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Nieuwsbrief d.d. 1 mei 2019 vijfde jaargang nummer 5
Gelezen: "Als je gelooft dat je het kan,ben je halverwege."
De kantoren zijn gesloten op:
Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag

Vrijdag 31 mei
Maandag 10 juni Tweede Pinksterdag

Lonen en Salarissen

Het verschil: vakantiegelden vakantiebijslag
ledere werknemer heeft er recht op: de vakantiebijslag, ook wel vakantietoeslag genoemd. In de
praktijk hebben de meeste mensen het echter over vakantiegeld. Dat is verwarrend, aangezien
vakantiegeld eigenlijk iets anders betekent.
Vakantiebijslag is een toeslag op het loon waar een werknemer recht op heeft: hij krijgt dus een
percentage bij zijn loon geteld. Het is een toeslag die werkgevers berekenen met het brutojaarloon
van de werknemer, vandaar dat de vakantiebijslag ook wel vakantietoeslag genoemd wordt.
Vakantiegeld slaat echter op het doorbetalen van het gewone loon van een werknemer op het
moment dat hij vakantie opneemt.
Hoogte van het bedrag

Op grond van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) heeft iedere werknemer
recht op minimaal 8% van het brutojaarloon als vakantiebijslag. De hoogte hangt ook wel af van een
geldende collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Als een werknemer meer dan drie keer het
minimumloon verdient, kan er worden afgesproken dat hij over het meerdere geen vakantiebijslag
krijgt. Het vakantiegeld daarentegen, is net zo hoog als het tijdva kloon van de werknemer.
Moment van uitbetalen vakantiebijslag
Vakantiebijslag betalen de meeste werkgevers uit in mei of juni. Werkgevers die de bijslag als
onderdeel van het periodieke salaris willen uitkeren, moeten dat schriftelijk vastleggen.
Vakantiebijslag is dan onderdeel van een all-inloon of keuzebudget. Op het moment dat een
werknemer uit dienst gaat, keert de werkgever alle vakantiebijslag waar hij nog recht op heeft uit bij
de eindafrekening.
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Verzilveren van vakantiebonnen

Vakantiegeld krijgt een werknemer gewoonlijk wanneer hij vakantie opneemt, zolang hij genoeg
vakantie-uren heeft opgebouwd. Als het geld in de vorm van vakantiebonnen aan de
werknemer is verstrekt, is de werknemer zelf verantwoordelijk voor het moment waarop hij deze
bonnen verzilvert. Zijn vakantie is voor de werkgever dan onbetaald. De werknemer krijgt zijn
vakantiegeld uit het vakantiefonds waar zijn werkgever de vakantierechten heeft ingekocht. Een
werknemer kan ook nog na uitdiensttreding zijn vakantiebonnen verzilveren.
VAKANTIEBIJSLAG: is een toeslag op het loon van de werknemers
VAKANTIEGELD: is het loon dat de werkgever moet doorbetalen als de werknemer een vakantiedag
opneemt

Per 1 juli 2019 wettelijk minimumloon 1,23% hoger
Het minimumjeugdloon wordt per l juli voor de tweede keer een flinke stap verhoogd. Hierdoor
krijgen ook werknemers van 21 jaar recht op het volledige wettelijk minimumloon. Dit wettelijk
minimum bedraagt per 1 juli 2019 € 1.635,60 per maand.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wettelijk minimumloon per l juli
2019 gepubliceerd in de Staatscourant. Door de tweede stapsgewijze verhoging van het
minimumjeugdloon krijgen werknemers vanaf 21 jaar per die datum recht op het volledige
minimumloon en wordt het minimumloon voor werknemers van 18 tot en met 20 jaar extra
verhoogd. Alle werknemers die het minimumloon betaald krijgen, gaan er 1,23% op vooruit ten
opzichte van het minimumloon dat geldt sinds l januari 2019. De uitkeringen van de sociale
verzekeringen zijn aan het wettelijk minimumloon gekoppeld, dus die stijgen mee.
Vaste percentages voor jongere werknemers
Per 1 juli moet uw organisatie fulltime werknemers minimaal € 1.635,60 per maand,
€ 377,45 per week of € 75,49 per dag betalen. Voor werknemers van 15 tot en met 20 jaar gelden
vaste percentages van deze bedragen.
Per maand Per week
Leeftijd %
Per dag
100% €1.635,60
€ 75,49
€ 377,45
21 jaar en ouder
80%
€
1.308,50
€ 60,39
€301,95
20 jaar
60% €981,35
19 jaar
€45,29
€ 226,45
50% € 817,80
€ 188,75
€ 37,75
18 jaar
39,5% € 646,05
€ 149,10
17 jaar
€29,82
34,5% € 564,30
€ 130,20
€ 26,04
16 jaar
30% € 490,70
€113,25
15 jaar
€22,65

