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AAA's
Nieuwsbrief d.d. 1 november 2018 vierde jaargang nummer 11

Gelezen: ?Life ís what happens to you
While you are making other plans."
Onze kantoren zijn gesloten:
Maandag 24 december
Dinsdag 25 december, le kerstdag
Woensdag 26 december, 2e kerstdag
Maandag 31 december
Dinsdag 1 januari 2019

In komsten belasti ng/Toeslage n /Ven nootsc ha psbelastíng
Afschaffing dividendbelasting gaat toch niet door
Het kabinet ziet toch af van het plan om de dividendbelasting te schrappen. Na een vrij korte
'heroverweging' heeft premier Rutte nu bekendgemaakt dat de hele afschaffing niet doorgaat. De
€ 1,9 miljard die daarmee vrijkomt wordt gebruikt om het bedrijfsleven meer lucht te geven en om
het vestigingsklimaat te verbeteren.

Binnenhof-kenners voorspelden al dat 'heroverwegen' een eufemisme zou zijn voor 'weg met die
maatregel', en die voorspelling komt nu dus uit. Premier Rutte liet tijdens een persconferentie weten
dat de slordige € 2 miljard die nu vrijkomt vvordt besteed aan het vestigingsklimaat. En dat niet alleen
multinationals, maar ook kleinere onderneming daarvan moeten profiteren. Het kabinet financiert
een hele serie maatregelen uit het 'dividendpotje', blijkt uit een brief die staatssecretaris Snel van
Financiën inmiddels naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Voor alle bedrijven, van klein tot g,root, gaat de vennootschapsbelasting de komende jaren verder
omlaag dan het kabinet eerder al had aangekondigd. Daar is ruimte voor nu de afschaffing van de
dividendbelasting definitief niet doorgaat.

Het kabinet was al van plan de vennootschapsbelasting voor grote ondernemingen stapsgewijs te
verlagen van 25 naar 22,25 procent, en die voor het midden- en kleinbedrijf van 20 naar 16 procent.
In de nieuwe plannen die staatssecretaris Menno Snel (Financiën) heeft ontvouwd, komen de
tarieven in 2021 uit op respectievelijk 20,5 en 15 procent.

Grote bedrijven moeten wel wat langer wachten op verlaging van de winstbelasting. De in het
Regeerakkoord voorziene verlaging van het hoge Vpb-tarief in 2019 wordt uitgesteld; het tarief blijft
in 2019 25%. Maar in de twee jaar daarna daalt de belasting op bedrijfswinsten boven de 200.000
euro dus wel een stuk sneller dan voorzien.
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Expatregeling

De inperking van de gunstige belastingregeling voor buitenlandse werknemers gaat door, maar er
komt een overgangsregeling voor expats die daar al in 2019 of 2020 door zouden worden getroffen.
Expats mogen dankzij deze overgangsregeling dus iets langer van de regeling gebruikmaken.
Daarnaast wordt vanaf 2021 structureel 200 miljoen euro uitgetrokken om de werkgeverslasten op
arbeid te verlagen. Die maatregel is nog niet geconcretiseerd.
Rekening-courantmaatregel

Het kabinet verzacht daarnaast de pijn voor directeuren-grootaandeelhouders, die voortaan
belasting moeten gaan betalen op hoge leningen die zij afsluiten bij hun eigen onderneming. Deze
verzachting bestaat uit twee onderdelen:
*

in plaats van een overgangsregeling voor bestaande eigenwoningschulden worden ook

nieuwe eigenwoningschulden van de dga uitgezonderd;
*

bovenop deze eigenwoningschuld zal een aanvullende drempel van € 500.000 voor de dga en

zijn partner gezamenlijk gelden.
Beperking fbi-regime gaat niet door

Het verbod op beleggingen in Nederlands vastgoed voor fiscale beleggingsinstellingen, dat was
gekoppeld aan de intrekking van de dividendbelasting, vervalt.
Beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik

