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Factsheet Personeel in Nederland  

 
Inzicht in uw werkgeverskosten & -verplichtingen in Nederland 
 
Welke wetgeving is van toepassing?  

In veel landen kunt u via een lokale medewerker uw producten of diensten aanbieden zonder 
dat u daarvoor een eigen vestiging nodig heeft. Vaak gelden er dan wel beperkingen ten 
aanzien van de activiteiten die u als buitenlandse onderneming zonder vestiging mag 
ontplooien. Daarnaast is op werknemers woonachtig in Nederland, die geheel of gedeeltelijk in 
Nederland werken, in beginsel de Nederlandse sociale wetgeving van toepassing. Ook zal over 
het Nederlandse salaris belasting in Nederland moeten worden afgedragen en zult u te maken 
krijgen met het Nederlandse arbeidsrecht. 
Eén van de eerste vragen die u zou kunnen hebben, voordat u een werknemer in Nederland 
aanneemt, is wat de werkgeverskosten op jaarbasis in Nederland zijn?  
 
In deze factsheet treft u dan ook een overzicht aan van een in Nederland gebruikelijk 
arbeidsvoorwaardenpakket en de bijbehorende kosten op jaarbasis.  
 
Hoe kunt u deze factsheet gebruiken? 

Aan de hand van het kostenoverzicht krijgt u inzicht in de in Nederland gebruikelijke 
arbeidsvoorwaarden, zodat u een beslissing kunt nemen over de vraag of een werknemer in 
Nederland in het budget past. Zodra die beslissing is genomen helpen wij u graag om een 
passend aanbod te maken voor uw medewerker, zodat u alle elementen in huis heeft om de 
onderhandelingen met uw medewerker aan te gaan. 
 
Gezien de complexiteit en uw mogelijke onbekendheid met de Nederlandse wetgeving, raden 
wij u aan om niet alleen naar het financiële plaatje te kijken! In bijlage treft u een uitgebreide 
toelichting op de in het kostenoverzicht voorkomende rubrieken. Tevens schetsen wij een 
globaal beeld van het arbeidsrecht, de sociale zekerheid, belastingen, employee benefits en 
welzijn & gezondheid in Nederland.  
 
 
 

 
Wie zijn wij? 

Interfisc Group 
Stationsplein 4 
2275 AZ  Voorburg 
 

Wilt u meer weten? 

0031 - (0)70 313 3000 
welcome@interfisc.eu 

 

Andere beschikbare talen: 

Frans, Engels, Duits 
 
Versie: 

NL-011/01-'23 
 
© Interfisc Holding BV 
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Werkgeverskosten op jaarbasis1 
 

A Uitgangspunten 

1 Werknemer is 45 jaar oud, getrouwd met 2 kinderen   

2 Bruto jaarsalaris (12 x € 4.000) € 48.000 

3 40-urige werkweek   

4 Bruto commissie (12 x € 500) € 6.000 

5 8% vakantietoeslag over bruto jaarsalaris & commissie € 4.320 

6 Auto van de zaak (fiscale waarde € 31.000 incl. privégebruik, 22% bijtelling)   

7 GSM abonnement   

8 Contract voor onbepaalde tijd. Dit leidt tot reguliere lage WW premie   

 

B Bruto/netto traject 

1 Bruto jaarloon incl. commissie & vakantiegeld € 58.320 

2 -/- Bijdrage werknemer aan de pensioenverzekering € 2.486 

3 -/- Loonheffingen (incl. verrekende arbeidskorting van € 4.062 en waarde privégebruik 

auto van de zaak van € 6.820) 

€ 19.070 

4 Uit te betalen nettoloon (63% van het brutoloon) € 36.764 

 

C Berekening sociale verzekeringspremies werkgever 

1 Premie WW (2,64%) € 1.654 

2 Premie Aof (voorheen: WAO/WIA)  (5,82%) € 3.646 

3 WKO (Kinderopvang); additioneel op premie Aof (0,50%) € 313 

4 Premie Whk (1,07%) € 670 

5 Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (6,68%) € 4.185 

6 Totale sociale verzekeringspremies werkgever (18% van het brutoloon) € 10.468 

 

D Verzuimbegeleiding & verzekeringen 

1 Ziekteverzuim, abonnementskosten Arbodienst € 207 

2 Bijdrage werkgever aan de pensioenverzekering € 7.981 

3 Verzuimverzekering € 3.114 

4 Arbeidsongeschiktheidsverzekering € 1.633 

5 Ongevallenverzekering € 239 

6 Totale kosten verzuimbegeleiding & verzekeringen (23% van het brutoloon) € 13.174 

 

E Totale werkgeverskosten 

1 Bruto jaarloon € 58.320 

2 Totale sociale verzekeringspremies werkgever € 10.468 

3 Totale kosten verzuimbegeleiding & verzekeringen € 13.174 

4 Totale werkgeverskosten (41% van het brutoloon) € 81.962 

 
1 Aan deze tabel met voorbeeldjaarbedragen kunt u geen rechten ontlenen. 

"Voor de berekening 

van de 

werkgeverskosten in 

Nederland geldt een 

plafond van € 66.956 

per jaar (2023).  

