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Nieuwsbrief d.d. 1 juni 2021 zevende jaargang nummer 6

Gelezen:

"De tijd vliegt, zegt men, maar men vergist zich: de tijd blijft en wij zijn het die vliegen."
Corona nieuws:

Het kabinet laat het enorme pakket met coronasteun nog eens drie maanden langer doorlopen. De
belangrijkste steunregelingen lopen daarom nu door tot l oktober 2021. Maar of er daarna nóg een
nieuwe ronde steun komt is nog maar de vraag.

De overheid biedt aan alle kanten steun om het bedrijfsleven door de coronacrisis heen te slepen.
Met de nieuwe verlenging is nog eens € 6 miljard gemoeid, waardoor de 'rekening' voor de steun in
de coronacrisis al rond de € 80 miljard uitkomt.
TVL, NOW, TOZO en TONK ook in derde kwartaal

Het kabinet heeft naast de verlenging van de belangrijkste steunregelingen ook enkele wijzigingen
doorgevoerd. Een greep uit de maatregelen in de Kamerbrief:

• De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) loopt door in het derde kwartaal van 2021. Net als in
het tweede kwartaal zullen organisaties dan ook maximaal 100% van de berekende vaste lasten
kunnen terugkrijgen. Daarnaast krijgen aanvragers vanaf het tweede kwartaal een keuze welk
kwartaal zij willen gebruiken als referentieperiode om de omzetdaling vast te stellen. Dat kan het
tweede kwartaal van 2019 zijn of het derde kwartaal van 2020. Verder wordt het maximale
subsidiebedrag voor het grootbedrijf in het tweede kwartaal 'eenmalig' opgehoogd van € 600.000
naar € 1,2 miljoen. In het derde kwartaal zakt het plafond weer naar € 600.000. Daarnaast kunnen
ook 'startende' ondernemingen TVL aanvragen.
De loonkostensubsidie NOW wordt ook verlengd tot l oktober 2021. De minimale
omzetdaling (20%) en het subsidiepercentage (85%) blijven gelijk aan het tweede kwartaal van 2021.
De nieuwe referentiemaand voor de loonkosten is februari 2021. Ook lost het kabinet een ander

knelpunt op: een vergoeding vanuit de TVL telt met terugwerkende kracht vanaf oktober 2020 niet
meer mee als omzet voor de NOW. Hierdoor zouden organisaties meer NOW-subsidie kunnen
overhouden.

Ook de TOZO-regeling, die inkomenssteun en gunstige bedrijfsleningen biedt aan zzp'ers,
loopt door in het derde kwartaal. Dit geldt ook voor de aanvullende TONK-regeling. Ondernemers
met een TOZO-lening mogen een halfjaar later beginnen met terugbetalen, vanaf l januari 2022. Tot
die tijd betalen zij geen rente. Ook hebben zij nu 60 maanden de tijd om de lening terug te betalen.
Dit was 42 maanden.

Uitstel belastingbetaling nu echt klaar

In tegenstelling tot deze belangrijke steunregelingen eindigt het bijzonder uitstel van belastingen wél
na het tweede kwartaal. Wel is de terugbetalingstermijn flink verruimd, naar vijf jaar. Andere
belastingmaatregelen, zoals de onbelaste vergoeding van vaste reiskosten, worden dan weer wel
verlengd.
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De garantieregelingen voor kredieten lopen zelfs door tot het eind van 2021, zo heeft het kabinet
aangekondigd. Dit gaat onder meer om speciale coronavarianten van de BMKB en de GO. Daarnaast
steekt het kabinet € 200 miljoen in een nieuwe kredietregeling. Die steunt ondernemers die
doorstarten na een procedure volgens de nieuwe faillissementswet WHOA. Met de lening kunnen zij
bijvoorbeeld hun bedrijfsvoering vernieuwen.
Nog een nieuwe verlenging in het vierde kwartaal?
Nu het kabinet een knoop heeft doorgehakt over de steun in het derde kwartaal is de grote vraag
uiteraard wat er in het vierde kwartaal gaat gebeuren. In de Kamerbrief en tijdens de persconferentie
van de betrokken ministers slaat het kabinet wel duidelijk de toon aan dat de geldbuidel niet
oneindig blijft rammelen. Het pakket beweegt al mee met het economische tij, omdat er minder
steun is bij minder omzetdaling. Maar op een gegeven moment 'moetje een economie in de
startblokken ook de ruimte geven', aldus minister Koolmees van Sociale Zaken.
Het kabinet zit met een dilemma. Te vroeg stoppen met de steun kan ertoe leiden dat gezonde
ondernemingen aan het eind van de rit alsnog omvallen. Te laat stoppen betekent dat noodzakelijke
aanpassingen in het bedrijfsleven te lang uitblijven. Minister Hoekstra van Financiën noemde het
pakket voor het derde kwartaal 'een laatste steun in de rug', totdat de economie weer echt
zelfstandig kan draaien. 'Onze zakken zijn weliswaar diep, maar we kunnen ons geld maar één keer
uitgeven', benadrukte Hoekstra. 'We hopen natuurlijk zeer dat het in het vierde kwartaal allemaal
niet meer nodig zal zijn.'
Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl
NOW 5 loket nu open

