Nieuwe loonbelastingtabellen per 1 april 2016

Nieuwsbrief 4 – 2016
Sluiting i.v.m. de feestdagen
Ons kantoor is collectief gesloten
Koningsdag 27 april (let op! is de
woensdag in de periodeweek van
periode 4), Hemelvaartsdag 5 mei,
6 mei (de vrijdag na Hemelvaart) en
2e Pinksterdag 16 mei.
Het kan voorkomen dat uw
contactpersoon op andere dagen vrij
heeft in deze periode. Wilt u uw lonen
voor een bepaalde datum laten
verwerken dan verzoeken wij contact
met hem/haar op te nemen om dit af
te stemmen.

De Belastingdienst heeft de nieuwe loonbelastingtabellen per 1 april
2016 bekend gemaakt, deze tabellen vervangen de loontabellen van
1 januari 2016.
De tabellen van 1 januari zijn destijds gebaseerd op de voorstellen voor
het Belastingplan 2016 die eind 2015 door de Tweede en Eerste
Kamer is aangenomen. De Belastingdienst had geen tijd meer om alle
wijzigingen nog in de tabellen van 1 januari te verwerken, daarom nu
de nieuwe gewijzigde tabellen per 1 april 2016.
In deze wijzigingen staan onder meer een verhoging van het tarief van
de tweede en derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting, deze
tarieven worden gewijzigd met 0,2%. Het tarief voor de loonbelasting in
de tweede schijf wordt dan 12,2% en de derde schijf 40,4%.
In deze tabellen zijn ook de eerste 3 loontijdvakken verwerkt die reeds
verstreken zijn, zodat de verschillen over het jaar heen worden
rechtgetrokken. Ook zijn de bijzondere tarief percentages gewijzigd.
Voor werknemers hebben de nieuwe tabellen tot gevolg dat het
nettoloon vanaf 1 april 2016 maximaal € 10 per maand zal dalen.

Digitale loonuitdraai
Uitbetaling Tijdspaarfonds CAO Bouw en Infra
De loonuitdraaien en de loonstroken
kunnen wij u digitaal toesturen per
mail i.p.v. op papier.
Het merendeel van de werkgevers
ontvangen de loonuitdraaien al op
deze manier.
Wanneer u de loonuitdraaien /
loonstroken digitaal wilt ontvangen
verzoeken wij u dit aan uw
contactpersoon door te geven.
De loonstroken kunnen ook digitaal
verstuurd worden naar uw
werknemers. Deze loonstroken zijn
beveiligd met een wachtwoord.
Wilt u dat uw werknemers de
loonstrook digitaal ontvangen dan
verzoeken wij u de mailadressen van
de werknemers door te geven.

In mei wordt (het grootste) deel van het saldo van het Tijdspaarfonds,
voor werknemers die vallen onder de CAO Bouw en Infra (en UTA
werknemer die vrijwillig deelnemen), automatisch door het
Tijdspaarfonds uitbetaald. Voor de uitbetaling van 2016 zal dat gaan
om het saldo dagen en het saldo vakantietoeslag.
In 1e instantie (conform de CAO Bouw en Infra) zou alleen het saldo
vakantietoeslag in mei worden uitbetaald. Onlangs is besloten om net
als voorgaande jaren ook het saldo dagen uit te betalen.
Het Saldo Duurzame Inzetbaarheid, dat dit jaar nieuw is, zal niet
automatisch worden uitbetaald. Dit saldo is bedoeld om (op termijn) de
plannen van de werknemer voor duurzame inzetbaarheid mee te
financieren. Bijvoorbeeld in het geval de werknemer scholing nodig
heeft voor zijn carrière, of omdat hij zich wil laten omscholen voor een
ander beroep.
Dat zijn vaak kostbare trajecten. Met het verlagen van verschillende
fondspremies voor werkgevers zal de komende jaren de storting
Duurzame Inzetbaarheid toenemen.
Wanneer de werknemer ook een Saldo Spaaruren heeft opgebouwd,
dan wordt dit saldo uitbetaald in april volgend op het kalenderjaar
waarin de reis- en overuren zijn opgebouwd.
De werknemer kan ook besluiten om het Saldo Dagen niet automatisch
uit te laten betalen. In dat geval moet hij contact opnemen met APG.
Dat kan door in te loggen op ‘Mijn TSF' en daar de betreffende optie te
selecteren.