Over het meerdere 

betalen werkgever en 

werknemer dus géén 

sociale lasten" 
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Kijk verder dan alleen het financiële plaatje! 
 

Arbeidsvoorwaarden & arbeidsrecht in Nederland (rubriek A) 

Hoewel er in theorie in internationaal verband een keuzevrijheid geldt m.b.t. het toepasselijke 
arbeidsrecht, geldt voor redelijk wat “dwingende” bepalingen uit het Nederlandse arbeidsrecht 
geen keuzevrijheid. Met andere woorden, een werknemer die in Nederland woont én werkt, kan 
zich toch op deze dwingend bepalingen beroepen ook al zou voor een ander recht zijn gekozen. 
Belangrijke voorbeelden hiervan zijn: 
 
✓ Bij ziekte heeft de werkgever een loondoorbetalingsverplichting van 2 jaar voor minimaal 

70% (gebruikelijk is 100% in het eerste jaar). 
✓ Een proeftijd kan in Nederland maximaal 1 tot 2 maanden zijn. Er is geen proeftijd mogelijk 

voor bepaalde duur contracten korter of gelijk aan 6 maanden.  
✓ Jaarlijks dient uiterlijk in juni 8% van het bruto jaarloon over de voorafgaande 12 maanden 

als vakantietoeslag extra uit te worden betaald. Een 13e maand/eindejaarspremie is in 
Nederland niet verplicht. 

✓ De ontslagbescherming voor werknemers is in Nederland groot. Het simpelweg opzeggen 
met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn is vrijwel nooit voldoende om de 
arbeidsovereenkomst rechtsgeldig te doen eindigen. Wij adviseren u in alle gevallen vóóraf 
onze juridische afdeling te raadplegen.  

✓ Het is mogelijk dat er een Nederlandse collectieve arbeidsovereenkomst (cao) op uw bedrijf  
van toepassing is, waarvan de regels uitstijgen boven de individuele arbeidsovereenkomst. 

✓ Het is mogelijk dat er een verplichte deelname aan een collectief bedrijfstakpensioenfonds 
op uw bedrijf van toepassing is, waarvan de regels uitstijgen boven de individuele 
arbeidsovereenkomst. 

 
Vanuit praktisch oogpunt is dan ook bijna altijd ons advies om een arbeidsovereenkomst naar 
Nederlands recht te sluiten.  
 
Sociale verzekeringen/loonbelasting/netto loon in Nederland (rubriek B & C) 

De aan de Belastingdienst af te dragen sociale verzekeringspremies zijn verschuldigd over een 
maximaal jaarsalaris van circa € 66.956 voor 2023. Over het meerdere betalen werkgever en 
werknemer dus géén sociale lasten. Wel betaalt de werknemer over het volledige salaris 
loonbelasting (bij een bruto jaarinkomen hoger dan € 73.031 is dit tarief in 2023 maximaal 
49,50%). 
 
De sociale verzekeringen in Nederland bestaan uit diverse wetten, waarvoor werkgever en 
soms ook werknemer een bepaalde premie betalen. De premiepercentages worden ieder jaar 
herzien en bestaan voor een deel uit een vaste premie, gelijk voor iedere werkgever en een 
variabele premie, die verschillend per branche of per werkgever is.  
Voor medewerkers met een bepaalde duur contract geldt een opslag van 5% in de sociale 
lasten. 
 
Op www.interfisc.com/nederland/#Premies-belastingen vindt u een overzicht van de meest 
actuele percentages. 
 
  

“Een proeftijd kan in 

Nederland maximaal 

1 tot 2 maanden zijn.  