Het vijfde NOW-loket bij UWV is opengegaan. Ondernemers kunnen tot en met 30 juni loonsteun
aanvragen voor de maanden april, mei en juni 2021.
Door deze vervroeging kunnen werkgevers nog voor de salarisbetaling van mei hun eerste voorschot
ontvangen, stelt UWV. De voorwaarden in de vijfde periode NOW zijn ongewijzigd. Werkgevers met
minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden komen in aanmerking voor
een tegemoetkoming van maximaal 85 procent van de loonkosten voor de maanden april tot en met
juni 2021. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming.
Het voorschot wordt betaald in drie termijnen.
SimulatietoolNOWS
Ook voor de vijfde periode NOW heeft UWV een simulatietool online gezet die werkgevers helpt een
goede inschatting te maken van hun situatie. Dat is van belang met het oog op de definitieve
berekening van de tegemoetkoming, die later volgt. Wie minder omzetverlies heeft geleden dan
opgegeven ofte maken heeft met een dalende loonsom, kan worden geconfronteerd met een
terugvordering. De simulatietool maakt dit inzichtelijk.
Nodig voor de aanvraag:
Het loonheffingennummer waarvoor u een aanvraag doet.
De 3 maanden waarover u minstens 20% omzetverlies verwacht.

Het verwachte percentage omzetverlies in die periode.
Het bankrekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen
aan u terug te betalen.

Toch geen BIK-regeling, in plaats daarvan verlaging werkgeverspremie
De omstreden BIK-regeling wordt met terugwerkende kracht tot l januari 2021 ingetrokken, meldt
het kabinet vrijdag. Uit informeel overleg met de Europese Commissie over de in de BIK opgenomen
regeling voor fiscale eenheden blijkt namelijk dat er een kans is dat de gehele regeling als
ongeoorloofde staatssteun wordt beschouwd, motiveert het kabinet het besluit. In plaats daarvan
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wordt nu voorgesteld om de AWf-premie voor werkgevers in 2021 te verlagen, zo mogelijk per l
augustus 2021.

Werkgevers in het bedrijfsleven betalen via de premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (AWf)
mee aan de uitkeringen van werknemers die werkloos raken. Een verlaging van de werkgeverspremie
AWf verlaagt de loonkosten en vergroot daarmee de ruimte om te investeren en/of externe
financiering daarvoor te vinden.

Vijfjaar de tijd voor afbetalen uitgestelde belasting

Ondernemers krijgen langer de tijd om de berg uitgestelde belastingschulden terug te betalen. Zij
mogen daar vijf jaar overdoen in plaats van driejaar, en ze hoeven pas in 2022 te beginnen met
aflossen. Daar staat tegenover dat belastingplichtigen vanaf l juli 2021 weer gewoon op tijd hun
belastingen moeten gaan betalen. Dan is het uitstel echt afgelopen.
Om het bedrijfsleven door de coronacrisis te loodsen geeft de Belastingdienst al sinds vorig jaar
bijzonder uitstel van betaling. Ondernemingen kunnen uitstel krijgen voor tal van belastingen, zoals
BTW, loonheffingen en vennootschapsbelasting. Inmiddels is er al voor een slordige € 16 miljard aan
belastingen uitgesteld.

Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl
Kabinet wil belastingschulden niet kwijtschelden

Ondernemend Nederland hoopte dat van uitstel misschien afstel zou komen. Maar die hoop maakt
het kabinet vakkundig met de grond gelijk in de Kamerbrief (pdf) met uitleg over de nieuwe ronde
van coronasteun. Daarin staat namelijk klip en klaar dat het kabinet niet kiest voor het volledig of
deels kwijtschelden van belastingschulden. Kort gezegd levert zo'n algemene maatregel naar de
smaak van het kabinet te veel willekeur op.

In tegenstelling tot andere regelingen voor coronasteun wordt het uitstel van belastingbetaling ook
niet verlengd na l juli 2021. Eerder heeft de Belastingdienst ondernemers al dringend opgeroepen
om toch vooral uitstel aan te vragen vóór l juli. Die deadline blijft dus staan, tenzij de Tweede Kamer
nog ingrijpt. Zo niet, dan moeten ondernemingen na die datum weer gewoon op tijd aan hun nieuwe
betalingsverplichtingen voldoen. Voor ondernemingen waar het uitstel al vóór l juli afloopt geldt dat
al eerder.

Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl
Aflossen belastingschuld mag vijf jaar duren

Om ondernemingen meer lucht te geven bij het wegwerken van de belastingschulden wil het kabinet
wel de aflossingstermijn verruimen. Aanvankelijk zouden ondernemingen uiterlijk op l oktober 2021
moeten starten met terugbetalen en zouden zij daarvoor drie jaar de tijd krijgen. De nieuwe
startdatum wordt l oktober 2022, en de aflossingstermijn gaat naar vijfjaar. Sneller mag ook
natuurlijk, benadrukt de Belastingdienst.

Als extra steun blijft ook de invorderingsrente tot 2024 lager. Belastingplichtigen die te laat zijn met
het betalen van hun aanslag betalen deze rente. Sinds maart vorig jaar staat de invorderingsrente op
0,01% en dit blijft tot eind dit jaar zo. Vanaf l januari 2022 gaat de rente naar 1%, op l juli 2022 naar
2% en op l januari 2023 naar 3%. Op l januari 2024 is de invorderingsrente terug op het 'normale'
niveau van 4%.

Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl
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Versoepeling urencriterium stopt op l juli

De soepele omgang met het urencriterium stopt ook per l juli 2021. Tot die datum gaat de
Belastingdienst ervan uit dat ondernemers 24 uur per week aan hun onderneming besteden, zodat zij
niet onterecht hun recht op ondernemersaftrek verliezen. Maar vanaf l juli vindt het kabinet dat niet
meer nodig en tellen weer alleen de werkelijk gemaakte uren.
Verder zijn onder meer deze belastingmaatregelen wél verlengd tot l oktober 2021:
Onbelast vergoeden van vaste reiskostenvergoeding.

Versoepeling van administratieve verplichtingen in de loonheffingen.
Aanvragen van een betaalpauze voor de hypotheek.
BTW-tariefvan 0% op mondkapjes.

Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl
Omzetbelasting

Webshopeigenaren: vóór l juli aanmelden OSS-regeling

BTW-ondernemers die te maken krijgen met de nieuwe EU-regeling voor de BTW en e-commerce,
die op l juli in werking treedt, moeten zich snel bij de Belastingdienst aanmelden voor het
éénloketsysteem (OSS) als zij hun BTW-betalingen over al hun EU-leveringen tegelijk willen doen.

De nieuwe EU-regeling (infographic) voor de BTW en e-commerce gaat op l juli a.s. van start. Dan
moeten Nederlandse BTW-ondernemers die goederen leveren aan particulieren die in andere EUlanden wonen in veel gevallen BTW gaan afdragen in de landen waar de goederen naartoe gaan.
Deze regeling gaat ook gelden voor goederen die ondernemers importeren van buiten de EU.
Hierdoor moeten ondernemers zich in alle landen waaraan ze goederen leveren gaan registreren om
aangifte te doen. Deze omslachtige administratieve klus kunnen zij voorkomen door zich aan nu al
aan te melden voor het OSS-systeem bij de Belastingdienst.
Door de registratie voor het OSS-systeem kan een ondernemer de BTW-betalingen over al zijn EUleveringen tegelijk doen. Dit scheelt dus een heleboel tijd want hij hoeft niet allemaal aparte
aangiften te doen in de diverse EU-landen waaraan hij goederen geleverd heeft en zich daar
registreren. Registreren kan via Mijn Belastingdienst Zakelijk. De BTW-ondernemer kan het OSSsysteem overigens ook gebruiken voor geleverde diensten aan particulieren in de EU.
Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl
Salarissen
Loon van derden: hoe te verwerken?

