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Dit artikel wordt u aangeboden door Salaris Rendement 

Salaris Rendement is hét nieuws- en adviesmagazine voor professionals die verantwoordelijk zijn 

voor de loon- en personeelsadministratie. Als lezer van Salaris Rendement bent u altijd op de 

hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van loonheffingen, sociale verzekeringen, 

arbeidsrecht en loonadministratie. Zo behaalt uw onderneming het hoogste rendement. 

Salaris Rendement biedt u: 

 praktische artikelen over nieuwe wet- en regelgeving, vol tips voor de praktijk;

 al het relevante nieuws voor u als salarisprofessional;

 verdieping en jurisprudentie over actuele onderwerpen;

 antwoorden op veelgestelde vragen;

 handige stappenplannen;

 gedegen vergelijkend warenonderzoek onder leveranciers en dienstverleners;

 wekelijkse e-mailservice met het allerlaatste nieuws op het gebied van salarisadministratie;

 een aanvulling op de inhoud van elke uitgave met praktische, online tools.

Kijk voor meer informatie of een proefabonnement op www.rendement.nl/salarisblad 

Niets uit deze uitgave mag, noch geheel, noch gedeeltelijk, worden overgenomen en/of vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en 
onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan. 

© 2020 Rendement Uitgeverij. Alle rechten voorbehouden. 
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Veilig thuis 
aan het werk
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
en thuiswerken: hoe combineert u dit als organisatie en 
wat is uw rol als salarisadministrateur hierin? Veilig thuis-
werken kent meerdere aspecten, zoals het zorgen van een 
goede beveiliging op uw laptop. Daarnaast kunt u denken 
aan manieren waarop u veilig kunt communiceren. In dit 
artikel komen enkele aspecten van veilig thuiswerken aan 
de orde en wat u als salarisadministrateur kunt doen.

Misschien had uw organisatie vóór de uitbraak van het co-
ronavirus al te maken met werknemers die al regelmatig 
of wel eens thuiswerkten. Het kan ook zijn dat uw onder-
neming sinds de aankondiging van de maatregelen door 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
op 12 maart een nieuwe manier van thuiswerken heeft 
moeten uitvinden. 

Massaal
Inmiddels zijn veel organisaties massaal overgestapt naar 
de thuiswerkplek. Voor veel werkgevers was het al een 
uitdaging om alle medewerkers de middelen te geven om 
door te kunnen blijven werken, te regelen dat iedereen 
kon inloggen en bovenal ervoor te zorgen dat de organi-
satie draaiende bleef. Nu de praktische kant geregeld is, 
is het tijd om na te denken over het veiligheidsaspect van 
thuiswerken. De AVG stelt immers dat er genoeg tech-
nische en organisatorische maatregelen moeten worden 
genomen, ook thuis.

Communiceren
Wanneer u thuiswerkt, communiceert u misschien op 
andere manieren dan normaal. Contracten en loonge-
gevens zullen eerder elektronisch worden verstuurd, en 
vaak staan er op de papieren die een salarisadministrateur 
verwerkt veel persoonsgegevens. Wees u ervan bewust 
dat e-mail geen veilig kanaal is om dit soort documenten 
op te sturen. Het is aan te raden – als dit mogelijk is – 
gebruik te maken van een ‘file sharing tool’, waarmee u 
documenten veilig kunt delen.
Voor een degelijke uitvoering voor veilig thuiswerken zijn 
er duidelijke verantwoordelijkheden nodig, van zowel 
werkgever als werknemer. De werkgever heeft bijvoor-
beeld de plicht en daarmee de verantwoordelijkheid om 

ARBEIDSRECHT GEGEVENSBESCHERMING
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Geen transitievergoeding 
bij een lager salaris
Als u een werknemer her-
plaatst naar een functie met 
een lager salaris, hoeft u hem 
geen gedeeltelijke transitie-
vergoeding te geven. Dat oor-
deelde de Hoge Raad.

Structureel
De zaak betrof een lerares die 
vanwege gedeeltelijke en blij-
vende arbeidsongeschiktheid 
werd herplaatst in een functie 
met minder loon en minder 
uren. Ze eiste bij de rechter 
een gedeeltelijke transitie-
vergoeding. De Hoge Raad 
oordeelde in 2018 al over de 
situatie dat een arbeidsplaats 
gedeeltelijk vervalt door be-
drijfseconomische redenen 

of blijvende gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid. In 
dat geval heeft de werknemer 
recht op een transitievergoe-
ding over vervallen arbeidsu-
ren als deze substantieel en 
structureel zijn verminderd. 
In de zaak van de lerares werd 
duidelijk dat haar werkgever 
haar een gedeeltelijke transi-
tievergoeding moest betalen 
vanwege de vermindering 
van de arbeidsduur. De Hoge 
Raad oordeelde echter dat 
er geen gedeeltelijke transi-
tievergoeding verschuldigd 
was voor het inkomensverlies 
door de herplaatsing. 
Hoge Raad, 17 april 2020, ECLI 
(verkort): 749

ARBEIDSRECHT HERPLAATSING

Jubileumuitkering verruimd
Een eenmalige uitkering of 
verstrekking die u een werk-
nemer geeft omdat hij ten 
minste 25 of veertig jaar in 
dienst is, is vrijgesteld voor 
maximaal het loon over een 
maand. 

