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Afwezigheid i.v.m. de kerstdagen en oud & nieuw
Ons kantoor is op 25, 26 december 2017 en 1 januari 2018 gesloten. 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.

Gedifferentieerde premie WHK
De Belastingdienst gaat binnenkort
beginnen met het versturen van de
gedifferentieerde premies WHK. Wilt u een
kopie van uw beschikking naar ons
toesturen. Deze brief hebben wij nodig
om in 2018 de salarisadministratie te
kunnen verwerken!
Voor middelgrote en grote werkgevers is
het belangrijk om goed te controleren of de
uitstroom van de werknemers in de
Ziektewet en WGA klopt.
Wanneer u eigenrisicodrager voor de
WGA/ZW bent ontvangen wij ook graag het
premiepercentage. Dit percentage is nodig
om de juiste kostprijs te berekenen. 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 2018
De checklisten en verzamelstaten 2017 zijn
deze week aan u verzonden.

De mutaties voor 2017 zijn tot uiterlijk woensdag 10 januari 2018 12.00 uur
aan te leveren, i.v.m. de omzetting van het systeem naar 2018.

WKR
We gaan weer richting het einde van het jaar. Heeft u het één en ander al
inzichtelijk met betrekking tot de werkkostenregeling? Een eventuele
overschrijding van de werkkostenregeling moet namelijk meegenomen
worden in de loonaangifte. Wanneer u nog ruimte over heeft zou u deze nog
kunnen benutten.
De vrije ruimte is 1,2% van het fiscaal loon van uw onderneming. Wanneer u
over deze vrije ruimte heen gaat moet u over de overschrijding 80%
eindheffing betalen.
Voorbeelden vergoedingen/verstrekkingen ten laste van de vrije ruimte:
• Kerstpakket
• Fiets
• Vakbondscontributie
• Personeelsfeest, vakantieborrel en kerstborrel ( het bedrag wat
meegenomen moet worden is afhankelijk van of het op de werkplek
heeft plaatsgevonden of elders)

Loonmutaties december 2017
-

Wij verzoeken u deze in te vullen en voor
31-12-2017 aan ons te retourneren.
Deze checklisten staan ook op onze site
(onder nieuws).
Wanneer u geen checklisten retour stuurt
houden wij de huidige instellingen aan. Dit
betekend bijvoorbeeld ook dat de
sectorpercentages niet gewijzigd worden.
Dit kan financieel grote gevolgen hebben!

-

-

-

-

Afbouw CAO: Een eindejaarsuitkering voor werknemers die op 1
november een WAO/WIA uitkering ontvangen en die meer dan 35%
arbeidsongeschikt zijn. Werknemers die vanaf 1 januari 2016
instromen in de WAO/WIA hebben geen recht op een
eindejaarsuitkering.
Handel in Bouwmaterialen (Hibin): per 1 december 2017 worden de
lonen verhoogd met 1,5% en werknemers ontvangen een eenmalige
uitkering van € 500 euro over 2017 (naar rato voor parttimers en
indiensttreders in 2017)
Metaal en Techniek Motorvoertuigbedrijf en Tweewielerbedrijf: De
werknemers krijgen in 2017 een eenmalige uitkering in de vorm van 2
vrije dagen of 300 euro
Glazenwasser- en Schoonmaakbedrijf: De werknemers krijgen in
december of in periode 13 een eindejaarsuitkering van 2,2%.
Werknemers die op 1 december 2017 8 of meer dienstjaren hebben,
ontvangen in 2017 een eindejaarsuitkering van 2,4%.
Uitzendbranche: NBBU Vaste medewerkers: De werknemers hebben
recht op een winstafhankelijke eindejaarsuitkering of een met
de werkgever overeengekomen gelijkwaardig alternatief als ze op 31
december van het jaar waarover de uitkering plaatsvindt, in dienst
zijn van de werkgever. De eindejaarsuitkering of
het overeengekomen alternatief bedraagt 2% van het in dat jaar
genoten vaste bruto jaarloon inclusief vakantiebijslag

Premiekortingen verdwijnen en nieuw per 2018 is het loonkostenvoordeel (LKV)
Voor werkgevers verdwijnen op 1 januari 2018 de premiekortingen voor oudere, jongere en arbeidsgehandicapte
werknemers. Deze premiekortingen worden per 1 januari 2018 vervangen door loonkostenvoordelen (LKV).

De bedragen van de nieuwe regeling zullen in de meeste gevallen lager zijn als de huidige regeling:
Werknemers waarvoor
Premiekorting per jaar
Loonkostenvoordeel
tegemoetkomingen gelden
Ouderen (56+)
€ 7.000
€ 6.000
Arbeidsgehandicapten
€ 7.000
€ 6.000
Herplaatsen arbeidsgehandicapte
€ 7.000
€ 6.000
werknemer
Werknemers met banenafspraak en
€ 2.000
€ 2.000
scholingsbelemmerden

Met de huidige regeling wordt via de loonaangifte maandelijks/vierwekelijks het bedrag van de premiekorting verrekend. Bij
het nieuwe systeem LKV krijgt u het loonkostenvoordeel van 2018 uiterlijk op 12 september 2019 uitbetaald.
Om voor het loonkostenvoordeel in aanmerking te komen hebben wij een doelgroepverklaring van uw werknemer nodig.
Deze moet de werknemer binnen 3 maanden nadat hij bij u is gaan werken aanvragen bij het UWV. Wij kunnen dan via de
loonaangifte meegeven dat u recht op deze korting heeft.
Er bestaat geen recht op loonkostenvoordeel wanneer na beëindiging van de dienstbetrekking de werknemer binnen 6
maanden opnieuw in dienst komt.

Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (Jeugd-LIV )
Vanaf 2018 kunnen werkgevers een tegemoetkoming krijgen voor werknemers met het minimumloon van 18 tot 21 jaar. De
tegemoetkoming is ter compensatie van de verhoging van het minimumjeugdloon op 1 juli 2017. Het minimumloon is toen
voor 18,19,20 en 21 jaar omhoog gegaan.
De werknemer moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
• De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
• De werknemer heeft een gemiddeld uurloon dat hoort bij het wettelijke minimumjeugdloon voor zijn leeftijd. De
precieze bedragen voor de verschillende leeftijden moeten nog worden vastgesteld.
• De werknemer is op 31 december 2017 18, 19, 20 of 21 jaar. Het gemiddelde uurloon is het jaarloon gedeeld door
het aantal verloonde uren in dat jaar.

Leeftijd op 31 december 2017
18
19
20
21

Jeugd-LIV per werknemer per
verloond uur
€ 0,23
€ 0,28
€ 1,02
€ 1,58

Maximale jeugd-LIV per werknemer
per jaar
€ 478,40
€ 582,40
€ 2.121,60
€ 3.286,40

Voor de Jeugd-LIV is geen doelgroepverklaring nodig. UWV haalt de gegevens uit de polisadministratie. De Jeugd-LIV wordt
na afloop van 2018 automatisch uitbetaald. De tegemoetkoming zal uiterlijk op 12 september 2019 uitbetaald worden.

Uitkering van Wajonger per 2018 mogelijk omlaag
Indien u de uitkering van een Wajonger betaalt gaat deze per 1 januari 2018 mogelijk omlaag met 5%. De uitkering is op dit
moment 75% en gaat in sommige gevallen naar 70%. Dit is afhankelijk van de verdiensten naast de uitkering en onder
welke Wajong uw medewerker valt.
Bij de oude Wajong (Wajong aangevraagd voor 2010) en een arbeidsvermogen van minder dan 20% van het wettelijk
minimumloon verlagen ze de uitkering naar 70% van het minimumloon. Als de werknemer naast zijn uitkering meer dan
20% van het minimumloon verdient, vindt er geen verandering plaats.
Wanneer uw medewerker Wajong 2010 (Wajong aangevraagd tussen 2010 en 2015) heeft, en meer dan 80% van het
wettelijk minimumloon verdiend vindt er geen wijziging plaats. Wanneer hij minder dan 80% verdiend gaat zijn uitkering
omlaag.

Handel in Bouwmaterialen (HiBin) onderhandelingsresultaat 2017
De CAO heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018.
Loonmutaties
- 1,5% loonsverhoging per 1 december 2017
- december 2017: werknemers met een fulltime contract ontvangen een eenmalige uitkering van € 500 over 2017.
Voor deeltijdwerknemers en werknemers die in de loop van 2017 in dienst zijn getreden geldt deze uitkering naar
rato.
- 2% loonsverhoging per 1 januari 2018
Arbeidsvoorwaarden
-

-

-

-

Partijen starten per 1-3-2018 een pilot voor een nieuwe werktijdenregeling. Daarmee wordt beoogt door slimmer
roosteren te komen tot een meer flexibele inzet van werknemers en het voorkomen en verminderen van overwerk
en het gebruik van flexkrachten.
In 2017 heeft een paritaire werkgroep een advies uitgebracht voor een nieuw gemoderniseerd Loon- en
Functiesysteem. Per 1-1-2019 zal dit nieuwe systeem het huidige systeem uit de cao vervangen. Partijen spreken af
dat in de loop van 2018 werkgevers die vallen onder deze cao alle functies in het bedrijf aan de hand van dit nieuwe
systeem beschrijven en waarderen. Eventuele wijzigingen die hierdoor optreden in de beloningen van de
medewerkers worden per 1-1-2019 van kracht.
Per 1-7-2017 en 1-7-2019 wordt de Wet Minimum Loon (WML) gewijzigd. De wettelijke leeftijd waarop het volledig
minimumloon geldt, gaat in 2 stappen naar beneden van 23 naar 21 jaar. De jeugdlonen uit de cao zullen hieraan
worden aangepast per 1-7-2017 en 1-7-2019.
De werknemer die lid is van een vakvereniging kan de werkgever schriftelijk verzoeken een bedrag van zijn
brutoloon ter grootte van het door hem betaalde bedrag aan vakbondscontributie in het betreffende kalenderjaar als
eindheffing aan te wijzen. De werknemer hoeft over dit bedrag geen belasting te betalen en ontvangt dit bedrag
netto. De werknemer overlegt voor het eind van het jaar bij het schriftelijk verzoek het bewijs van betaling van de
jaarcontributie van het lidmaatschap van de vakvereniging en eventueel verdere benodigde informatie.