Het oorspronkelijke voorstel bepaalt dat op alle gebouwen voor de VPB-winstbepaling tot maximaal
de WOZ-waarde mag worden afgeschreven. Als verzachtende maatregel stelt het kabinet nu voor dat
de belastingplichtige alsnog 3 jaar volgens het oude regime mag blijven afschrijven als het gebouw
vóór 1 januari 2019 door de belastingplichtige in gebruik is genomen en op dat gebouw nog geen 3
jaar is afgeschreven.
Spoedreparatie fiscale eenheid

In het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid was voorzien dat de spoedreparatiemaatregelen
in de vennootschapsbelasting en dividendbelasting zouden terugwerken tot en met 25 oktober 2017,
11.00 uur. Als verzachtende maatregel zal het kabinet deze terugwerkende kracht beperken tot en
met 1 januari 2018.

S&O-afdrachtvermindering

Ook wordt het innovatieve bedrijven met een extra belastingkorting makkelijker gemaakt te
investeren in onderzoek en ontwikkeling. . Het kabinet geeft de Wet vermindering afdracht
Ioonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) een impuls door het percentage van de
tweede schijf van de S&0-afdrachtvermindering in 2020 te verhogen met 2%-punt van 14% naar
16%. Innovatieve ondernemers krijgen hierdoor een hogere vermindering van de af te dragen
Ioonbelasting, als zij kosten maken en uitgaven doen voor speur- en ontwikkelingswerk.
Alle maatregelen bij elkaar zijn goed voor een bedrag van circa 1,9 miljard euro structureel vanaf
2020. Dat is ook het bedrag dat gemoeid was met de afschaffing van de dividendbelasting. Ministerpresident Mark Rutte had eerder op de dag al aangekondigd dat de extra financiële ruimte door het
schrappen van die maatregel geheel ten goede zou komen aan het bedrijfsleven. Bovenstaande
concretiseringen staan in een brief die staatssecretaris Snel maandagavond naar de Tweede Kamer
stuurde.
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Suppletieaangifte voor de BTW

Blijkt aan het eind van het jaar dat een ondernemer voor de BTW te weinig BTW heeft afgedragen of
juist te veel BTW heeft betaald, dan kan hij dit corrigeren door middel van een suppletieaangifte.
In artikel 15 van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 is opgenomen dat als een
belastingplichtige constateert dat hij een aangifte over een tijdvak in de afgelopen vijf kalenderjaren
onjuist of onvolledig heeft gedaan waardoor er te veel of te weinig belasting is betaald, hij gehouden
is bij wijze van suppletie de juiste en volledige inlichtingen, gegevens of aanwijzingen te verstrekken.
Een suppletieaangifte komt dus pas aan de orde op het moment dat geconstateerd is dat er een
onjuiste aangifte BTW is gedaan. Vaak zal dit voor het eerst plaatsvinden bij het opmaken van de
jaarrekening. Tijdens deze werkzaamheden kan blijken dat de ondernemer te weinig of juist te veel
BTW heeft aangegeven en betaald of dat hij een bepaalde aangifte onjuist invulde.
Maar dit is niet het enige moment waarop een suppletie aan de orde kan komen. Sinds 2012 heeft
een ondernemer de wettelijke verplichting de Belastingdienst te informeren wanneer eerder
ingediende BTW-aangiften niet volledig of incorrect zijn. Op grond van deze informatieplicht moet de
suppletieaangifte worden gedaan zodra is geconstateerd dat de BTW-aangifte onjuist of onvolledig
is. Dit kan dus veel eerder zijn dan tijdens het opmaken van de jaarrekening.
De suppletieaangifte moet de ondernemer digitaal indienen bij de Belastingdienst. De termijn voor
het indienen van een suppletieaangifte is vijf jaar. De aangifte leidt tot een naheffingsaanslag (bij te
weinig betaald) of wordt behandeld als een ambtshalve verzoek om teruggaaf. In tegenstelling tot de
reguliere BTW-aangifte hoeft het verschuldigde bedrag pas na ontvangst van de naheffingsaanslag te
worden betaald. De fiscus kan

