Nieuwsbrief
december 2019
Gedifferentieerde premie WHK
De Belastingdienst is in november
begonnen met het versturen van de
beschikking met de gedifferentieerde
premies WHK. Wilt u een kopie van
uw beschikking naar ons toesturen.

Afwezigheid i.v.m. de kerstdagen en oud & nieuw
Ons kantoor is op 24 en 31 december vanaf 12.30 uur gesloten. 27
december zijn wij de hele dag collectief gesloten. Uiteraard zijn wij op 25 en
26 december en op 1 januari niet aanwezig! 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 2019 zijn tot uiterlijk woensdag 8 januari 2020 12.00 uur
aan te leveren, i.v.m. de omzetting van het systeem naar 2020.

Deze brief hebben wij nodig om in
2020 de salarisadministratie te
kunnen verwerken!

WKR

Voor een juiste verwerking van de
loonadministratie is het belangrijk dat
wij up to date zijn.

Voorbeeldschema vakantie- en atv dagen 2020

We gaan weer richting het einde van het jaar. Heeft u het één en ander al
Voor middelgrote en grote werkgevers inzichtelijk met betrekking tot de werkkostenregeling? Een eventuele
overschrijding van de werkkostenregeling moet namelijk meegenomen
is het belangrijk om goed te
worden in de loonaangifte. Wanneer u nog ruimte over heeft zou u deze
controleren of de uitstroom van de
werknemers in de Ziektewet en WGA nog kunnen benutten.
klopt.
In 2020 wordt het percentage van de vrije ruimte tot een loonsom van
Wanneer u eigenrisicodrager voor de € 400.000 verhoogd naar 1,7%. Daarboven bedraagt het percentage 1,2%
van het fiscaal loon.
WGA/ZW bent ontvangen wij ook
Wanneer u over deze vrije ruimte heen gaat moet u over de
graag het premiepercentage. Dit
overschrijding 80% eindheffing betalen.
percentage is nodig om de juiste
kostprijs te berekenen. Deze premie
ontvangt u van / of kunt u opvragen bij Voorbeelden vergoedingen/verstrekkingen ten laste van de vrije ruimte:
 Kerstpakket
uw verzekeringsmaatschappij. Wij
 Fiets
verzoeken u kopieën van beide
 Vakbondscontributie
beschikkingen (Belastingdienst en/of
 Personeelsfeest, vakantieborrel en kerstborrel ( het bedrag wat
verzekeraar) naar ons toe te sturen.
meegenomen moet worden is afhankelijk van of het op de werkplek
heeft plaatsgevonden of elders)
Loonadministratie 2020

Voorheen stuurden wij altijd een
checklist voor de werknemers en
werkgevers met de vraag om deze in
te vullen en ons te retourneren. Vanaf
heden sturen wij een algemene brief
met daarin een aantal punten die
noodzakelijk zijn voor uw
(loon)administratie.
Deze brief sturen we mee met de
verloning van periode 12 / november.
Indien er geen wijzigingen worden
doorgegeven hanteren wij de
instellingen van 2019.

We krijgen veel vragen over het vakantierooster voor 2020. Dit schema
kunt u vinden op onze website www.aabo-rijssen.nl onder de kop nieuws.
Dit is een voorbeeldschema die u naar uw eigen situatie kunt aanpassen.

Loonmutaties december 2019
-

-

CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf: in december of periode 13 een eindejaarsuitkering van
2,85% over het brutoloon in de referentieperiode.
Uitzendbranche: NBBU Vaste medewerkers: De werknemer heeft recht op een winstafhankelijke eindejaarsuitkering
of een met de werkgever overeengekomen gelijkwaardig alternatief als hij op 31 december van het jaar waarover de
uitkering plaatsvindt, in dienst is van de werkgever. De eindejaarsuitkering of het overeengekomen alternatief
bedraagt 2% van het in dat jaar genoten vaste bruto jaarloon inclusief vakantiebijslag.
CAO Metaal & Techniek: Per 1 december worden de salarissen verhoogd met 3,5%

Loonmutaties januari 2020
-

Hoveniersbedrijf: de geldende feitelijke lonen worden verhoogd met 1,55%
Metalektro: het feitelijke salaris van de werknemer wordt per 1 januari verhoogd met € 116 bruto.
Timmerindustrie: lonen worden verhoogd met 1,5 procent
Uitzendbranche: vaste medewerkers loonstijging van 2,5%
CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf: per 1 januari wordt het salaris verhoogt met 1%.

Uit dienst per 31 december 2019 en 4-weken verloning
Heeft u een werknemer die per 31 december 2019 uit dienst gaat en heeft u een 4-weken verloning, dan moeten we deze
werknemer in 2019 afrekenen.
Wij gaan deze werknemer afmelden per 31 december 2019. De extra 2 dagen 30 & 31 december 2019 zullen we middels
100% overwerk verrekenen zodat de werknemer in 2019 afgerekend is.
Week 1 van 2020 begint op 30-12-2019, deze wordt meegenomen in periode 1 van 2020 in alle overige gevallen.
Heeft u de E- herkenning al aangevraagd?
E-herkenning is vergelijkbaar met DigiD, maar dan voor bedrijven. Via E-herkenning kunnen ondernemers veilig inloggen op
online overheidsdiensten. Naast veiligheid zorgt eHerkenning voor gemak: u heeft straks nog maar 1 wachtwoord nodig om in
te loggen bij UWV en andere overheidsorganisaties.
In 2019 zijn steeds meer overheidsorganisaties verplicht om E-herkenning te gebruiken, o.a. UWV.
Per 1 januari 2020 gaat steeds meer organisaties over naar E-herkenning en is het niet meer mogelijk om in te loggen op de
oude manier. Het is belangrijk om deze zo spoedig mogelijk aan te vragen. AABO heeft een
E-herkenning op betrouwbaarheidsniveau 3. Het is mogelijk om ons te machtigen zodat wij zaken voor u kunnen regelen.
Graag horen wij dit van u. Voor een eenmanszaak is het helaas nog niet mogelijk om een ketenmachtiging af te geven aan
een intermediair.
In geval van een eenmanszaak (dus géén BV of VOF) moet u dit zelf verzorgen!
Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.eherkenning.nl/
Het aantal aanvragen van eH3 is, mede door de verplichting van eH3 door het UWV, enorm gestegen in een korte periode.
Hierdoor is ook de verwerkingstijd opgelopen bij alle leveranciers van eHerkenning. Het aanvragen kan een aantal weken
duren!
Nota’s PAWW
De stichting PAWW heeft aangegeven dat ze per 2020 strenger gaan controleren op het betalen van de nota’s. Blijft u in
gebreke dan wordt er een incassobureau ingeschakeld. Het is dus van belang dat u de nota’s op tijd betaald. U kunt deze
nota’s downloaden door op de site van de PAWW in te loggen.
Ook zijn ze bezig met controles. We hebben van meerdere klanten vernomen dat ze ten onrechte nota’s van € 450,00 hebben
gekregen. Heeft u ook van deze nota’s ontvangen zou u deze dan naar ons kunnen mailen, zodat we hierover contact met de
PAWW op kunnen nemen.

