
Eshuis Accountants en Adviseurs houdt u graag op de hoogte van de 
ontwikkelingen in de sector Industrie en Techniek. 

CAO voor de metaal en techniek 

CAO partijen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor de metaal en techniek 

(CAO kleinmetaal) met een looptijd van 28 maanden. Het resultaat zal voorgelegd worden aan de achterban.

De looptijd betreft de periode van 1 juni 2019 tot en met 30 september 2021. 

Er verandert het een en ander qua salaris:  

01-12-2019:  3,5 procent salarisverhoging 

01-07-2020: 3,5 procent salarisverhoging 

  02-2021:  bruto € 306 eenmalige uitkering 

01-03-2021: 0,93 procent salarisverhoging 

 

Naast het salaris verandert er nog meer:  

 

•  het generatiepact voor werknemers vanaf 60 jaar met een recht voor de variant 80% werken, 90% loon,  

100% pensioen. Voor dit recht dient de werknemer minimaal één jaar in dienst te zijn bij de werkgever  

en moeten de vakantie-uren boven een saldo van 296 uren afgebouwd worden tot 296 uren.

•  de extra vakantie voor werknemers van 53 jaar vervalt.  

Voortaan krijgen werknemers van 54 jaar recht op 8 extra vakantie uren.

• afspraken over verhoging van de jeugdlonen.

•  de intentie is om tijdens de looptijd van deze CAO tenminste 5000 flexwerkers  

een vast dienstverband aan te bieden.

• de VPL-premie van 5,78% wordt door de werkgevers ter beschikking gesteld voor de pensioenregeling. 

•  werknemers hebben het recht om de vakbondscontributie fiscaal vriendelijk te verrekenen via  

de werkkostenregeling. De mogelijkheid voor werkgevers om in plaats van deze verrekening een  

studiedag in te plannen, vervalt.

•  er komen 1500 opleidings / ontwikkelings vouchers van € 1.500 beschikbaar.  

10% van deze vouchers zijn bestemd voor uitzendkrachten.

• MBO-leerlingen 3 en 4 krijgen voortaan recht op doorbetaling van de studiedag (1 per week).
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Kosten en uitgaven in de WBSO, wat moet ik kiezen? 

Als u uw WBSO aanvraag invult, loopt u tegen de vraag aan of u wilt kiezen voor werkelijke kosten en  

uitgaven voor uw WBSO werk of een forfaitaire benadering van de kosten en uitgaven. Wat is daarbij wijsheid? 

Immers, bij zowel de keuze voor óf de forfaitaire benadering óf de werkelijke kosten en uitgaven komt er  

een bedrag bovenop uw S&O-loonkosten. Over het totale bedrag wordt vervolgens uw WBSO-voordeel  

berekend. Uw aanvraag zal een ‘omslagpunt’ hebben. Stel u denkt op jaarbasis 2.500 WBSO uren te maken. 

Het forfait levert dan een opslag op van:

WSBO uren jaarbasis: 2.500

 Uren Opslag Totaal 

1e schijf 1800 € 10 € 18.000 

2e schijf 700 € 4 € 2.800

   € 20.800

Verwacht u aan daadwerkelijke kosten en uitgaven hierboven een stuk hoger uit te komen,  

dan is de keuze voor werkelijke kosten en uitgaven wellicht de moeite waard.  

 

Wat valt er dan onder werkelijke kosten en uitgaven? 

 

Kosten en uitgaven moeten een duidelijk aanwijsbaar oorzakelijk verband hebben met uw WBSO werk.

Bij kosten gaat het over betaalde kosten die voor 100% toerekenbaar zijn aan uw WBSO werk. Denk aan  

materialen of inkoop van componenten voor een prototype zonder commerciële -of productieve waarde,  

externe factuurkosten voor bijvoorbeeld sterkteberekeningen of testen, huur van apparatuur etc..

Bij uitgaven gaat het om nieuwe investeringen. Bijvoorbeeld de aanschaf van nieuwe apparatuur of  

instrumenten specifiek bedoeld voor het vervaardigen van modellen, proefbatches of prototypes zonder  

potentiële productieve of commerciële betekenis; 

Uitgaven komen in aanmerking voor dat deel dat direct toerekenbaar en dienstbaar is aan de realisatie  

van S&O in het jaar dat deze uitgaven in gebruik zijn genomen. De mate van dienstbaarheid aan S&O wordt 

bepaald vanaf de datum dat het desbetreffende bedrijfsmiddel in gebruik is genomen tot aan het einde  

van het kalenderjaar. Een voorbeeld:

In een kalenderjaar bedraagt de betreffende investering € 100.000.  De investering wordt op 1 september in 

gebruik genomen.  Deze investering wordt  in het resterende kalenderjaar voor 160 uur ingezet voor directe 

S&O activiteiten en voor 480 uur voor productieen overige zaken. Dat deel van de investering dat dan als 

uitgaven kan worden verantwoord bedraagt € 25.000 (160 uur inzet S&O/640 uur totale inzet * € 100.000). 

Vergeet daarbij niet de onderbouwing van de toerekening vast te leggen.

LET OP! De keuze voor het forfaitaire regime of het regime van werkelijke kosten en uitgaven maakt 

u voor het hele kalenderjaar bij uw eerste aanvraag van het kalenderjaar. Als u uw keuze eenmaal heeft  

gemaakt, dan is het niet mogelijk om dit achteraf of bij een vervolg aanvraag te wijzigen.  

Eshuis heeft een kenniscentrum Duurzaamheid en Circulair. Bent u van plan (duurzame) investeringen  

te doen? Denk bijvoorbeeld aan een duurzaam pand bouwen, energiebesparingen of zonnepanelen.  