Geeft de ondernemer vrijwillig vóór 1 april 2019 de correctie voor te weinig aangegeven BTW van
2018 aan en betaalt hij deze ook, dan is hij geen heffingsrente verschuldigd.
Als het bedrag van de correctie lager is dan € 1.000 (positief of negatief), is het toegestaan deze
correctie te verwerken in de eerstvolgende aangifte BTW. Hiervoor hoeft er dan geen afzonderlijke
suppletieaangifte te worden ingediend.
Lonen en Salarissen

Drempelbedrag personeelsvoorzieningen, giften en relatiegeschenken
De btw die u betaalt over uitgaven voor giften, relatiegeschenken en personeelsvoorzieningen, is niet
altijd aftrekbaar. Er geldt een drempelbedrag van € 227 (exclusief btw) per ontvanger per boekjaar.
Zijn uw jaarlijkse uitgaven niet meer dan dit bedrag? Dan mag u de btw hierover aftrekken.
Giften en relatiegeschenken zijn meestal persoonsgebonden. Personeelsvoorzieningen kunnen voor
meerdere medewerkers bestemd zijn, zoals bijvoorbeeld een bedrijfsfitnessruimte.
De persoonsgebonden uitgaven, rekent u toe aan de desbetreffende personen. Uitgaven die u doet
voor een groep medewerkers, deelt u door het aantal personen dat van de voorziening gebruik
maakt of gebruik kan maken. U kunt nu per medewerker vaststellen of u het drempelbedrag hebt
overschreden. Voor de gevallen waarin dat zo is, kunt u de btw over de uitgaven niet als
voorbelasting aftrekken.
Rekenvoorbeeld

U geeft al uw personeel een kerstpakket van € 75 exclusief btw. Voor de helft van uw personeel hebt
u bovendien een uitje verzorgd: kosten € 400 exclusief btw per persoon. Aan 1 werknemer hebt u
een jubileumhorloge van € 150 exclusief btw cadeau gegeven. Hierbij geldt dan het volgende:
U mag de btw aftrekken van het kerstpakket dat u geeft aan personeel vvaarvoor u geen uitje
hebt verzorgd.
U mag de btw van het horloge aftrekken, als u voor dit personeelslid geen uitje hebt
verzorgd.
De kosten (€ 225) blijven dan onder het drempelbedrag van € 227.
U mag geen btw aftrekken van de kosten van het uitje.
*

*

*
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WWZ werkgevers

De Wet werk en zekerheid (WWZ) moest ontslag onder andere goedkoper maken, maar dat blijkt in
de praktijk tegen te vallen, zo volgt uit een nieuw onderzoek. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
beoogt dit te verbeteren.

Het Financieele Dagblad (FD) heeft in een artikel een aantal resultaten gepresenteerd van een nieuw
onderzoek naar de effecten van de WWZ. De drie betrokken onderzoekers van de Erasmus School of