Dienstjaren
U mag de werknemer 
zo’n uitkering of verstrek-
king geven na ten minste 
25 dienstjaren en na ten 
minste veertig dienstjaren. 
Voor het vaststellen van de 
diensttijd gaat u uit van de 
dienstjaren bij u als werk-
gever. U kunt ook rekening 
houden met dienstjaren bij 
een eerdere werkgever van 
de werknemer, als dat maat-
schappelijk gebruikelijk is. 
U heeft bijvoorbeeld dezelfde 
cao. In het Handboek Loon-

heffingen 2020 is nu ook 
opgenomen dat u de dienst-
tijd kunt berekenen door uit 
te gaan van het aantal jaren 
bij één pensioenuitvoerder. 
Voorwaarde is dat u hierbij 
een bestendige gedragslijn 
heeft, dat de werknemer nog 
niet eerder gebruikmaakte 
van de vrijstelling en dat u dit 
aannemelijk kunt maken als 
de fiscus erom vraagt. 

Onderwijs
Deze toevoeging van de 
pensioenuitvoerder is op 
aandringen van de Algemene 
Onderwijsbond opgenomen. 
Zonder deze uitbreiding 
moest een werkgever in het 
mbo of hbo op uitgekeerde 
jubileumgratificaties soms 
loonheffingen inhouden. Dat 
is nu niet langer het geval.

VERGOEDINGEN EN VERSTREKKINGEN JUBILEUMGRATIFICATIE
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werknemers een veilige en gezonde werkomgeving te 
bieden, ook in coronatijd en daarmee dus ook thuis. De 
werkgever kan ervoor kiezen om duidelijke richtlijnen mee 
te geven over hoe werknemers een veilige en gezonde 
thuiswerkomgeving kunnen creëren. Het is de verant-
woordelijkheid van de werknemers om deze dan thuis ook 
echt op te volgen. Heeft u in uw functie als salarisadmi-
nistrateur het idee dat processen binnen uw organisatie 
veiliger moeten worden geregeld, geef dit dan aan aan 
de verantwoordelijke hiervoor. Daar ligt namelijk ook een 
taak voor u als werknemer. 

Gedragscode
De meeste organisaties kennen een gedragscode voor 
de ‘normale’ situatie van werken. De oorspronkelijke 
gedragscode biedt lang niet altijd uitsluitsel voor thuis-
werksituaties. Dat kan onhandig zijn, maar vaak kunt u 
wel uit de bestaande gedragscode afleiden wat de normen 
en waarden zijn van uw organisatie en wat het verwachte 
gedrag is van u als werknemer. 
Als salarisadministrateur verwerkt u altijd veel persoons-
gegevens. Het is belangrijk om deze ook thuis met zorg-
vuldigheid te verwerken. Houd de richtlijnen aan die uw 
organisatie geeft. Bijvoorbeeld over het minimaal printen 
van gegevens, of over het goed opbergen van eventuele 
dossiers en papieren aan het einde van de dag. Denk 
hieraan als u op een dag bijvoorbeeld heeft gewerkt met 
uitgeprinte lijsten waarop namen van werknemers staan 
vermeld. Berg zulke lijsten op!

Toekomst
Niemand weet exact hoelang deze situatie rondom het 
coronavirus duurt. Daarom is het noodzakelijk dat u niet 
alleen nadenkt over wat u nú nodig heeft om te kunnen 
werken, maar ook wat u nodig heeft om te zorgen dat 
dit over een jaar – mocht dit nodig zijn – nog steeds kan. 
Wees op de hoogte van de ontwikkelingen van maatrege-
len die nog kunnen komen en mogelijk invloed hebben op 
de salarisadministratie. 
Tot slot is het belangrijk om na te denken op welke manier 
u persoonsgegevens verwerkt, hoe u dit veiliger kunt doen 
en welke maatregelen hiervoor nodig zijn. Neem juist nu 
de tijd om tijdens het thuiswerken een goed thuiswerkbe-
leid op orde brengen. 
U vindt u een kant-en-klaarreglement thuiswerken waar-
mee uw organisatie en de werknemers weten waar ze aan 
toe zijn op rendement.nl/salaristools.

Marloes de Bruin, CRANIUM, e-mail: nl-info@cranium.eu, 
www.cranium.eu, tel: (030) 753 14 59
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FUNDAMENT VOOR ONDERNEMING & SALARIS
Praktisch en actueel naslagwerk voor salarisadministrateurs

De database van Fundament voor Onderneming & 
Salaris bevat ruim 400 artikelen vol pure salarisinformatie, 
samengesteld voor en door salarisadministrateurs.

FUNDAMENT TWEE MAANDEN VOOR MAAR € 49

Neem nu een proefabonnement op Fundament voor 
Onderneming & Salaris. Voor € 49 (excl. btw) krijgt u 
toegang tot de Fundament database en profiteert u twee 
maanden van de volgende voordelen:

 Gratis Adviesdesk en bespaar op adviseurs

 Actueel digitaal naslagwerk

 Maandelijkse e-mailnieuwsbrief

 13x vakblad over actuele salaris onderwerpen

 Korting op salariscongressen en -opleidingen

Met gratis Fundament voor Onderneming & Privacy!  
Hét praktische en actuele online naslagwerk voor de AVG. 

FUNDAMENTVOOR.NL/PROBEER
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