Neem dan contact met het Brancheteam Industrie en Techniek op om te kijken welke mogelijkheden er zijn. 
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Kenniscentrum Duurzaamheid en Circulair

Eshuis heeft een kenniscentrum Duurzaamheid en Circulair. Bent u van plan (duurzame) investeringen te 

doen? Denk bijvoorbeeld aan een duurzaam pand bouwen, energiebesparingen of zonnepanelen. Neem dan 

contact met ons op om te kijken welke mogelijkheden er zijn qua fiscaliteit, subsidies en financiering.

Nieuwe subsidie voor leren en ontwikkelen in  
het mkb (SLIM-regeling)

Uit onderzoek blijkt dat het midden- en kleinbedrijf onvoldoende doet aan het opleiden van hun mede- 

werkers. Dat past niet in de Nederlandse kenniseconomie en daarom wil de overheid het MKB op dit punt  

een duwtje in de rug geven. Misschien kunt u dat ook wel gebruiken!

Doel van de Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in MKB-ondernemingen (SLIM) is het opleiden 

binnen het MKB te bevorderen. Daarvoor noemt de regeling vier activiteiten [1]:

1. Opstellen van een opleidings- of ontwikkelplan op bedrijfsniveau;

2. Opstellen van een loopbaan- of ontwikkeladvies op het niveau van individuele werknemers;

3. Ontwikkelen en implementeren van een methode die werknemers stimuleert hun kennis, vaardigheden  

 en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;

4. Bieden van praktijkleerplaatsen gekoppeld aan de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Elke mkb-ondernemer kan straks een subsidieaanvraag indienen. Ook samenwerkingsverbanden van  

meerdere organisaties kunnen een aanvraag indienen. Zowel de inzet van externe adviseurs als die van  

interne medewerkers is subsidiabel. Bedrijven tot 50 medewerkers kunnen tot 80% subsidie ontvangen.  

De maximale subsidie voor grotere MKB-bedrijven is 60%. Het subsidiebedrag is minimaal € 5.000 en moet 

minder zijn dan € 25.000.

Eshuis Accountants en Adviseurs heeft met haar samenwerkingspartner Trisolis jarenlange ervaring op het 

gebied van duurzame inzetbaarheid van personeel, gerichte ontwikkeling van teams en de toepassing van 

subsidieregelingen. Wij helpen u graag als u gebruik wilt maken van deze SLIM-regeling. Wij kunnen voor u 

zowel de subsidieaanvraag verzorgen alsmede inhoudelijk ondersteunen bij uw projectuitvoering, afhankelijk 

van uw wensen.

Subsidieaanvragen in het kader van deze SLIM-regeling zijn mogelijk vanaf maart 2020 en worden behandeld 

op volgorde van binnenkomst. Wacht u daarom niet te lang met het voorbereiden van deze aanvraag, mocht 

u geïnteresseerd zijn.

Wilt u meer weten over de wijze waarop Eshuis en Trisolis u kunnen ondersteunen, neemt u dan contact met 

ons op.

[1] Let op: De kosten van scholing zelf zijn niet subsidiabel. Die zijn nu fiscaal aftrekbaar en per 2022 treedt 

een voucherregeling in werking (STAP regeling).
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Update NMBRS:

Met onze professionele software zorgen wij niet alleen voor een perfecte salarisverwerking, maar ook voor 

een effectief en efficiënt ingerichte personeelsadministratie. Onze brancheteams staan iedere werkdag voor 

u klaar. Uw personeels- en salarisadministratie kunt u altijd, overal en veilig voeren en muteren met Eshuis 

Salaris Online.

Digitale HR-functionaliteiten: 

Naast het digitaal verwerken van de salarisadministratie levert Eshuis de mogelijkheid om geheel naar eigen 

wens ook gebruik te maken van meerdere online beschikbare HR-functionaliteiten. Hierbij moet onder meer 

gedacht worden aan:

• Digitaal dossier per medewerker;

• Actuele HR managementinformatie en –rapportages;

• Online verzuim en verlof registreren en aanvragen via de Nmbrs app;

• I-calender waarmee verlof, verzuim, verjaardagen en actiepunten kunnen worden  

 getoond in uw eigen agenda;

• Digitale vastlegging van functionerings- en beoordelingsgesprekken;

• Digitale vastlegging van opleidingen.

Naast het beschikbaar stellen van deze functionaliteit helpen wij u (vanzelfsprekend) ook met de  

inrichting en het bepalen van het optimaal gebruiken van deze digitale HR-functionaliteit.

BIZ Industrie en Techniek

Industriële ondernemers gaan uit van sterke winstgroei in 2020

Het vertrouwen van industriële ondernemers ligt voor 2020 hoger dan het langjarige gemiddelde. Dat zien  

we terug in de positieve omzet- en vooral winstverwachtingen voor 2020. Wel komen ondernemers in deze  

branche steeds moeilijker aan goed opgeleide werknemers en dat vormt een belemmering voor het  

structurele groeivermogen. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende link: 

SRA-BiZ-visierapport ‘2020 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’.

Indien u na het doorlezen van de branchenieuwsbrief vragen heeft  

of u wilt graag weten wat wij voor u kunnen betekenen, dan kunt  

u contact opnemen met het brancheteam Industrie en Techniek van  

Eshuis Accountants en Adviseurs.

Judith Voskamp, Kristel Grobben, André Huisjes, Lisa Meijer, Anja Spekenbrink en Rik Bakker.
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https://www.eshuis.com/files/biz/sra-2020-in-zicht-de-verwachtingen-van-nederlandse-ondernemingen.pdf
https://www.eshuis.com/branches/industrie-techniek/)

