
Veelgestelde vragen
1 vraag Verloning is nog per 4-weken periode. Is het mogelijk om over te stappen naar maandverloning per 1-1-2017?

1 antwoord Optie wat CBBS betreft prima, maar pensioensysteem nog niet op ingericht. In theorie moet maandverloning op termijn makkelijker 
worden. Dit moet eveneens bij de Belastingdienst gewijzigd worden.

1 opmerking Het is maar de vraag of dit wenselijk is, omdat veel projectsoftware ook per 4-weken is afgestemd. Daarnaast zullen de gewerkte dagen en 
uren per maand wisselen door de verschillende werkdagen per maand, wat nog geen vast loon tot gevolg heeft.

2 vraag Hoe moeten we omgaan met de kort verzuim uren?

2 antwoord De vergoeding is jaren geleden in het bruto uurloon ingebouwd, dus niet meer apart zichtbaar. De uren zijn dus onbetaald verlof, of 
kunnen verrekend worden met het tegoed aan verlofuren van de werknemer.

3 vraag Hoe ga je om met werknemers die niet het hele jaar indienst zijn geweest in 2015/2016 en niet voldoende vakantiefondswaarde hebben 
opgebouwd?

3 antwoord Standpunt is dat alles dat voor 1 juni 2016 indienst komt gewoon in het oude systeem meeloopt en geen doorbetaalde dagen krijgt. De 
rechten kunnen opgevraagd worden bij PGGM door de werknemer. Mocht blijken dat er een ernstig tekort is, kan er naar een maatwerk 
oplossing gezocht worden.

4 vraag Hoe kunnen werknemers dit jaar nog verlof uitbetaald krijgen, als ze maar t/m periode 5 - 2016 opbouwen?

4 antwoord Werknemers betalen min of meer vooraf aan het vakantiefonds. Vandaar dat er nu nog een uitkering kan komen voor de onbetaalde dagen 
van 2016. De verzilvering van mei is op 31 december 2015 al opgebouwd. De opbouw t/m periode 5 – 2016 wordt in november uitgekeerd. 
Dit is slechts voor de winterperiode van december 2016.

5 vraag Hoe moeten we omgaan met Arbeidstijdverkorting (ATV)?

5 antwoord Dit blijft gehandhaafd zolang er geen nieuwe cao wordt afgesloten.

6 vraag Is er wel of geen wintersluiting van twee weken in 2016?

6 antwoord Ja, die is er wel op de reguliere manier. Overzicht is beschikbaar bij OnderhoudNL.

7 vraag Hoe komt het dat het nettoloon stijgt bij de werknemer als er geen vakantiedagen meer afgestort worden bij PGGM?

7 antwoord De premie van 26,941% wordt lager, waardoor de belasting minder wordt en het nettoloon hoger wordt.

8 vraag Worden de 55+ (seniorendagen) nu ook afgeschaft?

8 antwoord Seniorendagen zijn niet afgeschaft, zolang de cao niet aangepast wordt moeten ze doorbetaald worden. Doorwerking geldt alleen voor 
bestaande gevallen, nieuwe gevallen komen hier niet voor in aanmerking.

8 antwoord In 2016 kunnen de seniorendagen nog gedeclareerd worden bij het vakantiefonds. Vanaf 2017 moet de werkgever de seniorendagen zelf 
doorbetalen en kan er niet meer gedeclareerd worden bij het vakantiefonds (tenzij het om dagen van 2016 gaat).

9 vraag Is het betalen van de administratiekosten nog verplicht in 2016?

9 antwoord Ja, alleen voor de gewerkte dagen van werknemers met en zonder bon (geen UTA).



10 vraag Kun je werknemers verplichten om een week wintersluiting voor eigen rekening te nemen in 2017?

10 antwoord Nee, dat kan niet. Dit moet van de vakantietegoeden afgehaald worden.

11 vraag Vraag over 55+ regeling. Werknemers vallen onder oude cao en moeten doorbetaald worden, maar de 55+ dagen kunnen niet meer 
gedeclareerd worden?

11 antwoord Dit klopt, maar er hoeft geen premie meer betaald worden. Dit kan positief uitvallen voor bedrijven met jonge werknemers, maar negatief 
uitpakken voor bedrijven met oude werknemers. Doorbetaling zou grotendeels uit de premiebesparing moeten volgen, maar de praktijk 
leert dat dit niet voor alle bedrijven geldt.