Loon naar rato voor parttimers
De bedragen in de tabel gelden voor werknemers die fulltime werken. Werkt een werknemer
minder, dan geldt voor hem ook een lager minimumloon. Hanteert uw organisatie een fulltime
werkweek van 40 uur en werkt een werknemer 20 uur per week, dan geldt voor hem dus een
minimumloon van 20/40 x € 1.635,60 = € 817,80 per maand.
Sinds 2018 geldt het wettelijk minimumloon niet alleen voor werknemers, maar ook voor
opdrachtnemers die geen zelfstandige zonder personeel zijn, voor werknemers die een stukloon
ontvangen en bij overwerk en meerwerk.
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Geen vakantie voor bijtelling auto van de zaak
Een werknemer met een auto van de zaak kan die ook een tijdje huren tegen een vergoeding. Dan
zou iemand kunnen redeneren: daar hoeft dan geen bijtelling voor te gelden, want de werknemer
betaalt al voor dit privévoordeel. Maar de rechter denkt daar anders over.
Een werknemer die in een jaar meer dan 500 privékilometers maakt met de auto van de zaak, krijgt
te maken met de bijtelling voor privégebruik. Voor dit privévoordeel wordt een percentage bij het
loon opgeteld. Eén mogelijkheid om hier onderuit te komen is onder de 500 kilometer-grens blijven.
Maar het is aan de werknemer om dat aan te tonen.

Onderneming stelt auto ter beschikking
In deze zaak ging het om een directeur-grootaandeelhouder (dga) die via zijn eigen bv een Renault
Twingo van de zaak reed. Hij hield ook rekening met de bijtelling. De dga werd daarnaast ook nog
ingehuurd door een andere onderneming als trainer. Voor die werkzaamheden stelde deze
onderneming hem een Volvo ter beschikking.
Verklaring geen privégebruik
Voor de Volvo kreeg de man een 'Verklaring geen privégebruik' van de Belastingdienst. Op basis van
zo'n verklaring neemt de fiscus aan dat de werknemer niet meer dan 500 privékilometers rijdt met
de auto. Maar ook dan is het nog steeds aan te raden om een rittenadministratie bij te houden. Op
verzoek moet de belastingplichtige namelijk aan kunnen tonen dat er inderdaad niet meer dan 500
privékilometers zijn gemaakt.
Naheffingsaanslag loonheffing om bijtelling
Dat aantonen werd in deze zaak lastig, want de dga had de Volvo gebruikt voor twee vakanties. Hij
maakte dik 5.600 kilometers op weg naar Oostenrijk en naar Noorwegen. De dga had daarom wel
degelijk rekening moeten houden met de bijtelling, vond de inspecteur. Die legde daarom een
naheffingsaanslag voor de loonheffingen op van ruim € 8.400. Maar voor die vakanties had de man
een huurovereenkomst gesloten met de onderneming. Hij betaalde een zakelijke vergoeding voor
het gebruik en nam ook zelf de brandstofkosten voor zijn rekening. Hij vocht de naheffingsaanslag
daarom aan bij de rechter.