Het gaat hierbij om het voordeel dat de werknemer geniet op grond van zijn dienstbetrekking met
uw onderneming, maar dat niet van u afkomstig is. In sommige situaties bent u voor dit loon regulier
inhoudingsplichtig.

Als uw onderneming bij de vaststelling rekening heeft gehouden met loon van derden, moet u dit
loon in de loonheffingen betrekken. Denk hierbij aan ontvangen fooien (oa in horeca).
Als u hiervan geen weet heeft, dan hoeft u niets te doen. De werknemer moet het "loon van derden"
dan opgeven in zijn aangifte inkomstenbelasting.
Fiets leasen, WKR en salarisadministratie: hoe zit het?

Een werknemer wil privé een fiets leasen en wil hiervoor zijn keuzebudget inzetten. Hoe verwerk je
dit in de salarisadministratie?

De werknemer blijft bij het leasen van een fiets eigenaar van de fiets. Verwerk je dit hetzelfde als
wanneer de werknemer een fiets zou kopen? Of moetje nog iets met de bijtelling doen in de
salarisadministratie?
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Als sprake is van terbeschikkingstelling van een fiets aan de werknemer (fiets blijft in eigendom van
de werkgever), moet je een bijtelling van 7 procent op jaarbasis in aanmerking nemen.
Bij het vergoeden of verstrekken van een fiets (fiets is dan in eigendom van de werknemer), moetje
de waarde in het economisch verkeer of de factuurwaarde verlenen of bruteren op de loonstrook.
De werkgever kan dit loon ook aanwijzen als eindheffingsloon en onder de vrije ruimte van de
werkkostenregeling brengen.
Vergoeden en verstrekken

Als de werknemer een fiets leaset in privé, dus hij sluit zelf het contract af, is dit hetzelfde als het
vergoeden of verstrekken van de fiets.

Bij het vergoeden en verstrekken van de fiets aan de werknemer kan je de cafetariaregeling
toepassen als deze voldoet aan de voorwaarden voor uitruil. De aanschafkosten wijs je dan aan als
eindheffingsloon en breng je onder in de vrije ruimte van de werkkostenregeling.
Aanschaf fiets

Een werknemer koopt een elektrische fiets van € 1.500. Je zet € 1.500 van het brutoloon van de
werknemer om in een vergoeding voor de aanschaf van de fiets. Deze aanschafkosten wijs je aan als
eindheffingsloon. Als de vrije ruimte niet wordt overschreden, betaal je daarover geen belasting. Bij
een belastingtarief van 37,35 procent heeft de werknemer een belastingvoordeel van € 560.
Het is ook mogelijk - en fiscaal gunstig - om de werknemer een renteloze lening te verstrekken voor
de aanschaf van de fiets. In dat geval wordt het rentevoordeel op nihil gewaardeerd. Zie paragraaf
4.15.1 Cafetariaregeling en de fiets van het Handboek Loonheffingen 2021.
Renteloze lening

De werkgever verstrekt de werknemer een renteloze lening van € 1.500 om een fiets te kopen. De
werknemer krijgt van de werkgever daarnaast een vergoeding van € 0,15 per kilometer voor woonwerkverkeer. De woon-werkafstand van de werknemer is 4 kilometer. Per werkdag krijgt hij dus een
vergoeding van € 1,20. De werknemer zet deze vergoeding in voor aflossing van de lening.
Als de werknemer 20 dagen per maand werkt, krijgt hij maandelijks een vergoeding van € 24. De
werknemer heeft de lening van € 1.500 dan na ongeveer 5 jaar terugbetaald.
De aanschaf van de fiets gaat niet ten koste van de vrije ruimte omdat sprake is van een lening aan
de werknemer die hij moet terugbetalen. De terugbetaling van de lening gaat ook niet ten koste van
de vrije ruimte omdat de werknemer de lening aflost met een gerichte vrijstelling (de
kilometervergoeding). Voor het rentevoordeel geldt een nihilwaardering.
Vakantieauto naast auto van de zaak: hoe zit het?