Law hebben met dit onderzoek een opvolging gegeven aan de analyse van de VAAN en VvA in 2016,
die toen vaststelden dat rechters onder de WWZ meer ontbindingsverzoeken afwezen dan voorheen.
Het beeld is niet veranderd: in de afgelopen drie jaar volgde bij 36% van de ontbindingsverzoeken
een afwijzing van de rechter, terwiJ dit gemiddelde in de periode die aan de WWZ voorafging zo"n
9% bedroeg. Voor werkgevers is ontslag via de rechter dus lastiger geworden.
De nieuwe ontslagregels hebben ook een nieuwe kostenpost opgeleverd: de billijke vergoeding. Eén
op de vier keer wijst de rechter deze vergoeding toe. Oorspronkelijk was de billijke vergoeding echter
bedoeld voor uitzonderlijke gevallen, waarbij de werkgever echt over de schreef was gegaan. De
mogelijkheid werd daarom als een "muizengaatje' getypeerd. In het FD wordt nu gesproken over een
'konijnenhol of zelfs rattenplaag'. Het afgelopen jaar is het aantal toegekende vergoedingen en de
hoogte van de vergoedingen extra sterk gestegen. Het gemiddelde bedrag (uit gepubliceerde
rechtspraak) is meer dan verdubbeld, tot € 67.838. De stijging kan volgens de onderzoekers te maken
hebben met een belangrijk arrest dat de Hoge Raad vorig jaar deed.
Het kabinet wil de WWZ op diverse punten wijzigen met de invoering van de WAB. Die zorgt ervoor
dat werkgevers via de zogeheten cumulatiegrond weer ontslaggronden kunnen combineren, wat
ontslag gemakkelijker moet maken. Eerder gaven arbeidsrechtverenigingen VAAN en VvA aan deze
wijziging als een verbetering te zien (al ging hun voorkeur uit naar grondigere maatregelen). De
verwachting is dat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel voor
de WAB op korte termijn naar buiten brengt voor behandeling in de Tweede Kamer.
LKV voor stagiairs

Op de website van UWV staan nieuwe regels voor loonkostenvoordeel (LKV) voor stagiairs. Die
moeten ervoor zorgen dat werkgevers geen LKV mislopen doordat ze de regels niet kennen.
Uw organisatie kan bij het aannemen van een stagiair al vanaf het begin van de stage recht hebben
op een loonkostenvoordeel (LKV). Dat staat op de website van UWV. Er moet dan wel aan twee eisen
worden voldaan:

Uw organisatie betaalt de stagiair een vergoeding waar loonheffingen op worden
ingehouden. De stagiair is dus opgenomen in de loonaangifte.
De stagiair vraagt zelf binnen drie maanden na het begin van zijn stage een
doelgroepverklaring LKV aan bij UWV (of machtigt iemand om dat voor hem te regelen).
Komt de stagiair na zijn stage als werknemer bij uw organisatie in dienst, dan kan het LKV gewoon
*

*

doorlopen. De totale looptijd is (momenteel) maximaal drie jaar, dat is dan inclusief de stageperiode.
Als na de stage de doelgroepverklaring pas wordt aangevraagd, zal het meestal te laat zijn, omdat de
werknemer tijdens zijn stage al in (fictieve) dienstbetrekking was.
Kreeg de stagiair geen stagevergoeding waarover uw organisatie loonheffingen moest berekenen?
Bijvoorbeeld alleen een onbelaste reiskostenvergoeding? Dan moet hij - als hij aansluitend bij uw
organisatie in dienst komt - de doelgroepverklaring LKV binnen drie maanden na indiensttreding
regelen om ervoor te zorgen dat uw organisatie alsnog recht krijgt op loonkostenvoordeel. De
stageperiode telt dan ook niet mee voor de looptijd van het LKV.
Om na afloop van 2018 loonkostenvoordeel uitbetaald te krijgen, moet uw organisatie in het
werknemersgedeelte van de loonaangiftes over 2018 aangeven voor welk LKV de werknemer in
aanmerking komt. Dat mag alleen als er een doelgroepverklaring LKV in de administratie wordt
bewaard.
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Wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari 2019
Het wettelijk minimumloon gaat per 1 januari 2019 met 1,34% omhoog. Werknemers van 22 jaar en
ouder krijgen daardoor recht op een brutominimumloon van € 1.615,80 per maand.
Elk halfjaar wordt het wettelijk minimumloon aangepast aan de gemiddelde contractontwikkelingen.
Onlangs heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wettelijk minimumloon per 1
januari 2019 in de Staatscourant gepubliceerd. Hieruit blijkt dat het brutominimumloon volgend jaar
stijgt naar € 1.615,80 per maand, € 372,90 per week en € 74,58 per dag. Een vast brutominimumloon
per uur is er niet. Het minimumuurloon hangt af van de lengte van een fulltime werkweek in de
organisatie.