Hof: dga gaat over 500 kilometergrens heen
Maar die ging niet mee in het betoog. Dat de auto was verhuurd, deed er niet aan af dat de Volvo
voor het hele jaar ter beschikking was gesteld aan de dga. En met ruim 5.600 kilometer op de teller
voor vakanties kon de man moeilijk volhouden dat hij in dat jaar onder de grens van 500
privékilometers was gebleven.
l4/e/ terecht huurvergoeding verrekend
De inspecteur had daarom terecht de bijtelling berekend voor de naheffingsaanslag. Het gerechtshof
wees er nog wel op dat de inspecteur terecht de huurvergoeding voor de Volvo had verrekend met
het voordeel voor het privégebruik. Dat was dus niet helemaal voor niks.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 9 april 2019, ECLI (verkort): 3102

Overig

Ook voor grote organisaties betalingstermijn van 30 dagen
De regels voor de betalingstermijn van facturen zijn sinds l juli 2017 gewijzigd. Grote ondernemingen
moeten nu altijd binnen 60 dagen facturen betalen.
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Voor overheidsorganisaties geldt een termijn van 30 dagen. MKB-Nederland vindt dat die laatste
termijn ook moet gaan gelden voor grote ondernemingen, zodat kleinere niet langer dan 30 dagen
op hun geld hoeven te wachten.
De regels voor het betalen van facturen staan in de Wet uiterste betalingstermijn mkb-facturen.
Maar de herziening van de wet in juli 2017 lijkt een averechts effect te hebben: omdat nu wettelijk
geregeld is dat grote ondernemingen facturen 60 dagen mogen laten liggen, doen ze er nu langer
over dan voorheen om het geld over te boeken. Na een jarenlange daling van de betalingstermijn,
stijgt deze nu juist naar boven de 40 dagen. Kleine ondernemingen moeten dus langer dan eerst op
het geld wachten en komen daardoor in de problemen. Soms moeten ze zelfs 90 tot 120 dagen
wachten eer het geld op hun rekening staat. Zo kunnen ze zelf facturen niet op tijd betalen wat een
domino-effect tot gevolg heeften is er ook minder of geen geld om investeringen te doen. Kortom:
bij deze 60 dagen die als 'norm' gaan gelden, komen organisaties in liquiditeitsproblemen. MKBNederland stelt in een brief aan staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken dat een aanpassing
van de wet het betaalgedrag kan stimuleren en late betalingen of wanbetalingen zal tegengaan. Een
betalingstermijn van 30 dagen zou normatief moeten zijn.

Zelf betalingstermijn afspreken is mogelijk
De gebruikelijke betalingstermijn kan overigens per branche verschillend zijn. Organisaties kunnen
zelf termijnen afspreken en vastleggen in hun algemene voorwaarden. Toch is het niet verstandig om
een betalingstermijn te hanteren die (veel) korter is dan in de eigen branche gebruikelijk is. Want als
een afnemer bij een concurrent langer mag wachten met betalen - en dus in feite gedurende een
langere periode gratis krediet krijgt - kan dit voor hem een argument zijn om voor die concurrent te
kiezen.

