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1. Minimumloon 1-1-2013

5. Pensioenpremie ABP 2013

De bedragen zijn als volgt gewijzigd:
23 jaar 100,0%
€ 1.469,40
22 jaar 85,0%
€ 1.249,00
21 jaar 72,5%
€ 1.065,30
20 jaar 61,5%
€ 903,70
19 jaar 52,5%
€ 771,45
18 jaar 45,5%
€ 668,60
17 jaar 39,5%
€ 580,40
16 jaar 34,5%
€ 506,95
15 jaar 30,0%
€ 440,80

ABP heeft voor 2013 de volgende afdrachtwerknemerspremies en franchises vastgesteld.

In diversen cao’s zijn de salarisbedragen
gekoppeld aan het minimumloon. Deze
bedragen wijzigen ook per 1-1-2013 in het geval
de werkgeversvereniging deze gepubliceerd
heeft.
Indien dit niet is gebeurd en er zijn geen
afwijkende afspraken gemaakt, vindt er
automatisch aanvulling tot het minimumloon
plaats.

2. Cao gehandicaptenzorg
Per 1-1-2013 zijn de aanloopschalen vervallen.
De functionele schalen zijn aangepast met de
treden van de aanloopschalen en bij schaal 35
is een trede toegevoegd.
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3. Cao welzijn
Half december 2012 is een definitief akkoord
bereikt voor de nieuwe cao welzijn en
maatschappelijke dienstverlening. Een van de
afspraken is een salarisverhoging per 1-12-2012
van 1%.
Deze salarisverhoging is reeds in de
eindejaarsproductie van 2012 verwerkt.

Raet Personeels & SalarisAdministratie,
Verspreid onder relaties van RPSA, actief

4. Cao ziekenhuizen

op het gebied van personeels- en salarisdiensten.
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen,
geciteerd, of vermenigvuldigd worden, zonder
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Raet vooraf.

Per 1-1-2013 zijn de aanloopschalen vervallen.
De functionele schalen zijn aangepast met de
treden van de aanloopschalen en bij schaal 35
en 45 is een trede toegevoegd.

Afdracht premie
2012
OP/NP premie
24,10%
ANW premie
0,30%
VPL premie
3,90%
AOP premie
*
OP/NP franchise
€ 10.850
ANW franchise
€ 10.850
* per sector verschillend
werknemerspremie
OP/NP premie
ANW premie
VPL premie

2013
25,40%
0,30%
4,00%
*
€ 10.950
€ 10.950

2012
7,23%
0,225%
2,35%

2013
7,62%
0,225%
2,40%

6. Pensioenpremie PFZW 2013
PFZW heeft voor 2013 de volgende
afdracht premies en franchises vastgesteld.

OP/PP-premie
AP-premie
OP/PP franchise
AP franchise

2012
23,80%
0,40%
€ 10.802
€ 18.747

2013
24,40%
0,40%
€ 10.940
€ 19.043

De verhouding tussen de werkgevers- en de
werknemersbijdrage PFZW wordt in de cao of
in het arbeidsvoorwaardenoverleg bepaald.
Werknemerspremie
Cao dierenartsen
Cao gehandicaptenzorg
Cao gezondheidscentra
Cao GGZ
Cao huisartsenzorg
Cao jeugdzorg
Cao kunsteducatie
Cao kinderopvang
Cao NMT
Cao welzijn
Cao VVT
Cao ziekenhuizen

2012
7,03%
11,90%
11,90%
11,90%
11,90%
11,40%
11,90%
10,53%
13.69%
11,60%
11,90%
11,90%

2013
8,13%
12,20%
12,20%
12,20%
12,20%
11,70%
12,20%
10,82%
14,03%
11,90%
12,20%
12,20%
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7. Levensloopverlofsaldo per 1-1-2013

DGA, opting-in en prepensioenuitkeringen).

Voor deelnemers die per 1-1-2012 niet verder
konden deelnemen aan de levensloopregeling,
maar per 1-1-2013 nog wel een saldo op de
levenslooprekening hebben staan, zal dit saldo
op 1-1-2013 vrijvallen, samen met de nog te
betalen levensloopverlofkorting.

Voor de werknemer betekent dit dat de
belastingheffing op de werkgeversbijdrage ZVW
verdwijnt. Dit voordeel wordt echter
gecompenseerd door een verhoogde belastingdruk in de 1e en 2e loonbelastingschijf.

Van dit vrijgevallen saldo zal over de waarde
t/m 31-12-2011 slechts 80 % als belastbaar
loon worden gezien.

