachim Lubberts zorgt voor zijn vrouw van 25
en probeert er het beste van te maken. Maar de manier waarop
de regels worden toegepast, maakt het voor het echtpaar
bepaald niet gemakkelijker. 

‘We rooien het voornamelijk sa-
men.’ Zo schetst Joachim Lubberts
(1971) zijn thuissituatie. Hij is docu-
mentmanager en zorgt voor zijn
vrouw van 25, die aan multiple scle-
rose lijdt. ‘Mijn vrouw is nog niet
volledig rolstoel afhankelijk en dus
redelijk zelfstandig. Ik neem de
zwaardere huishoudelijke klussen
voor m’n rekening en regel bijvoor-
beeld de administratieve en organi-
satorische zaken, maar ik hoef nog
niks op te geven en werk dan ook
fulltime. Toch komt er een dag dat
ze zo afhankelijk van me wordt, dat
ik haar op het toilet zal moeten hel-
pen. Daar denk ik liever niet aan.
Als ik dat nu al doe, word ik alleen
maar neerslachtig en er zijn al ge-
noeg momenten waarop ik dat ben.’

Onlogisch
‘Omdat mijn vrouw zo lang moge-
lijk zelfstandig wil kunnen blijven
functioneren, hebben we onlangs

een verstelbare keuken aangevraagd
en ook gekregen. De gemeente gaat
bij de indicatie uit van de goed-
koopste adequate oplossing op het
gegeven moment en in ons geval was
dat een keuken, die met behulp van
een slinger in hoogte verstelbaar is.
Mijn vrouw kan een dergelijke keu-
ken echter over een aantal jaar niet
meer zelf bedienen. MS is immers
een progressieve ziekte. Ik had dan
ook om een keuken gevraagd die
met een knóp in hoogte verstelbaar
is. Die hebben we dus niet gekregen.
Over een aantal jaren zal zo’n keu-
ken alsnog geplaatst moeten wor-
den. Ik vind dat onlogisch en bo-
vendien geldverspillend. Er is so-
wieso geen peil te trekken op het ge-
voerde beleid. Bij het toekennen van
voorzieningen gaat men in mijn ge-
meente de ene keer uit van je bruto-
en de andere keer van je netto-inko-
men. In het eerste geval zit je al snel
aan de bovengrens die ze stellen en
kom je dus niet in aanmerking voor
de gevraagde voorziening. In het an-
dere geval heb je mazzel.’ 

Dilemma
‘Als ik er elk jaar een beetje in inko-
men op vooruit ga, loop ik sowieso
het risico dat ik niet meer voor hulp
in aanmerking kom. Wat moet ik
doen in dat geval? Moet ik om die
reden promotie weigeren? Dat vind
ik echt een dilemma. Het lijkt me
dodelijk als ik mezelf niet kan ont-
wikkelen. Maar alle zorg zelf beta-
len, is financieel niet op te brengen.
Dat probleem is nu al aan de orde
overigens. Mijn vrouw had een aan-
gepaste auto van de gemeente gekre-
gen, maar toen wij gingen samenwo-
nen werd ons bruto-inkomen te
hoog en moest ze ‘m inleveren. 

Joachim Lubberts: ‘Ik zou heel graag met leeftijdgenoten willen praten over
mijn ervaringen, maar in “mantelzorgland” zijn alle voorzieningen op ouderen
gericht. Dat ervaar ik als een grote leemte.’ Foto: Gilles Boeuf

Wat doe je dan? Ze is jong en wil
mobiel blijven, maar ik schud niet
zomaar duizenden euro’s uit m’n
mouw om zelf zo’n auto aan te
schaffen.’ 

‘Ik zou heel graag met leeftijdgeno-
ten willen praten over mijn ervarin-
gen, maar in `mantelzorgland’ zijn
alle voorzieningen op ouderen ge-
richt. Dat ervaar ik als een grote

leemte. De term mantelzorger wordt
nog steeds gekoppeld aan mensen
op leeftijd, die voor ouderen zorgen.
Eventuele activiteiten worden
meestal overdag georganiseerd en
het mantelzorgcafé bijvoorbeeld
wordt gerund door “oudere consu-
lenten”. Ik tref er nooit jongeren
aan. Ik kan er m’n gal spuwen, maar
ik vind er geen herkenning. Ik zou
dan ook tegen alle organisaties, die
bij mantelzorg betrokken zijn, wil-
len zeggen: “Doe eens iets moderns
voor jonge mantelzorgers!” Ik wil
praten over een onderwerp als
“mantelzorg en carrière” of “man-
telzorg en kinderwens”. Ik wil belas-
ting- en carrièretips krijgen. Organi-
seer eens een avondje voetballen kij-
ken, zodat ik ondertussen met lotge-
noten kan praten. Zet een internet-
forum op, zoals MS Web van de
vereniging voor MS-patiënten en
een vakantiesite over rolstoeltoe-
gankelijke accommodaties tussen
“gewone mensen” in. Met alle re-
spect, maar ik ben nog absoluut niet
rijp voor een reisje langs de Rijn,
met een aangepaste boot van De
Zonnebloem!’

Suzanne Herlaar

Mantelzorg
Mantelzorgers zijn de steun en toever-
laat voor veel mensen die op de een of
andere manier zorg of ondersteuning
nodig hebben. Nederland telt 3,7 mil-
joen mensen die op een of andere 
manier voor een ander zorgen. Onge-
veer 750.000 mensen zorgen meer dan
acht uur per week en langer dan drie
maanden voor een ander. Geheel rim-
pelloos verloopt het proces van de
mantelzorg bijna nooit. Wetten en 
regels willen het de mantelzorger nog
wel eens moeilijk maken. In deze krant
verschijnen enkele portretten van man-
telzorgers. Vandaag deel 3: Joachim
Lubberts (1971). 