Maatregelen groener kantoorpand voor l juli rapporteren
Organisaties zijn verplicht om voor uiterlijk l juli 2019 te rapporteren welke energiebesparende
maatregelen er zijn genomen om hun bedrijfspanden groener en duurzamer te maken. De
Rijksoverheid heeft namelijk als doel gesteld dat Nederland in 2050 energieneutraal gebouwd is en
de eerste meldplicht is een belangrijke stap in de juiste richting. Uiterlijk l juli 2019 moet u
rapportage doen aan het eLoket van RVO.nl. Bovendien moeten in 2020 organisaties de
besparingsmaatregelen geïmplementeerd hebben.
Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht organisaties om energie te besparen en grip op
milieuproblemen te krijgen. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een
informatieplicht voor organisaties die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3
aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Met de informatieplicht willen de overheid en het
bedrijfsleven energiebesparing en beperking van C02-uitstoot in Nederland bespoedigen. De eerste
melding moet plaatsvinden voor l juli 2019.
Maatregelenlijst is uitgangspunt voor rapportage
Inmiddels zijn voor 19 bedrijfstakken de zogenoemde 'erkende maatregelen' voor energiebesparing
beschreven. Deze maatregelenlijst moet uw organisatie gebruiken als uitgangspunt voor de
rapportage. Op basis van de terugverdientijd en afhankelijk van de bedrijfstak, kunnen bepaalde
maatregelen wel of juist geen erkende maatregel zijn. De maatregelen sluiten waar het kan aan bij de
eisen die de technische bouwregelgeving stelt aan de energiezuinigheid, zoals het energielabel en de
energieprestatiecoëfficient (EPC) uit het Besluit energieprestatiegebouwen. Een voorbeeld van een
maatregel gericht op de gebouwschil is bijvoorbeeld spouwmuurisolatie. Maar ook maatregelen voor
een liftinstallatie zijn hier onderdeel van. Op femnederland.infomil.nl kunt u op basis van uw situatie
de erkende energiebesparende maatregelen filteren.
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Heeft uw organisatie maatregelen doorgevoerd die voor een energiezuinige kantooromgeving
zorgen, vergeet dan niet om een nieuw label aan te vragen. Het zou zonde zijn als uw kantoorpand
een D-1abel heeft, maar in werkelijkheid energielabel C verdient. Energieadviseurs maken vaak een
adviesrapport op met aanbevolen maatregelen, maar dit advies opvolgen houdt niet automatisch in
dat er een nieuw energielabel ontstaat. Schakel dus na het nemen van maatregelen opnieuw een
energieadviseur in om een nieuw label op te laten stellen.
Panden zonder energielabel C geen kantoorpand meer

In 2023 mogen panden met energielabel D of lager geen dienst meer doen als kantoorgebouw. Dat is
wat de overheid verder voor ogen heeft, leder pand dat groter is dan 100 m2 moet per l januari
2023 minimaal energielabel C hebben, tenzij de kantoorruimte in één van de

uitzonderingscategorieën valt. Energielabel C of hoger zorgt ervoor dat werknemers een gunstiger en
comfortabeler werkklimaat krijgen, wat een positief effect heeft op de duurzame inzetbaarheid van
personeel.

Nog amper boetes onder AVG, maar blijft dat ook zo?
Sinds de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht is, heeft de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP) pas één boete uitgedeeld. Dat staat in haar jaarverslag over 2018. De AP
heeft echter voorgenomen in 2019 strenger te zijn.
De Autoriteit Persoonsgegevens houdt in Nederland toezicht op de AVG, de Europese privacywet die
sinds 25 mei 2018 van toepassing is. Onder de AVG kunnen organisaties veel hogere boetes krijgen
voor privacy-overtredingen. Organisaties gingen vorig jaar (mede) daarom actief aan de slag om hun
privacy-beleid in overeenstemming met de AVG te brengen. De AP richtte zich in 2018 met name op
voorlichting en advisering. Dat komt ook naar voren uit het jaarverslag van de instantie. De
handhaving van de AVG met zware middelen was nog beperkt.
Boete en last onder dwangsom voor privacy overtredingen
In het jaarverslag staat dat de Autoriteit Persoonsgegevens één boete heeft opgelegd in 2018. Deze
boete (€ 600.000) was voor taxidienst Uber, die zich niet goed aan de regels voor het melden van een
datalek had gehouden. Opvallend is dat pas in het nieuws kwam dat ook zorgverzekeraar Menzis een
boete heeft moeten betalen in 2018 (€ 50.000). Werknemers hadden toegang gekregen tot medische
dossiers, terwijl zij daar niet toe bevoegd waren. Het gaat hier echter waarschijnlijk niet om een
boete, maar last onder dwangsom. In het jaarverslag staat namelijk dat er een zogeheten
invorderingsbesluit van € 50.000 is genomen over een nog niet bij naam genoemde organisatie. Ook
de Nationale Politie kreeg met zo'n invordering te maken (€ 40.000).
AP richt zich in 2019 meer op handhaving privacyregels
Als een organisatie daadwerkelijk een bedrag moet ophoesten voor een privacy-overtreding, heeft zij
het bont gemaakt. Doorgaans zal een organisatie de kans krijgen om een overtreding te herstellen. In
het jaarverslag geeft de AP wel aan steviger op handhaving in te gaan zetten, omdat organisaties
inmiddels bekender met de nieuwe privacywet zijn. De vraag is of de instantie daarvoor voldoende
capaciteit zal hebben. Als relatief kleine toezichthouder zal de AP zich richten op de sectoren en
soorten verwerkingen met de grootste risico's. De AP benadrukt daarnaast heel blij te zijn met de
hulp van de 8.000 functionarissen voor de gegevensbescherming die zich in 2018 bij de autoriteit
hebben aangemeld. Onlangs heeft de AP het boetebeleid onder de AVG uitgewerkt en gepubliceerd.
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Het verschil: rangorde bij faillissement
Na het failliet verklaren van een organisatie kunnen schuldeisers vorderingen indienen bij de curator.
Schuldeisers worden naar rangorde uitbetaald. En die rangorde is weer afhankelijk van het soort
vordering. Er is onderscheid tussen boedelvorderingen, preferente vorderingen en concurrente
vorderingen. Wat is het verschil?
Schuldeisers met vorderingen hoog in de rangorde hebben een grotere kans op betaling. De
rangorde van vorderingen is als volgt:
• eerste rang: boedelvorderingen;
tweede rang: preferente vorderingen;
derde rang: concurrente vorderingen.
Altijd voorrang

