
Wijziging enige regelingen o.g.v. Coördinatiewet Sociale
Verzekering i.v.m. aanpassingen bedragen per 1 januari 2004

Regeling van de Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid van
17 december 2003, nr. SV/
F&W/03/96097a tot wijziging van enige
regelingen op grond van de Coördina-
tiewet Sociale Verzekering in verband
met aanpassing van de bedragen per 1
januari 2004, alsmede in verband met
enige andere wijzigingen

De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid,
Gelet op de artikelen 6, vijfde en zesde
lid, en 8, tweede lid, van de Coördina-
tiewet Sociale Verzekering;

Besluit:

Artikel I. Regeling onkostenvergoeding
vrijwilligers ex artikel 6 Coördinatiewet
Sociale Verzekering
In artikel 1 van de regeling van de
Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid van 28 augustus 1984,
nr. 84/2981,1 wordt ‘niet meer bedraagt
dan € 20,– per week, doch ten hoogste
€ 700,– per jaar’ vervangen door: niet
meer bedraagt dan € 21,– per week, doch
ten hoogste € 735,– per jaar.

Artikel II. Regeling vergoeding gemeng-
de kosten en waardering loon in natura,
vergoedingen en verstrekkingen 2002
De Regeling vergoeding gemengde kos-
ten en waardering loon in natura, ver-
goedingen en verstrekkingen 20022

wordt als volgt gewijzigd:

A
Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

In het eerste lid vervallen de onderde-
len a en d, onder verlettering van de
1. 

onderdelen b en c tot de onderdelen a en
b en onder de vervanging van de punt-
komma aan het slot van het tot onderdeel
b verletterde onderdeel door een punt.

Het tweede lid komt te vervallen,
onder vernummering van het derde tot en
met vijfde lid tot het tweede tot en met
vierde lid.

Iz de tot tweede en derde lid vernum-
merde leden wordt ‘Voor de toepassing
van het eerste lid, onderdeel b’ vervan-
gen door: Voor de toepassing van het
eerste lid, onderdeel a.

In het tot vierde lid vernummerde lid
wordt ‘bedoeld in het vierde lid’ vervan-
gen door: bedoeld in het derde lid.

B
Artikel 4, eerste lid, komt te luiden:

Indien op grond van dit hoofdstuk een
verstrekking vanaf een bepaald bedrag
een verstrekking is in de zin van artikel
6, eerste lid, onderdeel k van de Coördi-
natiewet Sociale Verzekering en daar
beneden niet, wordt een dergelijke ver-
strekking tot dit bedrag tot het loon
gerekend.

C
In artikel 9 wordt ‘€ 30,75’ vervangen
door: € 30,50.

D
In artikel 14, eerste lid, wordt ‘€ 1,50’
telkens vervangen door ‘€ 1,55’ en wordt
‘€ 3,00’ vervangen door: € 3,10.

E
Artikel 16, eerste lid, wordt als volgt
gewijzigd:

In onderdeel b worden ‘€ 33,50’,
‘€ 7,75’ en ‘€ 1,55’ vervangen door
€ 36,25, respectievelijk € 8,25 en € 1,65.

2. 

3. 

4. 

1. 

1. 

In onderdeel c worden ‘€ 18,50’,
‘€ 4,25’ en ‘€ 0,85’ vervangen door
€ 20,00, respectievelijk € 4,50 en € 0,90.

In onderdeel d worden ‘€ 12,00’,
‘€ 2,75’ en ‘€ 0,55’ vervangen door
€ 12,50, respectievelijk € 3,00 en € 0,60.

F
In artikel 17, eerste lid, worden
‘€ 133,00’, ‘€ 30,75’ en ‘€ 6,15’ vervan-
gen door € 136,50, respectievelijk
€ 31,50 en € 6,30.

G
Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:

In het vierde lid, onderdeel b, wordt
‘de drie voorafgaande jaren’ vervangen
door: het kalenderjaar en de twee voor-
afgaande kalenderjaren.

In het vierde lid, onderdeel c, wordt
‘de drie voorafgaande jaren’ vervangen
door: het kalenderjaar en de twee voor-
afgaande kalenderjaren.

In het zesde lid wordt ‘niet hoger is
dan € 250,00 per drie kalenderjaren’
vervangen door: in het kalenderjaar en
de twee voorafgaande kalenderjaren
tezamen niet meer bedraagt dan € 250.