9. Fietsregeling en à carte regeling op de
salarisstrook en resultatenoverzicht
januari 2013

Deelnemers die vanaf 1-1-2012 nog konden
doorsparen ( saldo tenminste € 3000,= op
31-12-2011), kunnen vanaf 2013 het
levensloopsaldo bestedingsvrij opnemen.
Als deze deelnemers hun hele tegoed in 2013
in een keer opnemen (bestedingsvrij), zal over
de waarde van het spaartegoed t/m
31 december 2011 ook slechts 80% als
belastbaar loon worden gezien.
Indien u een opgave van de spaarinstelling
ontvangt voor uitbetaling van levenslooptegoed,
dan verzoeken wij u dit document aan ons door
te mailen o.v.v. van uw Cea nummer met het
verzoek tot uitbetaling conform de levensloop
regelgeving vanaf 1-1-2013.

Binnen ons salarissysteem is een wijziging
aangebracht in de verwerking van de
fietsregeling, waarbij sprake is van een aflossing
met een bruto bestanddeel zoals salaris,
vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en
verlofuren.
Indien sprake is van een vaste aflossing van het
salaris, zal het aflossingsbedrag nu apart
gepresenteerd worden met de tekst “Afl br loon”
met als uitvoercode 01460 op het
resultatenoverzicht (t/m 2012 werd deze
aflossing van het salaris gepresenteerd op
uitvoercode 01296). Eenmalige aflossingen van
vakantietoeslag, eindejaarsuitkeringen en
verlofuren worden voortaan gepresenteerd
onder de uitvoercodes 01461 t/m 01468 op het
resultatenoverzicht.

8. ZVW op de salarisstrook januari 2013
Door de Wet Uniformering Loonbegrip
verandert de verwerking van de premies voor
de zorgverzekeringswet.
Het systeem met een inkomensafhankelijke
eigen bijdrage ZVW en een verplichte
werkgeversbijdrage wordt vervangen door een
werkgeversheffing. Deze werkgeversheffing
wordt buiten de salarisstrook om door de
werkgever afgedragen aan de Belastingdienst.
Op de salarisstrook vanaf 2013 verdwijnen de
termen ”WG ZVW basis” en ” Ink.afh.bijdr ZVW”
(alleen nog een verplichte inhouding met een
speciaal tarief bij arbeidsverhoudingen zoals
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De verwerking van de à la carte regeling fitness
zal in het resultatenoverzicht te vinden zijn
onder de uitvoercodes 01475 (afl fitness bruto)
indien u als werkgever de nota betaalt, of onder
de uitvoercodes 01326 (bruto uitruil) en 01486
(fitness netto) indien uw werknemer de nota
betaalt.

10. Arbeidsparticipatie ouderen en
gehandicapten
Per 1-1-2013 treden in de Wet Financiering
Sociale Verzekeringen (WFSV) een aantal
wijzigingen op met betrekking tot de
premiekortingen en premievrijstellingen:
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- 62+ regeling: premiekorting is vervallen
per 1-1-2013
- 50+ regeling: premiekorting blijft bestaan en
wordt verhoogd
- 55+ regeling: premievrijstelling blijft
bestaan en wordt verhoogd
- Arbeidsgehandicaptenregeling: Deze regeling
wordt het meest aangepast. De premiekorting
zal berekend worden op basis van arbeidsduur.
- De premiekorting voor de Wajong-werknemer
wordt afhankelijk van loondispensatie en zal
ook op basis van arbeidsduur berekend gaan
worden.
- Er is geen samenloop meer mogelijk van
premiekorting uit de 50+ regeling met
premiekortingen uit de
arbeidsgehandicaptenregeling.

11. Gewijzigde wetgeving inzake
vergoedingen aan commissarissen
Als gevolg van Europese wetgeving kunnen
commissarissen per 1-1-2013 al BTW plichtig zijn
bij deelname aan één commissariaat. Tot 2013
was dit praktisch gesteld op deelname bij
tenminste 5 commissariaten.
Als een commissariaat als ‘onderneming’ wordt
verricht dan zal de commissaris voor deze
werkzaamheden als BTW-ondernemer
aangemerkt worden. Per situatie zal dit bekeken
moeten worden en indien nodig zal de
commissaris zich vanaf 1-1-2013 als ondernemer
bij de belastingdienst moeten registreren.
Indien een commissaris BTW-plichtig is, dan
dient over de totale vergoeding een factuur met
BTW opgemaakt te worden.
Deze BTW-plicht komt dus naast de
loonbelastingplicht te staan.

12. Dinsdagmiddag 29-01-2013
In verband met een medewerkersbijeenkomst
zijn alle RPSA kantoren dinsdagmiddag
29-01-2013 vanaf 12.00 uur gesloten.

Vestiging Noordwijkerhout
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2210 AA Noordwijkerhout
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Ziek- en Herstelmeldingen
Nederlandse Arbodienst
Tel: 088 0204400
Email: verzuim@raet.com
www.nederlandsearbodienst.nl
Verzekeringen
Employee Benefits Centrum
Tel: 088 0903600
Email: ebcentrum@raet.com
www.ebcentrum.nl
Advies
Nederlandse Juristen
Tel: 088 0208900
Email:
nederlandsejuristen@raet.com
www.nederlandsejuristen.com
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