Met een andere auto dan de elektrische auto van de zaak op vakantie. Hoe zit het met het ter
beschikking stellen van een (tweede) tijdelijke auto?
De elektrische auto van de zaak van een werknemer kan minder geschikt zijn om bijvoorbeeld mee
op vakantie te gaan of te gebruiken voor andere langere ritten. Het is dan ook niet ongebruikelijk om
voor dit soort doeleinden een andere auto ter beschikking te stellen. Te denken valt aan het tijdelijk
ter beschikking stellen van een benzine- of dieselauto aan een werknemer die op vakantie gaat
vanwege het grotere bereik. Als zo'n vakantieauto wordt gebruikt, maakt het uit of de werknemer de
vaste auto inlevert of niet. Daarnaast is ook van invloed of de werknemer met de vaste auto al meer
dan 500 kilometer privé heeft gereden.
Gelijktijdig twee auto's van de zaak

De eerste optie is om - naast de terbeschikkingstelling van de vaste (elektrische) auto - ook de
tijdelijke auto ter beschikking te stellen. Voor de vaste (elektrische) auto geldt dan over het gehele
jaar bijtelling, tenzij de werknemer kan bewijzen dat hij met de auto niet meer dan 500 kilometer
privé heeft gereden. Voor de tijdelijke vakantieauto geldt dan minimaal de forfaitaire bijtelling, die
tijdsevenredig is en gebaseerd wordt op de cataloguswaarde van de tweede (tijdelijke) auto.
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Werkelijke waarde auto

Een belastinginspecteur kan een hoger bedrag bijtellen, omdat de tweede (tijdelijke) auto meestal
alleen voor privédoeleinden ter beschikking wordt gesteld, bijvoorbeeld om mee op vakantie te gaan.
Het privégebruik kan dan worden belast tegen de werkelijke waarde van de auto, zoals de kosten die
de werkgever moet maken om de tweede auto aan de werknemer ter beschikking te stellen.
Alleen tijdelijke auto ter beschikking

Op het moment dat de vaste (elektrische) auto aantoonbaar is ingeleverd bij de werkgever of de
leasemaatschappij voor de vervangende auto, staat de vaste auto niet langer ter beschikking aan de
werknemer.
Pro rata

De werknemer heeft dan, in plaats van dubbele bijtelling, een bijtelling voor het hele jaar 'pro rata'
over beide auto's: gedurende de vakantieperiode wordt de werknemer geconfronteerd met bijtelling
over de tijdelijke auto en voor de rest van het jaar over de vaste (elektrische) auto.
Schriftelijke afspraken

De werkgever en werknemer moeten in dit geval de afspraken hierover schriftelijk vaststellen.
Belangrijk hierbij is dat de werknemer de vaste (elektrische) auto, de papieren en de middelen voor
toegang tot en gebruik van de vaste auto voor de vakantieperiode bij de werkgever of de
leasemaatschappij inlevert. Deze vastlegging moet je in de loonadministratie opnemen.
Eigen bijdrage tijdelijke auto

Aan de werknemer kan een (hogere) eigen bijdrage worden gevraagd als hij een tijdelijke auto wil
gebruiken. Is deze eigen bijdrage vooraf schriftelijk overeengekomen, dan is het mogelijk om deze
eigen bijdrage in mindering te brengen op de bijtelling.

Let op bij de werknemer die kan aantonen minder dan 500 kilometer privé te rijden met de vaste
(elektrische) auto. Door het gebruik van de tijdelijke vakantieauto, krijgt de werknemer te maken
met een bijtelling over het gehele jaar (tijdsevenredig verdeeld over de vaste en tijdelijke auto).
Volgtijdelijke terbeschikkingstelling

Bij volgtijdige terbeschikkingstelling van verschillende auto's binnen een kalenderjaar wordt het
aantal privékilometers van alle auto's bij elkaar opgeteld om te vergelijken met de 500kilometergrens. Als deze grens op jaarbasis wordt overschreden, volgt bijtelling voor alle auto's. Dit
geldt zelfs als aan te tonen is dat met de vaste elektrische auto niet privé wordt gereden.
Transport