In het zevende lid wordt ‘niet hoger is
dan € 250,00 per drie kalenderjaren’
vervangen door: in het kalenderjaar en
de twee voorafgaande kalenderjaren
tezamen niet meer bedraagt dan € 250.

H
In artikel 20, eerste lid, wordt ‘€ 19,59’
vervangen door: € 19,95.

I
In artikel 28 wordt de tabel vervangen
door:

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

4. 

 Huisvesting Per maand Per week Per dag
 

a. Aan boord van binnenschepen
– andere dan vissersschepen – en
baggermaterieel:    

1°. Voor de werknemer die met zijn gezin
aan boord woont    

 – Van een schip van meer dan 2000
ton: € 125,00 € 29,00 € 5,80

 – Van een schip van meer dan 500,
doch niet meer dan 2000 ton: € 93,75 € 21,75 € 4,35

 

 – van een ander schip of van bagger-
materieel: € 62,50 € 14,50 € 2,90

     
2°. Voor de werknemer die aan boord

woont en geen gezin heeft: € 51,00 € 11,75 € 2,35
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 Huisvesting Per maand Per week Per dag
 

b. aan boord van zeeschepen – andere
dan vissersschepen – en op boorplat-
forms:    

1°. Voor de werknemer die met zijn gezin
aan boord woont:   € 8,70

2°. Voor de werknemer die aan boord
woont en geen gezin heeft:    

 – voor een kapitein en voor een offi-
cier:   € 4,10

 – voor een andere werknemer:   € 2,05
     
c. aan boord van vissersschepen:    
 voor de werknemer die aan boord

woont en geen gezin heeft:   € 2,80
     
d. in pakwagens van kermisexploitanten:     
 voor de werknemer die in een pakwa-

gen woont en geen gezin heeft: € 51,00 € 11,75 € 2,35
     
e. voor de werknemer die niet is aange-

duid in de onderdelen a, b, c en d: nihil nihil Nihil

J
In artikel 30, eerste lid, wordt € 4,35
vervangen door: € 4,45.

K
In artikel 32 wordt ‘€ 1,95 voor een ont-
bijt, € 1,95 voor een koffiemaaltijd en
€ 3,70 voor een warme maaltijd’ vervan-
gen door: € 2,00 voor een ontbijt, € 2,00
voor een koffiemaaltijd en € 3,80 voor
een warme maaltijd.

Artikel III. Vaststelling maximaal te ver-
goeden bedrag per kilometer ex artikel 6
Coördinatiewet Sociale Verzekering
In artikel 1 van de regeling van de Minis-
ter van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid van 22 december 1989, nr.
89/7155,3 wordt ‘€ 0,27 per kilometer’
vervangen door: € 0,18 per kilometer.

Artikel IV. Regeling uitzondering eind-
heffingsbestanddelen loonbelasting voor
de premieheffing werknemersverzekerin-
gen 2001
De Regeling uitzondering eindheffings-
bestanddelen loonbelasting voor de

premieheffing werknemersverzekeringen
20014 wordt als volgt gewijzigd:

A
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

De onderdelen c en d vervallen.
In onderdeel e wordt ‘artikel 84,

onderdeel d’ vervangen door: artikel 84,
onderdeel c.

In onderdeel f wordt ‘artikel 84,
onderdeel e’ vervangen door: artikel 84,
onderdeel d.

In onderdeel g wordt ‘artikel 84,
onderdeel g’ vervangen door: artikel 84,
onderdeel f.

In onderdeel j wordt ‘artikel 82, eerste
lid, onderdeel k’ vervangen door: artikel
82, eerste lid, onderdeel j.

B
Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

In onderdeel b wordt ‘artikel 84,
onderdeel d’ vervangen door: artikel 84,
onderdeel c.

In onderdeel c wordt ‘artikel 84,
onderdeel e’ vervangen door: artikel 84,
onderdeel d.

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

In onderdeel d wordt ‘artikel 84,
onderdeel h’ vervangen door: artikel 84,
onderdeel g.

In onderdeel h wordt ‘artikel 82,
onderdeel l’ vervangen door: artikel 82,
onderdeel k.

Onderdeel i komt te luiden:
i. verstrekking van een geschenk in natu-
ra eenmaal per jaar, ter gelegenheid van
een algemeen erkende feestdag of het
Sint-Nicolaasfeest, voorzover de waarde
in het economische verkeer niet meer
bedraagt dan € 35.