Er is geen proeftijd 

mogelijk voor 

bepaalde duur 

contracten korter of 

gelijk aan 6 maanden”  

 

 

http://www.interfisc.com/nederland/#Premies-belastingen
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Welzijn & gezondheid, verplichtingen m.b.t. ziekteverzuim in Nederland (rubriek D1) 

In dit verband rust op werkgevers in Nederland de verplichting om een actieve rol te spelen in 
de begeleiding van hun zieke werknemers. Het “doktersattest” dat in enkele buurlanden aan 
werknemers gevraagd wordt, bestaat niet in Nederland. In plaats daarvan kunt u de werknemer 
op het spreekuur van de bedrijfsarts laten oproepen en geldt bovendien een groot scala aan 
administratieve verplichtingen zoals het regelmatig bijstellen van een plan van aanpak en het 
tijdig melden van arbeidsongeschiktheid aan de instanties. 
 
Arbeidsongeschiktheid < 2 jaar in Nederland (rubriek D3) 

In geval van arbeidsongeschiktheid (ziekte of ongeval) van de werknemer is de werkgever 
verplicht gedurende 104 weken minimaal 70% over het wettelijk vastgestelde maximum 
(zijnde € 66.956 in 2023) door te betalen. En het is vrij gebruikelijk dat een werkgever het 
eerste jaar van ziekte 100% van het salaris doorbetaald en het tweede jaar 70%, hetgeen ook 
op uw bedrijf van toepassing kan zijn. Er vindt dus geen restitutie plaats krachtens de sociale 
verzekeringen.  
Deze wetgeving brengt voor uw bedrijfsvoering financiële risico’s met zich mee waar u 
rekening mee dient te houden. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij uw werknemer enige 
tijd ziek is, waardoor de commerciële resultaten afgenomen zijn. U overweegt een tijdelijke 
vervanger. Hiervoor moet u extra investeren, want zowel de zieke werknemer als de tijdelijke 
kracht moet worden betaald. Zijn dit kosten die u zelf kunt dragen? Voor hoe lang? En wat 
gebeurt er wanneer meerdere werknemers gedurende lange tijd uitvallen? 
 
Dit financiële risico kunt u verzekeren middels een verzuim- of ziekengeldverzekering waarvan 
de premie voor rekening van de werkgever is. 
 
Arbeidsongeschiktheid > 2 jaar in Nederland (rubriek D4)  

Na afloop van 2 jaar arbeidsongeschiktheid eindigt in beginsel uw 
loondoorbetalingsverplichting en komt de werknemer mogelijk in aanmerking voor een sociale 
zekerheidsuitkering, de zogeheten WIA-uitkering (Wet Werk & Inkomen naar Arbeidsvermogen). 
Voor de werknemer begint vanaf dit moment het grootste financiële risico. Zijn inkomen kan 
namelijk, afhankelijk van de hoogte ervan, terugvallen tot 20 à 30% van het oude jaarsalaris. 
Dit financiële risico kunt u verzekeren, waarbij het mogelijk is om de jaarpremie via een 
bepaalde verdeelsleutel te verdelen tussen werkgever en werknemer. 
 
Staatspensioen versus pensioen via de werkgever (rubriek B2 en D2) 

Het werkgever/werknemerspensioen vormt in Nederland een belangrijk onderdeel van de 
secundaire arbeidsvoorwaarden. Het is in Nederland gebruikelijk, maar vooral ook noodzakelijk 
in verband met het lage staatspensioen, ook wel “AOW” en “eerste pijler pensioen” genaamd, 
dat de werkgever voor zijn werknemer(s) een collectieve pensioenregeling sluit.  
Voor uw beeldvorming: Een gepensioneerde die gehuwd is ontvangt op jaarbasis in 2023 
maximaal ca. € 12.241,32. In tegenstelling tot de omringende landen wordt deze AOW-
uitkering in Nederland geheel door de werknemers zelf gefinancierd. Er is dus géén 
werkgeversbijdrage in het Nederlandse staatspensioen. 
 
Een pensioenregeling behelst inhoudelijk zowel het ouderdomspensioen, het partnerpensioen 
en het arbeidsongeschiktheidspensioen. De kosten van een dergelijke regeling worden in de 
regel door beide partijen gedragen volgens een bepaalde verdeelsleutel.  
 

“De werkgever betaalt 

bij ziekte van een 

werknemer in 

Nederland minimaal 

70% van het salaris 

door. Er vindt geen 

restitutie plaats 

krachtens de sociale 

verzekeringen”  
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Doorgaans bedragen deze kosten voor de werkgever tussen de 8 en 25% van het bruto salaris, 
afhankelijk van de kwaliteit van de regeling en de leeftijd van de werknemer.  
 