Cao 2021
Onderhandelingsresultaat over nieuwe cao

Werkgevers en vakbonden hebben 27 mei 2021 een onderhandelingsresultaat bereikt over een
nieuwe cao voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen.
De vakbonden (FNV, CNV en de Unie) zullen komende weken het resultaat van de onderhandelingen
voorleggen aan hun leden.
De volledige tekst van het onderhandelingsresultaat is als volgt:
Looptijd

De cao heeft een looptijd van l januari 2021 tot en met 31 december 2022.
Lonen

a) De lonen behorende bij de loonschalen A' t/m H en de bruto toeslagen zullen per l juli 2021
warden verhoogd met 3,5%.

6

^ycr
ALTHOF
Accountants & Adviseurs
De verblijfkosten zullen per l juli 2021 worden verhoogd met 2,7% overeenkomstig het convenant
met de Belastingdienst.

b) De lonen behorende bij de loonschalen A' t/m H en de bruto toeslagen zullen per l januari 2022
worden verhoogd met 3,25%.

De verblijfkosten zullen per l januari 2022 worden aangepast met het stijgingspercentage van de
consumentenprijsindex restaurants, cafés en dergelijke over de periode tussen l oktober 2020 en l
oktober 2021, gemaximeerd op 3,25%.
Eerder stoppen met werken voor zware beroepen
Cao-partijen zullen een regeling overeenkomen met ingang van l januari 2022 en eindigend op 31
december 2025, die eerder stoppen met werken voor werknemers geboren in de jaren 1955 t/m
1961 onder voorwaarden mogelijk maakt. Werkgevers zijn bereid hier maximaal een premie van
0,75% over het sv-loon af te dragen. Over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze
regeling zullen in 2021 nadere afspraken worden gemaakt.

Persoonlijk Keuze Budget
PKB wordt een keuze, de verplichte regeling komt te vervallen. Op bedrijfsniveau kunnen afspraken
worden gemaakt om de regeling op vrijwillige basis te continueren. Werknemers kunnen niet
verplicht worden om hieraan deel te nemen.
Arbeidsomstandigheden

a. Met betrekking tot rolcontainers wordt gedurende de looptijd van de cao een onderzoek verricht
naar de mogelijkheden om de arbeidsomstandigheden op dit punt te verbeteren. Bij dit onderzoek,
dat uiterlijk l juli 2022 moet zijn afgerond, zal nadrukkelijk de gehele keten betrokken worden. Voor
financiering van het onderzoek en implementatie van mogelijke oplossingen, zullen sociale partners
o.a. een beroep doen op het SOOB-fonds.
b. In de Arbocatalogus zal als richtlijn worden opgenomen dat met ingang van l juli 2021
(orderdatum) in nieuwe auto's een standkachel aanwezig dient te zijn, indien een chauffeur in de
vrachtwagen een wettelijke dagelijkse e n/of wekelijkse rust geniet.
c. In de Arbocatalogus zal als richtlijn worden opgenomen dat met ingang van l juli 2021
(orderdatum) in nieuwe auto's een standairco aanwezig dient te zijn, indien een chauffeur in de
vrachtwagen een wettelijke dagelijkse en/of wekelijkse rust geniet.
18 atv-dagen oud KNV bedrijven

De hierbij horende discount op de lonen zal per l juli 2021 worden verlaagd van 0,75% naar 0,4%. De
hoogte van de discount per l januari 2022 zal worden vastgesteld op basis van het aantal
deelnemers aan de regeling per l oktober 2021.

De regeling van de 18 atv-dagen is niet langer van toepassing op werknemers die de AOWgerechtigde leeftijd hebben bereikt.
Aanvang cao-onderhandelingen 2023
Cao-partijen hebben met elkaar afgesproken om de cao-onderhandelingen voor 2023 tijdig aan te
vangen met als doel om per l januari 2023 een cao te hebben.
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Gelezen: "Focus is een kwestie van beslissen welke dingen je niet gaat doen."
Bezoek ook eens onze website: www.althofaccountants.nl

Als u naar aanleiding van deze nieuwsbrief, of over andere zaken, nog vragen hebt, neemt u dan
gerust contact met ons op.

U kunt ons bereiken op ons algemeen telefoonnummer 0512-334150.

Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden wij geen
aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden.
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