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Nieuwsbrief 12 - 2015
Gedifferentieerde premie WHK
De Belastingdienst is begonnen met het
versturen van de gedifferentieerde premies
WHK. Wilt u een kopie van uw beschikking
naar ons toesturen. Deze brief is erg
belangrijk voor het opstarten van 2016.
Wanneer u eigenrisicodrager voor de WGA
bent ontvangen wij ook graag het
premiepercentage. Deze premie ontvangt u
van / of kunt u opvragen bij uw
verzekeringsmaatschappij. Wij verzoeken u
kopieën van beide beschikkingen
(Belastingdienst en verzekeraar) naar ons
toe te sturen.

Checklisten en verzamelstaat 2016
De checklisten en verzamelstaat 2016 zijn
onlangs aan u verzonden.
Vooral bij de Bouw en UTA CAO zijn er
veel wijzigingen.
Wij verzoeken u deze in te vullen en voor
31-12-2015 aan ons te retourneren, zodat
we per 1 januari 2016 de juiste gegevens
kunnen hanteren.
Heeft u nog geen checklisten ontvangen
dan verzoeken wij u even contact met ons
op te nemen of op onze site te kijken
(onder nieuws).

Ons kantoor is op 25 december 2015 en 1 januari 2016 gesloten. Op
donderdag 24 december en oudejaarsdag 31 december zijn we geopend tot
12:30 uur. Het kan echter zijn dat uw contactpersoon ook op andere dagen
afwezig is. Indien u uw loonadministratie voor een bepaalde datum wilt laten
verwerken dan adviseren wij u om dit met uw contactpersoon te overleggen.
De mutaties voor 2015 zijn tot uiterlijk woensdag 13 januari 2016 12.00 uur
aan te leveren, i.v.m. de omzetting van het systeem naar 2016.

Wij wensen u alvast fijne feestdagen en een voorspoedig 2016 !
Werkkostenregeling aanleveren gegevens
Bij de loonverwerking van de laatste periode van 2015 treft u het overzicht
aan van de WKR (werkkostenregeling) met de vergoedingen die wij in ons
systeem geboekt hebben.
Op dit overzicht ziet u de totale fiscale loonsom en het bedrag van de vrije
ruimte. Tevens ziet u op dit overzicht de bedragen die wij geboekt hebben
(vanuit de loonadministratie) en het restant van de vrije ruimte wat nog over
is (overschot).
Wij verzoeken u om de overige personeelskosten die te maken hebben met
de WKR vanuit de financiële administratie (incl. BTW) aan ons aan te leveren
zodat we inzicht krijgen in het totaalbedrag.
Zou u deze gegevens voor 12 januari 2016 aan ons door kunnen geven zodat
we de bedragen in de laatste loonaangifte van 2015 kunnen verwerken en het
jaar af kunnen sluiten.
Wanneer u boven het bedrag van de vrije ruimte uitkomt dan moet u hierover
80% eindheffing betalen. Deze eindheffing moeten we aangeven bij de
aangifte van de laatste periode van 2015.
U mag ook beslissen dat de eindheffing in de eerste aangifte van 2016 wordt
meegenomen. De kosten worden dan ook in 2016 geboekt.
Eventueel zou u wanneer er ruimte is dit bedrag als netto vergoeding uit
kunnen betalen.
Loonmutaties december
- CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf: in december of periode 13
een eindejaarsuitkering van 2% over het brutoloon in de referentieperiode.
- CAO Natuursteenbedrijf: per 1 december verhoging van de lonen met 0,5%
- CAO Metaal en Techniek: per 1 december verhoging van de lonen
met 1,75%
Voorbeeldschema vakantie- en atv dagen / 4-daagse werkweek 2016
We krijgen veel vragen over het vakantierooster en de schema’s voor de
4-daagse werkweek. Deze schema’s kunt u vinden op onze website
www.aabo-rijssen.nl onder de kop nieuws.
Dit zijn voorbeeld schema’s die u naar uw eigen situatie kunt aanpassen.

Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
Het dagloonbesluit is gewijzigd in verband met het wijzigen van de Werkloosheidswet door de Wet werk en zekerheid.
De uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW), de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Wet inkomensvoorziening naar arbeidsvermogen (WIA) zijn gebaseerd op
het in verzekerde arbeidsverhoudingen genoten loon. Dit loon wordt omgezet naar een uitkeringsgrondslag: het dagloon. De
hoogte van de uitkering wordt afgeleid van dit dagloon.
De wijziging van het dagloon houdt in dat voor de berekening van het dagloon het loon dat is genoten wordt gedeeld door 261
dagen, ongeacht of er wel of niet het hele jaar is gewerkt.
Heeft een werknemer ¾ jaar gewerkt dan wordt zijn loon voor de dagloonberekening niet meer gedeeld door ¾ jaar maar door
een heel jaar, hierdoor zal het dagloon veel lager worden.
Na veel protesten heeft de staatssecretaris laten weten dat dit besluit toch weer wordt teruggedraaid, alleen kan het UWV dit
pas per 1 januari 2017 wijzigen. Werknemers die dit dagloon hebben worden eenmalig in 2016 gecompenseerd.
Het is nog niet duidelijk hoe, wat en wanneer (als er meer duidelijkheid is vanuit de Belastingdienst zullen we de meedelen).

Personeelsuitjes en de werkkostenregeling
Heeft u rondom de feestdagen een bedrijfsuitje georganiseerd? Houd er dan rekening mee dat de werkkostenregeling (WKR)
hierop van toepassing is. De WKR bepaalt dat werkgevers hun personeelsleden, tot een vastgesteld percentage van 1,2% van
de totale loonsom, onbelast van vergoedingen en verstrekkingen mogen voorzien. Wat dat betekent voor uw kerstpakket,
personeelsfeest en nieuwjaarsborrel leest u hier.
Vergoedingen en verstrekkingen worden fiscaal aangemerkt als loon. Voorbeelden van verstrekkingen zijn bedrijfsuitjes, een
kerstpakket en een fiets van de zaak. De kosten daarvan vallen onder de WKR en zijn, zolang deze de vrije ruimte van 1,2%
van de loonsom niet overschrijden, belastingvrij. Overschrijden de kosten de vrije ruimte, dan moet u als werkgever een
eindheffing van 80% betalen over het bedrag van de overschrijding. Er zijn vergoedingen en verstrekkingen waarvoor een
nihilwaardering geldt. Die hebben geen invloed op de vrije ruimte.
Kerstborrel op de werkplek
Organiseert u een kerstborrel op de werkplek, dan zijn de kosten van de hapjes en de drankjes onbelast. Hiervoor geldt de
nihilwaardering. Uiteraard geldt voor een receptie of jubileumfeest op de werkplek hetzelfde. De kosten van maaltijden vallen
niet onder de nihilwaardering. Voor maaltijden op de werkplek geldt een vaste waardering van € 3,20. Dat bedrag vormt loon
voor uw werknemers. U kunt dit loon aanwijzen als eindheffingsloon, waardoor het ten koste gaat van de vrije ruimte.
Kerstborrel elders
Organiseert u de kerstborrel buiten kantoor of bedrijf dan is de nihilwaardering niet van toepassing. De kosten van de hapjes
en de drankjes kunnen dan ten laste van de vrije ruimte worden gebracht, mits die nog niet geheel is gebruikt. Overschrijdt het
totaal van de kosten de vrije ruimte, dan krijgt u te maken met de eindheffing van 80% over het bedrag van de overschrijding.
Bedrijfsuitje op externe locatie
Hier is van belang of het uitstapje een overwegend zakelijk karakter heeft, of juist een overwegend feestelijk (consumptief)
karakter. Tijdens een studiedag of dagje op de hei overheerst doorgaans het zakelijke karakter en kan de vrijstelling voor
cursussen en congressen worden toegepast. Daarnaast kan de gerichte vrijstelling voor reis- en tijdelijke verblijfskosten
worden toegepast. Dat betekent dat ook de reiskosten en eventuele kosten voor een overnachting niet ten laste van de vrije
ruimte komen.
Feestelijk bedrijfsuitje op externe locatie
Organiseert u een nieuwjaarsborrel of gaat u paintballen, dan overheerst het consumptieve karakter. De kosten hiervan
komen dan ten laste van de vrije ruimte. Dat geldt ook voor kosten verbonden aan de deelname van de partners van uw
werknemers, tijdens het bedrijfsuitje.