Boedelvorderingen (rang 1) zijn schulden die zijn ontstaan na de verklaring van het faillissement.
Denk hierbij aan de salariskosten van de curator, maar bijvoorbeeld ook aan huurschulden die van
toepassing zijn vanaf de faillietverklaring. Deze schulden worden door de wet als boedelschuld
aangemerkt. Schuldeisers met boedelvorderingen krijgen altijd voorrang.
Loon tegoed

Ook schuldeisers met een preferente vordering (rang 2) hebben wettelijk recht op voorrang.
Preferente schuldeisers zijn bijvoorbeeld de Belastingdienst en het UWV, maar ook werknemers die
nog loon tegoed hebben van de schuldenaar. Deze schuldeisers krijgen hun vorderingen nog voldaan
voor de laatste groep schuldeisers: schuldeisers met concurrente vorderingen.
Slechts een klein gedeelte uitgekeerd
Schuldeisers met concurrente vorderingen (rang 3) hebben geen voorrang en krijgen alleen betaald
als er nog geld over is. Denk bij concurrente vorderingen bijvoorbeeld aan facturen van leveranciers.

Hoeveel een concurrente schuldeiser krijgt, is afhankelijk van de hoogte van de vordering. In de
praktijk krijgen schuldeisers met een concurrente vordering slechts een klein gedeelte van hun
vordering uitgekeerd.

Vorderingen van separatisten

Separatisten vormen een uitzondering op de bovenstaande schuldeisers. Separatisten zijn
schuldeisers met een pand-, hypotheek- of retentierecht, zoals banken. Vorderingen van separatisten
blijven altijd in stand en staan los van een faillissement. Een separatist mag de vordering bij een
faillissement direct opeisen, dus zonder tussenkomst van de curator. De curator mag de separatist
nog wel vragen om daarbij een redelijke termijn te wachten.

BOEDELVORDERINGEN: schulden ontstaan na de faillietverklaring, krijgen als eerste rang voorrang op
andere vorderingen.

PREFERENTE VORDERINGEN: schulden met wettelijk recht op voorrang, vormen de tweede rang
vorderingen, en krijgen voorrang op vorderingen met concurrente vorderingen.
CONCURRENTE VORDERINGEN: schulden zonder recht op voorrang, worden alleen betaald als er geld
over is en vormen de derde rang vorderingen.
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Gelezen: "Je moet je pas door winst laten lijden, als je het verlies kunt dragen."
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.