In veel bedrijfstakken is pensioen overigens geregeld middels een verplichte deelname aan een 
bedrijfstakpensioenfonds. Een onderzoek kan uitwijzen of er in uw situatie een Nederlandse 
collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of bedrijfstakpensioenfonds (bpf) van toepassing is, 
mogelijk zelfs verplicht. Om eventuele boetes in de toekomst te voorkomen, adviseren wij u om 
een cao-bpf onderzoek uit te laten voeren. Dit onderzoek kan op uw verzoek worden verzorgd 
door Interfisc.  
 
Goed werkgeverschap (rubriek D5)  

In Nederland gelden strenge richtlijnen m.b.t. het begrip ‘goed werkgeverschap’. Dit behelst dat 
u als werkgever alles binnen uw vermogen moet hebben gedaan om de ‘financiële’ schade voor 
uw werknemers te voorkomen of tot een minimum te beperken. U bent als werkgever natuurlijk 
niet altijd aansprakelijk voor een bedrijfsongeval; u bent echter nagenoeg altijd verplicht om 
de betrokken werknemers financieel schadeloos te stellen. 
Volgens de Nederlandse wet wordt u geacht te weten welke risico’s uw werknemers lopen, 
zodat u voorzorgsmaatregelen kunt treffen ter voorkoming van ongevallen. Eén aspect daarvan 
is dat u uw werknemers goed verzekert.  
 
Auto van de zaak in Nederland (rubriek A6) 

Indien de werknemer met een ambulante positie veel zakelijke kilometers per jaar zal rijden, is 
het gebruikelijk om een bedrijfsauto te verstrekken i.p.v. de maximaal geldende netto 
onbelaste vergoeding van € 0,21 per km. 
Een in Nederland woonachtige en werkende werknemer mag echter niet met een auto met 
buitenlands kenteken rijden i.v.m. een speciale belasting op voertuigen. Deze belasting kan de 
kostprijs van een auto in vergelijking tot het buitenland tot 25% laten stijgen. De controle op 
het rijden in een auto met buitenlands kenteken ligt bij de douane en kan tot boetes en 
naheffing leiden van deze bijzondere belasting, BPM genaamd. 
 
Telecom in Nederland in Nederland (rubriek A7) 

Een Nederlands mobiele telefoonnummer voor uw werknemer kunnen wij voor u verzorgen. 
Voor de overige zaken kunt u de werknemer een vergoeding geven, voor door hem zelf privé af 
te sluiten abonnementen, indien deze nodig zijn voor het goed uitvoeren van zijn 
werkzaamheden. 
 
Aansprakelijkheid (niet in het kostenoverzicht verwerkt)  

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Iemand kan gewond raken door uw product, of 
uw werknemer breekt bijvoorbeeld per ongeluk een ruit bij een klant of beschadigt op andere 
wijze spullen van een klant. Klanten, leveranciers en personeel kunnen uw onderneming 
hiervoor aansprakelijk stellen. U heeft in Nederland te maken met 
werkgeversaansprakelijkheid, bedrijfsaansprakelijkheid en productaansprakelijkheid.  
Wanneer u aansprakelijk wordt gesteld, dan kan dit grote financiële gevolgen hebben voor de 
continuïteit van uw onderneming.  
Wij raden u aan uitgebreid te onderzoeken of er, en zo ja welke, dekkingen er bestaan onder 
uw lopende bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering welke via uw hoofdvestiging loopt. Specifiek 
vragen wij u na te gaan in hoeverre werkgeversaansprakelijkheid verzekerd is, omdat deze 
wettelijke aansprakelijkheidsvorm in Nederland verder reikt dan in andere landen.  

“In Nederland heeft 

iedere inwoner een 

verplichte 

basisverzekering, al 

dan niet aangevuld 

met aanvullende 

dekkingen. Deze 

zorgverzekering 

wordt in privé 

afgesloten, buiten u 

als werkgever om”  
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Zakelijke reisverzekeringen in Nederland (niet in het kostenoverzicht verwerkt) 