Werknemers die jonger zijn dan 22 jaar moeten op grond van de Wet minimumloon en
minimumvakantiebijslag (WML) minstens een bepaald percentage van het minimumloon krijgen.

Welke bedragen precies voor hen van toepassing zijn, hangt af van hun situatie. Voor jongeren van
18,19 of 20 jaar waarmee in hun arbeidsovereenkomst afspraken zijn gemaakt over een
beroepsbegeleidende leerweg (BBL), gelden namelijk andere minimumbedragen dan voor andere
jonge werknemers.
In 2019 maximaal € 1.432 inhouden op minimumloon voor ZVW

Uw organisatie mag onder strikte voorwaarden de nominale premie voor de Zorgverzekeringswet

(ZVW) uit naam van de werknemer rechtstreeks overmaken naar de zorgverzekeraar. Daarbij geldt
dat de werkgever in 2019 maximaal € 1.432 mag inhouden op het minimumloon.
Sinds de invoering van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) moet uw organisatie minimaal het
wettelijk minimumloon (of eigenlijk: het netto-equivalent hiervan) giraal aan de werknemer betalen.
Het is dan ook niet langer mogelijk om inhoudingen op het loon te doen als de werknemer daardoor
minder dan het minimumloon overhoudt.

Op deze regel zijn enkele uitzonderingen. Zo kan de werknemer uw organisatie machtigen om uit zijn
naam de nominale premie voor de Zorgverzekeringswet rechtstreeks aan de zorgverzekeraar over te
maken. Er is wel een maximumbedrag dat uw organisatie op het minimumloon mag inhouden als de
werknemer daar een volmacht voor heeft afgegeven. Onlangs is het maximumbedrag voor 2019
bekendgemaakt. In een nieuwe regeling van minister Bruins voor Medische Zorg staat dat dit bedrag
gelijk is aan de geraamde gemiddelde nominale premie, die in 2019 € 1.432 bedraagt.
Dat betekent dat de werkgever per maand maximaal 1/12e deel hiervan in mindering mag brengen
op het minimumloon om te betalen aan de zorgverzekeraar. Volgens de regeling is dit afgerond
€ 119,35 per maand. Ook voor huisvestingskosten geldt een uitzondering op het inhoudingsverbod
van de WAS. De inhouding is dan maximaal 25% van het voor de werknemer geldende wettelijk
brutominimumloon.

De basis voor het netto-equivalent van het wettelijk minimumloon is normaal gesproken het
brutominimumloon volgens artikel6 van de WML. Daarop moeten de verplichte inhoudingen in
mindering worden gebracht, zoals loonbelasting/premie volksverzekeringen, pensioenpremies en
bedragen die volgens een pensioenregeling verschuldigd zijn voor aanvullende ANW- of aanvullende
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
Per 2019 geboorteverlof voor partner

De tweede kamer heeft ingestemd met het voorstel voor de Wet invoering extra geboorteverlof
(WIEG).

Door deze wet krijgen werknemers na de bevalling van hun partner recht op geboorteverlof. Als ook
de Eerste kamer met het wetsvoorstel instemt, dan krijgt een werknemer recht op maximaal
eenmaal hun wekelijkse arbeidsduur aan verlof.
De WIEG regelt verder dat aan het wettelijk verlof van kersverse vaders en meemoeders per 1 juli
2020 het aanvullend geboorteverlof wordt toegevoegd. Dit verlof duurt maximaal vijfmaal de
wekelijkse arbeidsduur.
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Tijdens dit verlof ontvangt de werknemer een uitkering van UWV ter hoogte van 70% van zijn
dagloon (tot 70% van het maximumdagloon). De werknemer moet eerst het geboorteverlof
opnemen, voordat hij aanvullend geboorteverlof kan opnemen.
Het WIEG-verlof mag niet geweigerd worden, wel mag de gewenste invulling van het aanvullend
verlof wijzigen als hiervoor zwaarwegende bedrijfsbelangen gediend zijn.
Overig
Transport