Einde vakantiebon Afbouw CAO
Per 1 januari 2016 wordt het vakantiefonds voor de Afbouw cao opgeheven. In onze vorige nieuwsbrief hebben we u hierover
ook geïnformeerd, hierin hadden we de overgangsmaatregeling uitgelegd wanneer u het rechtjaar van juni tot juni liet lopen.
Het is echter niet verplicht om deze regeling aan te houden. U kunt er ook voor kiezen om het vakantiejaar van januari tot
januari te laten lopen. Dit biedt een eenvoudig alternatief voor de ingewikkelde overgangsmaatregel zoals die eerder is
voorgesteld.
Wat houdt dit in voor de werkgever en de werknemer wanneer u voor het rechtjaar van januari tot januari gaat:
-

-

-

Per 1 januari 2016 stopt de opbouw en betaling naar het vakantiefonds
De rechten die de werknemers nog opgebouwd hebben in het vakantiefonds over 2015 worden in maart 2016
uitgekeerd door het vakantiefonds
Vanaf 2 januari 2016 begint het nieuwe vakantiejaar en krijgt de werknemer 25 vakantiedagen (bij fulltime werken)
voor het hele jaar 2016. Bij opname van een vrije dag of tijdens de vakantie betaalt u als werkgever gewoon het loon
door. Dit geldt ook voor de feestdagen.
Als werkgever betaalt u in de maand mei 8% vakantietoeslag over periode januari 2016 t/m 31 mei 2016. Vanaf 2017
gaat u dit jaarlijks doen in de maand mei over het hele jaar.
U hoeft verder niets af te rekenen met uw werknemer. U hoeft alleen nog maar bij te houden wanneer de werknemer
een vrije dag en/of vakantie neemt en deze dagen trekt u af van het aantal van 25. Zodra de teller op nul staat heeft
de werknemer, behoudens echt onbetaald verlof, geen recht meer op vrije dagen.
Maakt u als werkgever dus al gebruik van een afwijkend vakantiejaar, namelijk van 1 januari tot 1 januari van ieder
jaar, dan hoeft u dus niet de overgangsmaatregel toe te passen zoals die in de brieven van PGGM is genoemd.

Wat houdt dit in voor de werkgever en de werknemer wanneer u voor het rechtjaar van juni tot juni gaat:
-

-

Per 1 januari 2016 stopt de opbouw en betaling naar het vakantiefonds
In mei 2016 of periode 5-2016 betaald de werkgever 8% vakantiegeld uit over de maanden januari t/m mei of
de perioden 1 t/m 5
In mei 2016 of periode 5-2016 betaald de werkgever ook eenmalig (bij maandverloning het loon uit over 15
dagen en 1,5 uur) en bij (4-weken verloning 14 dagen en 2 uur) uit aan verlofdagen en feestdagen (over opgenomen
verlof- en feestdagen over deze maanden / perioden in 2016 hoeft de werkgever geen loon te betalen)
De werkgever gaat per 1 juni 2016 of periode 6-2016 het loon over de vrije dagen en feestdagen doorbetalen
Vanaf mei 2017 of periode 5-2017 betaald de werkgever jaarlijks 8% vakantiegeld uit
De rechten die de werknemers nog opgebouwd hebben in het vakantiefonds over 2015 worden in maart 2016
uitgekeerd door het vakantiefonds