Artikel V. Regeling vergoeding kosten
kinderopvang 2002
Artikel 1 van de regeling van de Staats-
secretaris van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid van 19 december 2001, nr.
SV/AVF/2001/87205b,5 wordt als volgt
gewijzigd:

In het eerste lid worden de tabellen
vervangen door:

3. 

4. 

5. 

1. 

Loon in geld (voor niet genoemde
bedragen treedt het naast lagere
in de plaats)

Als loon in aanmerking te nemen bedrag ter zake van kinderopvang gedurende
meer dan vijf uur per dag, niet zijnde buitenschoolse of naschoolse opvang

     
   Voor het eerste kind Voor elk volgend kind
     

Per maand Per week Per dag Per maand Per week Per dag Per maand Per week Per dag
 

– – – € 40,00 € 9,25 € 1,85 € 40,00 € 9,25 € 1,85
€ 1.395,00 € 322,00 € 64,40 78,10 18,00 3,60 46,50 10,75 2,15

1.667,50 384,75 76,95 113,15 26,00 5,20 46,50 10,75 2,15
2.212,50 510,50 102,10 183,15 42,25 8,45 54,35 12,50 2,50
2.757,50 636,25 127,25 247,00 57,00 11,40 73,85 17,00 3,40
3.302,50 762,00 152,40 307,65 71,00 14,20 92,15 21,25 4,25
3.847,50 888,00 177,60 371,50 85,75 17,15 111,60 25,75 5,15
4.392,50 1.013,75 202,75 434,75 100,25 20,05 130,90 30,25 6,05
4.937,50 1.139,50 227,90 478,75 110,50 22,10 143,90 33,25 6,65
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Loon in geld (voor niet genoemde
bedragen treedt het naast lagere
in de plaats)

Als loon in aanmerking te nemen bedrag ter zake van kinderopvang gedurende
vijf uur per dag of minder, niet zijnde buitenschoolse of naschoolse opvang

     
   Voor het eerste kind Voor elk volgend kind
         

Per maand Per week Per dag Per maand Per week Per dag Per maand Per week Per dag
 

– – – € 23,20 € 5,25 € 1,05 € 23,20 € 5,25 € 1,05
€ 1.395,00 € 322,00 € 64,40 45,30 10,50 2,10 26,95 6,25 1,25

1.667,50 384,75 76,95 65,65 15,25 3,05 26,95 6,25 1,25
2.212,50 510,50 102,10 106,25 24,50 4,90 31,50 7,25 1,45
2.757,50 636,25 127,25 143,25 33,00 6,60 42,80 10,00 2,00
3.302,50 762,00 152,40 178,45 41,25 8,25 53,45 12,25 2,45
3.847,50 888,00 177,60 215,45 49,75 9,95 64,70 15,00 3,00
4.392,50 1.013,75 202,75 252,15 58,25 11,65 75,95 17,50 3,50
4.937,50 1.139,50 227,90 277,65 64,00 12,80 83,45 19,25 3,85

Loon in geld (voor niet genoemde
bedragen treedt het naast lagere
in de plaats)

Als loon in aanmerking te nemen bedrag ter zake van buitenschoolse opvang

     
   Voor het eerste kind Voor elk volgend kind
     

Per maand Per week Per dag Per maand Per week Per dag Per maand Per week Per dag
 

– – – € 27,60 € 6,25 € 1,25 € 27,60 € 6,25 € 1,25
€ 1.395,00 € 322,00 € 64,40 53,90 12,50 2,50 32,10 7,50 1,50

1.667,50 384,75 76,95 78,10 18,00 3,60 32,10 7,50 1,50
2.212,50 510,50 102,10 126,40 29,25 5,85 37,50 8,75 1,75
2.757,50 636,25 127,25 170,45 39,25 7,85 50,95 11,75 2,35
3.302,50 762,00 152,40 212,30 49,00 9,80 63,60 14,75 2,95
3.847,50 888,00 177,60 256,35 59,25 11,85 77,00 17,75 3,55
4.392,50 1.013,75 202,75 300,00 69,25 13,85 90,35 20,75 4,15
4.937,50 1.139,50 227,90 330,35 76,25 15,25 99,30 23,00 4,60

Loon in geld (voor niet genoemde
bedragen treedt het naast lagere
in de plaats)