12 vraag Mag je in overleg met de werkgever onbetaald verlof opnemen?

12 antwoord Ja dit kan, maar er wordt dan minder vakantiegeld en pensioen opgebouwd.

13 vraag Blijft de 4-daagse werkweek in het jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd bestaan?

13 antwoord Vooralsnog blijft dit in stand, wellicht dat de cao hier verandering in gaat brengen. Dit probleem is bekend bij cao partijen.

14 vraag Wat gebeurt er in 2017 als een werknemer teveel vakantiedagen opneemt?

14 antwoord Het verlofdagen tegoed zal in deze situatie niet toereikend zijn, wat betekent dat de werknemer aan het eind van het jaar een negatief 
verlofsaldo heeft. Dit kan doorgeschoven worden naar het nieuwe kalenderjaar, maar kan ook afgerekend worden door extra verlofdagen 
in te kopen of onbetaald verlof op te nemen.

15 vraag Hoeveel verlofdagen zijn er precies?

15 antwoord 38 verlofdagen per jaar gemiddeld. Op sheet 11 van de presentatie staat dit uitgesplitst. De presentatie is terug te vinden op 
www.cbbs.nl/vakantiefonds.pdf

16 vraag Hoe ga je om met wachtdagen bij ziekte?

16 antwoord Daar verandert niets aan zo lang het uurloon gehandhaafd blijft. De klanten van CBBS kunnen de onbetaalde wachtdag op de reguliere 
manier doorgeven aan CBBS.

17 vraag Bij 20 wettelijke verlofdagen en 5 bovenwettelijke vakantiedagen zijn er verschillende verjaringstermijnen. Waarom vind ik dit niet terug in 
de cao?

17 antwoord Dit staat los van de cao, omdat de wettelijke vakantiedagen binnen 6 maanden verlopen en de bovenwettelijke binnen 5 jaar.

18 vraag Hoe ga je fiscaal om met de vakantiegeld reserveringen van 2016? Mag ik het loonkostenvoordeel van 2016 in zijn geheel reserveren?

18 antwoord Nee, maar je kunt wel het vakantiegeld fiscaal reserveren (zonder winstbelasting). De verlofdagen kun je fiscaal niet reserveren, omdat er 
geen doorbetaald verlof is in 2016. Je kunt dus over 2016 uitsluitend liquiditeit reserveren. Vanaf 2017 kan er wel fiscaal gereserveerd 
worden voor vakantiedagen.

19 vraag Iemand werkt parttime en de vrije dag valt op een feestdag. Hoe ga je daar mee om?

19 antwoord In beginsel moet een werknemer alle werkdagen doorbetaald krijgen. Als dit op een erkende feestdag valt, dan moet de werknemer 
gewoon doorbetaald krijgen. Indien er met een Jaar Uren Systematiek gewerkt wordt, kan een feestdag ook naar rato toegekend worden 
op basis van het dienstverband.

20 vraag Welke belastingtabel is er in 2016 van toepassing?



20 antwoord De Belastingdienst heeft onlangs een besluit gepubliceerd waarin ze aangeven dat de werkgever mag kiezen welke tabel er toegepast 
wordt (met of zonder bonnen).

20 opmerking Volgens CBBS is het juist om de bonnentabel te gebruiken, omdat dit het beste aansluit bij de inkomstenbelasting situatie van de 
werknemer en er dit jaar nog diverse onbetaalde dagen plaatsvinden.

21 vraag Hoe zit het met doorbetaling vakantiedagen in 2016?

21 antwoord Dagen hoeven niet doorbetaald te worden, bijhouden van alle onbetaalde dagen is wel raadzaam voor de prognose van 2017.

22 vraag Heeft CBBS een systeem om verlofkaarten bij te houden?

22 antwoord Ja, sinds 5 jaar heeft CBBS een HR Dashboard die eenvoudig gekoppeld kan worden aan de loonadministratie bij CBBS. Mocht u interesse 
hebben, dan kunt u contact opnemen met Anko Vooijs (070-3353000) of naar onze workshop komen (www.cbbs.nl/workshop).

23 vraag Hoe zit het met “zij-instromers” die in periode 5 - 2016 beginnen?

23 antwoord Dit is een maatwerk oplossing, omdat deze doelgroep buiten alle reguliere kaders valt. Neem contact op met CBBS of OnderhoudNL indien 
u met een zij-instromer te maken krijgt. Wij proberen dan mee te denken voor een maatwerk oplossing.