CAO Akkoord: waarde van een vakantiedag.
In oktober is door de onderhandelingspartijen van de Cao Beroepsgoederenvervoer een akkoord

bereikt over de waarde van een vakantiedag. Dit komt door een uitspraak van het Europese Hof van
Justitie. Deze heeft in een rechtszaak geoordeeld dat bij de loondoorbetaling tijdens opname van
verlofdagen c.q. vakantie een werknemer aanspraak kan maken op de overuren en toeslagen die een
structureel deel uitmaken van het loon.

De cao geeft in artikel 67a lid 8 aan dat met ingang van 1 januari 2019 de waarde van de 20
wettelijke vakantiedagen en van 2 van de bovenwettelijke vakantiedagen die vanaf 1 januari 2019
worden opgebouwd, bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Het functieloon van 1 dag vermeerderd met de persoonlijke toeslag en de ploegentoeslag;
2. Het gemiddelde bedrag dat in het voorafgaande kalenderjaar per dag is ontvangen aan een
structurele vergoeding van de toeslagen voor de zaterdag- en zondaguren (art. 33), de
Toeslagenmatrix (art. 37) de vuilwerktoeslag (art. 38A), de koudetoeslag (art. 38B), de
consignatievergoeding (art. 42), de reisuren voor de werknemers op mobiele kranen (art. 47) en de
onregelmatigheidstoeslag (art. 55). In verband met het niet altijd structurele karakter van deze
vergoedingen wordt 90% van de totale waarde meegenomen in de berekening;
3. Het gemiddelde bedrag dat in het voorafgaande kalenderjaar per dag is ontvangen aan een
structurele vergoeding van overuren, zaterdag- en zondaguren voor zover deze de 40 uur per week
overschrijden. In verband met het niet altijd structurele karakter van deze vergoedingen wordt dit
bedrag vervolgens afgetopt op 22,75% van het functieloon.
Eenmalige uitkering:

Iedere werknemer in loonschaal A" tot en met loonschaal H die gedurende het gehele kalenderjaar
2018 bij werkg,ever in dienst is geweest én in dat jaar minimaal 100 uren heeft gewerkt waar een
toeslag aan verbonden is, niet zijnde de ploegen- en de persoonlijke toeslag, heeft in 2019 recht op
een eenmalige uitkering van € 750,- bruto, welke zal worden uitgekeerd in 3 termijnen van € 250,bruto, uit te betalen op 31 maart, 30 juni en 30 september 2019. Voorwaarde hiertoe is dat de
werknemer afstand doet van zijn rechten aangaande de vergoeding van de structurele toeslagen
over de genoten vakantiedagen in de jaren 2014-2018.
Het verdient aanbeveling om deze regeling erg goed door te lezen hoe deze toe te moeten passen.
De regeling vertoont enkele overeenkomsten met de bepaling van de berekeningswijze van het loon
bij ziekte.

Ook daar is sprake van een aftopping van de hoeveelheid over-, zaterdag- en zondagwerk op
maximaal 22,75% van het functieloon.
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Kostenontwikkelingen 2019 volgens Panteia/NEA.

Jaarlijks brengt de Panteia/NEA in opdracht van de Sectorraad van de Niwo de kostenontwikkelingen
in kaart.