Als loon in aanmerking te nemen bedrag ter zake van naschoolse opvang

     
   Voor het eerste kind Voor elk volgend kind
         

Per maand Per week Per dag Per maand Per week Per dag Per maand Per week Per dag
 

– – – € 22,00 € 5,00 € 1,00 € 22,00 € 5,00 € 1,00
€ 1.395,00 € 322,00 € 64,40 42,95 10,00 2,00 25,60 6,00 1,20

1.667,50 384,75 76,95 62,25 14,25 2,85 25,60 6,00 1,20
2.212,50 510,50 102,10 100,75 23,25 4,65 29,90 7,00 1,40
2.757,50 636,25 127,25 135,85 31,25 6,25 40,60 9,25 1,85
3.302,50 762,00 152,40 169,20 39,00 7,80 50,70 11,75 2,35
3.847,50 888,00 177,60 204,35 47,25 9,45 61,35 14,25 2,85
4.392,50 1.013,75 202,75 239,10 55,25 11,05 72,00 16,50 3,30
4.937,50 1.139,50 227,90 263,30 60,75 12,15 79,15 18,25 3,65

In het zesde lid wordt ‘€ 9.400 per
kalenderjaar, € 783,25 per maand,
€ 180,75 per week en € 36,15 per dag’
vervangen door: € 9.626 per kalender-
jaar, € 802,25 per maand, € 185 per
week en € 37 per dag.

Artikel VI. Regeling beoordeling vergoe-
ding werknemers tot bestrijding extrater-
ritoriale kosten ter behoorlijke vervul-
ling dienstbetrekking
In artikel 1 van de regeling van de Minis-
ter van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid van 14 december 2000, nr. SV/
AFV/00/83022,6 wordt ‘artikel 15a, eer-

2. ste lid, onderdeel k’ telkens vervangen
door: artikel 15a, eerste lid, onderdeel j.

Artikel VII. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met
ingang 1 januari 2004.

Deze regeling zal met toelichting in de
Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 december 2003.
De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid,
A.J. de Geus.

1 Stcrt.1984, 172; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële rege-

ling van 19 december 2001 ( Stcrt. 249).

2 Stcrt. 2001, 248; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële rege-

ling van 18 september 2003 (Stcrt. 185).

3 Stcrt. 252; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling

van 5 oktober 2001 (Stcrt. 214, Supplement).

4 Stcrt. 2000, 252; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële rege-

ling van 21 maart 2003 (Stcrt. 58).

5 Stcrt. 2001, 249; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële rege-

ling van 18 december 2002 (Stcrt. 246).

6 Stcrt. 248.
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Toelichting

Algemeen
In deze regeling is de wijziging opgeno-
men van een aantal bedragen in verband
met aanpassing van de overeenkomstige
bedragen in de fiscale regelgeving en een
aantal andere aanpassingen in verband
met overeenkomstige aanpassingen in de
fiscale regelgeving.

Artikelsgewijs

Artikel I (Regeling onkostenvergoeding
vrijwilligers ex artikel 6 Coördinatiewet
Sociale Verzekering)
De ministeriële regeling van 28 augustus
1984, houdende regels met betrekking
tot onkostenvergoeding voor vrijwilli-

gers (Stcrt. 172), regelt dat onkostenver-
goedingen voor vrijwilligers tot een
bepaald bedrag zijn vrijgesteld van pre-
mieheffing, de zogenaamde vrijstellings-
grens. Naar aanleiding van de wens van
de Tweede Kamer, tijdens het Algemeen
Overleg van 25 maart 1998, is besloten
om deze vrijstellingsgrens jaarlijks te
indexeren. De vrijstellingsgrens bedroeg
per 1 januari 2003 € 20,– per week met
een maximum jaarbedrag van € 700,–.
Voor de indexering wordt de tabel-
correctiefactor gehanteerd; deze is 2,4%
voor het jaar 2004. De vrijstellingsgrens
bedraagt vanaf 1 januari 2004 € 21,– per
week en € 735,– per jaar.

Artikel IV, Onderdeel B, onder 5 (Wijzi-
ging Regeling uitzondering eindheffings-
bestanddelen loonbelasting voor de
premieheffing werknemersverzekeringen
2001)
De tekst van het nieuwe artikel 2, onder-
deel i, van de Regeling uitzondering
eindheffingsbestanddelen loonbelasting

voor de premieheffing werknemersver-
zekeringen2001 is gelijkluidend aan de
per 1 januari 2004 in artikel 31, tweede
lid, onderdeel g, van de Wet op de loon-
belasting 1964 opgenomen bepaling.

De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid,
A.J. de Geus.
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