Mogelijk reizen uw Nederlandse werknemer(s) binnen en buiten Nederland, voor uw 
onderneming. Daarom brengen we het ziektekostensysteem in Nederland bij u onder de 
aandacht. Deze is wellicht anders dan u gewend bent en kan daardoor voor u mogelijk 
financiële gevolgen hebben. 
In Nederland heeft iedere inwoner een verplichte basisverzekering, al dan niet aangevuld met 
aanvullende dekkingen. Deze zorgverzekering wordt in privé afgesloten, buiten u als werkgever 
om. Deze basisverzekering verzekert alle primaire zorgkosten waaronder ziekenhuisopnames 
en huisartskosten en kent een minimaal eigen risicobedrag à € 385 per persoon per jaar.  
Vaak kent de zorgverzekering een beperkte dekking en/of een beperkte vergoeding voor 
zorgkosten gemaakt buiten Nederland. Daardoor kan het voorkomen dat een werknemer op 
enig moment een vergoeding aan u vraagt, wanneer er noodzakelijke medische kosten zijn 
gemaakt tijdens zakelijke reizen. Ook kan het gebeuren dat er zakelijke- of privé eigendommen 
verloren zijn gegaan.  
Wij raden u daarom aan uw Nederlandse werknemer op uw lopende zakelijke reisverzekering 
mee te verzekeren. Daarbij raden we aan de verzekeringsdekking van uw zakelijke 
reisverzekering te controleren om na te gaan of de verzekering de niet onder de Nederlandse 
zorgverzekering gedekte kosten vergoedt en/of de verzekeringsdekking voldoet aan de actuele 
marktstandaard. Ook raden we u aan de werknemer te verzoeken zijn private zorgverzekering 
op basis van werelddekking af te sluiten. Let wel, een bestaande zorgverzekering kan meestal 
maar ééns per jaar, in januari, aangepast worden. 
 
  

“In tegenstelling tot de 

omringende landen 

wordt de AOW, het 

staatspensioen in 

Nederland, geheel 

door de werknemers 

zelf gefinancierd.  

Er is dus géén 

werkgeversbijdrage in 

het Nederlandse 

staatspensioen”  
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Wat kan Interfisc voor u betekenen? 
 
Onderhandelt u met een werknemer in Nederland, dan maken wij voor u een simulatie van de 
maandelijkse werkgeverskosten en loonstrook. Wij onderzoeken of er een Nederlandse CAO of 
Bedrijfstakpensioenfonds van toepassing is. Wij assisteren u bij het opstellen van een 
arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht middels templates of via onze eigen juridische 
dienst.  
 
Komt het tot een dienstverband, dan registreren wij uw bedrijf bij de Nederlandse instanties 
waarna wij uw volledige salaris- en personeelsadministratie in Nederland verzorgen. Inclusief 
de communicatie met instanties, aangiften én afdrachten van sociale verzekeringen en betaling 
van het nettoloon aan uw personeel. U ontvangt van ons een maandelijkse factuur voor het 
uitbetaalde nettoloon met daarbij de werkgevers- en administratiekosten en wij doen de rest. 
Uiteraard houden wij u op de hoogte van wijzigingen in de Nederlandse arbeidswetgeving. 
 
Daarnaast biedt Interfisc ook voor de overige in deze factsheet genoemde 
werkgeversverplichtingen in Nederland een praktische oplossing. Ditzelfde doen wij in België, 
Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Onze kracht is het ontzorgen van 
internationale werkgevers door de bundeling van al uw personeels- c.q. salarisadministraties 
voor meerdere landen in één loket.  
 
Voor u betekent dit geen onnodig tijdverlies door te moeten schakelen tussen verschillende 
partijen c.q. landen maar één loket waar u al uw vragen en mutaties voor alle landen kwijt 
kunt, met als resultaat tevreden werknemers in binnen- & buitenland die zich volledig kunnen 
richten op hun commerciële doelstellingen.  
 
 
Hoe bereikt u ons? 
 
Voor meer informatie én een persoonlijk advies kunt u terecht bij de adviseurs van ons 
Welcome-Team.  
 
Voor advisering op het gebied van pensioen en verzekeringen kunt u terecht bij Ravil 
Intersurance BV (e-mail: intersurance@interfisc.nl), financieel dienstverlener binnen de 
Interfisc Group. De adviseurs van Ravil Intersurance BV informeren en adviseren u graag over 
uw specifieke situatie. U kunt uiteraard voor pensioen en verzekeringen ook op zoek gaan naar 
een andere financieel dienstverlener, hierin bent u volledig vrij. 
 
U bereikt ons via onderstaande contactgegevens: 

 
0031 - (0)70 313 3000 0044 - (0)20 7125 0211 welcome@interfisc.eu 
0032 - (0)3 825 5003 0049 - (0)221 8000 4576 www.interfisc.com 
 
 
Deze factsheet wordt u uitsluitend verstrekt voor informatiedoeleinden en vormt op geen enkele wijze juridisch of 
professioneel advies. Aan de inhoud van deze factsheet kunt u geen rechten ontlenen. Voor juridisch of professioneel 
advies kunt u zich wenden tot onze adviseurs.  

"Eén loket voor al 

uw vragen, geen 

onnodig tijdverlies 

door te moeten 

schakelen tussen 

verschillende 

providers in het 

buitenland" 

 

intersurance@interfisc.nl