Wijziging berekening Dagloonbesluit
Per 1 juli 2015 heeft Minister Asscher het dagloonbesluit gewijzigd. Het dagloon is het loon dat de werknemer
gemiddeld per dag verdiende voordat hij ontslagen is. Per 1 juli 2015 wordt het dagloon voor de
werknemersverzekeringen (SV-loon) berekend over een referteperiode van 261 dagen. Als een werknemer een
kortere periode dan 1 jaar heeft gewerkt en hij vraagt een uitkering aan dan wordt het dagloon voor de uitkering
berekend over de referteperiode van 261 dagen waardoor het dagloon van de uitkering veel lager uit valt dan
wanneer een gemiddeld dagloon genomen zou worden over de werkelijk gewerkte dagen.
Dit treft vooral starters, flexwerkers en herintreders die nog geen jaar gewerkt hebben voor ze werkloos zijn
geworden. Ook treft dit de werknemers die in het jaar voordat ze werkloos zijn geworden geen heel jaar hebben
gewerkt, maar ook een uitkering hebben gehad. Deze uitkering telt nu niet meer mee als loon voor de berekening
van het dagloon, waardoor hun dagloon veel lager is en hun uitkering dus ook.
Er is door veel organisaties bij de Minister aangedrongen om dit dagloon te repareren.
Minister Asscher heeft in onlangs de Tweede Kamer geïnformeerd om het Dagloonbesluit aan te passen. Deze
aanpassing houdt in dat de kalendermaanden in de referteperiode waar geen loon is ontvangen buiten de
berekening van het Dagloon blijven. Door deze aanpassing wordt het totale loon van de werknemer niet meer
gedeeld door 261 dagen, waardoor de uitkering hoger wordt. Dit is van toepassing op de starters, flexwerkers en
herintreders die 1 of meer kalendermaanden in de referteperiode geen loon hebben gehad.
Voor werknemers die na 2 jaar ziekte een uitkering aanvragen wordt de referteperiode gewijzigd. Het jaar
voorafgaand aan de ziekte wordt meegenomen in de Dagloonberekening, waardoor het dagloon hoger wordt.
Het UWV heeft aangegeven dat de reparatie van het dagloon uitvoerbaar is per 1 januari 2017.
Er komt waarschijnlijk een overgangsregeling voor de WW-gerechtigden waaraan een eenmalige
tegemoetkoming zal worden verstrekt om het verschil in uitkering te compenseren.
Wanneer er meer bekend is over de regeling zullen wij u hierover berichten.

CAO Bouw en Infra 2016 / 2017 is algemeen verbindend verklaard
Op donderdag 7 april 2016 is het besluit tot algemeen verbindend verklaren van de CAO Bouw en Infra
2016/2017 gepubliceerd in de Staatscourant. Dit betekent dat de cao Bouw en Infra per 7 april 2016 van
toepassing is op alle werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van deze CAO.

Zomervakantie 2016 (terugvaladvies Bouwend Nederland)
- Regio Noord
- Regio Midden
- Regio Zuid

1 augustus 2016 t/m 19 augustus 2016
25 juli 2016 t/m 12 augustus 2016
8 augustus 2016 t/m 26 augustus 2016

(weken 31, 32 en 33)
(weken 30, 31 en 32)
(weken 32, 33 en 34)

Premienota’s pensioen vanaf 1 januari 2016 (APG, MN, PGGM, etc)
Bij veel pensioenfondsen is de aanlevering in 2016 gewijzigd.
Wij willen u verzoeken om ons een afschrift te doen van de 1e nota van 2016 die u van de pensioenverstrekker
ontvangt, zodat we deze kunnen controleren met de 1e aanlevering.