Dit voor zowel het binnenlands- als grensoverschrijdend vervoer.
Voor het grensoverschrijdend vervoer, exclusief de brandstofontwikkeling, liggen de kosten
aanpassingen voor 2019 ten opzichte van 2018 tussen 3,4% (Engeland 500km ferry) en 4,3%

(België/Luxemburg vervoer 250 km). Gemiddeld bezien bedraagt de raming voor 2019 ten opzichte
van 2018 circa 4%.

Voor het binnenlands wegvervoer, inclusief congestie en exclusief de brandstofontwikkeling, wordt
voor 2019 ten opzichte van 2018 een kostenaanpassing tussen 4,0% (deelmarkt tank-bulk) en 5%
(deelmarkt bedrijfsrolcontainers) verwacht.
Brandstofclausule:

Op de ontwikkeling van de brandstofkosten is al jaren geen enkele greep te krijgen en voorspellingen
zijn gedoemd om te mislukken. Feit is dat zonder brandstof het vervoer van goederen nog steeds
enorm lastig is.

De grilligheid van de prijsontwikkeling is alleen te ondervangen door een goede brandstofclausule. In
de volksmond "dieselolie-toeslag" genoemd. Deze clausule kan worden opgenomen in de
prijsafspraken met een opdrachtgever.
Er zijn clausules in diverse vormen en gaan uit van verschillende meetmomenten van de
brandstofprijs die als uitgangspunt voor de berekening wordt genomen. Belangrijk is dat de clausule
de prijsontwikkeling van de brandstof goed volgt en dat deze is afgestemd op het werkelijke
percentage van uw brandstofkosten in de kostprijs.
Als deze factoren niet goed op elkaar zijn afgestemd is de kans meer dan reëel dat u onvoldoende
wordt gecompenseerd voor toekomstige prijsaanpassingen van de brandstof. En uiteraard werkt een
clausule in twee richtingen, omhoog bij een hogere brandstofprijs en omlaag bij een lagere
brandstofprijs ten opzichte van de basisprijs, peilprijs, die in de kostprijs én clausule is verwerkt.
Loonkosten ontwikkelingen 2019 volgens Panteia/NEA.
Met ingang van 1 januari 2019 staan er een aantal wijzigingen op stapel die doorwerken in de
Ioonkosten voor het komende jaar.
De wijzigingen betreffen de volgende:
* Een verhoging van de CAO lonen met 2 %.
* Een extra 1/3e-trede voor ieder eindtrede van de loonschaal (trede 6 van de loonschalen A
t/m D en trede 7 van de loonschaal E). Resultaat 1/3 van totaal 4% = 1,13 %
* Verwachte aanpassingen van de sociale lasten, grondslagen en premiegrenzen volgens het
*

*

*

CPB.

Deze aanpassingen van de CAO en de sociale lasten zorgen voor een loonkostenstijging van 3,43 %.
Het onderhandelingsresultaat mbt waarde van vakantiedagen:
* Verhoging van de waarde van vakantiedagen, op full-time basis, (20 wettelijke en 2
bovenwettelijke) met structurele vergoeding van toeslagen en overuren. Een loonkostenstijging van
1,74 %
*

a Eenmalige uitkering van € 750,- bruto. Een loonkostenstijging van 1,56 %
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ALTHOF
Accountants & Adviseurs

Dit onderhandelingsresultaat levert een loonkostenstijging van 3,3 %
De verwachte totale loonkostenstijging bedraagt voor 2019, ten opzichte van 2018, voor:
*

* Rijdend personeel: 6,73 %
a Niet-rijdend personeel: 3,43 %

Noot: de berekeningen mbt het onderhandelingsresultaat zijn gebaseerd op loonschaal D6 inclusief
per week 10 uur (130%), 3,5 uur (150%), 3,5 uur (toeslag 50%), 1,5 uur (200%) en 4,6
toeslagmatrixuur á 19% per week.
(Bron: Panteia/NEA).

Gelezen: ?Rijk zijn gaat niet over wat op je bankrekening staat.
Het gaat over wat je ín je hart voelt."
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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