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 Nieuwsbrief juni 2019  
Branches in zicht 2019 

Ons kantoor doet mee aan SRA-Branche in Zicht. Een uniek landelijk benchmarkplatform met actuele cijfers waardoor wij voor u 

onder meer het vergelijk kunnen maken van uw positie ten opzichte van de concurrent. De uitkomsten hieruit zijn gevat in het SRA-

sectorrapport ‘Branches in Zicht 2019’, waaraan onder meer het Financieel Dagblad op maandag 3 juni uitgebreid aandacht heeft 

besteed.  

 

Dit rapport gaat, behalve op landelijke en regionale tendensen, ook in op ontwikkelingen in de diverse branches zoals automotive en 

logistiek.  

 

Automotive 

De automotivebranche worstelt met structurele problemen, zoals krappe marges, te weinig personeel en een sterk veranderende 

vraag. Dit alles heeft zijn weerslag op de financiële resultaten over 2018. Ondanks een toename van de verkoop van nieuwe 

personenauto’s wist de branche de opgaande lijn van voorgaand jaar niet door te trekken.  

 

De branche heeft derhalve een moeilijk jaar achter de rug waarin ze worstelt met marges en waar omzetgroei en winsttoename 

achterblijven bij de rest van het MKB. Verdienmodellen moeten worden herijkt en de branche moet investeren in innovatie. De vraag 

is of de branche dit wel in voldoende mate kan. Daarbij komt de vergrijzing, de verschuiving van autobezit naar autogebruik, de 

opkomst van elektrische auto’s en de druk op reparatie en onderhoud. 

 

Indien u meer wilt weten over de resultaten van de automotivebranche in 2018 of over het totale sectorrapport, bezoek dan onze 

branchepagina op de website van Eshuis (www.eshuis.com/branches/automotive) of neem contact op met een van onze 

branchespecialisten. 

 

Logistiek 

De logistieke branche heeft de omzet en de winst het afgelopen jaar sterker zien stijgen dan in 2017, ondanks een forse toename van 

de overige bedrijfskosten. Daarnaast geven veel transportondernemers aan dat de krapte op de arbeidsmarkt een belemmering voor 

verdere groei vormt. Ook verduurzaming is een belangrijk thema dat vraagt om efficiëntie, samenwerking en vernieuwing.   

 

De Nederlandse logistiek voorziet voor 2019 een groot personeelsverloop, meer verzuim door hogere werkdruk en hogere 

opleidingskosten in de branche. Bovenop de loonkosten zorgt dit voor nog een extra kostenstijging. Daarnaast is de toenemende 

filedruk een verstorende factor voor de branche. 

 

Indien u meer wilt weten over de resultaten van de logistieke branche in 2018 of over het totale sectorrapport, bezoek dan onze 

branchepagina op de website van Eshuis (www.eshuis.com/branches/automotive) of neem contact op met een van onze 

branchespecialisten. 
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Eenmalige uitkering cao Beroepsgoederenvervoer 

 

De laatste jaren is er in de transportsector een discussie ontstaan over de uitbetaling van loon over vakantiedagen.  Werknemers 

waren namelijk van mening dat ze tijdens vakantie te weinig loon ontvingen omdat ze niet werden gecompenseerd voor structurele 

toeslagen.  Vanaf 1 januari 2019 zijn er in de cao nieuwe afspraken gemaakt over de uitbetaling van loon tijdens vakantiedagen. Er is 

nu afgesproken dat het gemiddelde bedrag aan overuren en toeslagen van het afgelopen kalenderjaar ook tijdens vakantiedagen 

betaald moet worden.                             

Het Europees Hof heeft namelijk bepaald dat een werknemer tijdens vakantie hetzelfde loon moet krijgen als dat hij zou hebben 

gehad als wanneer hij geen vakantie zou hebben opgenomen.  Oftewel: structurele toeslagen moeten ook worden gerekend over het 

loon dat wordt doorbetaald tijdens vakantie.                

Tot 2019 voorzag de cao niet in dergelijke toeslagen over vakantiedagen en is er dus te weinig loon betaald. Op basis van Europese 

jurisprudentie hebben werknemers dus een vordering op de werkgever over de opgenomen vakantie van de afgelopen vijf jaren. 

Werknemers kunnen dus uitbetaling van structurele toeslagen vorderen bij de werkgever.  

De nieuwe cao tracht dit te ondervangen door middel van een eenmalige uitkering van € 750 bruto, verdeeld over drie momenten van 

uitbetaling. Alleen werknemers in loonschaal ‘A t/m H’ die het gehele kalenderjaar 2018 in dienst zijn geweest en meer dan 100 uur 

hebben gewerkt waaraan een toeslag is verbonden komen hiervoor in aanmerking. Voorwaarde voor uitbetaling van deze uitkering is 

dat de werknemer een verklaring ondertekent waarbij hij afstand doet van zijn rechten op structurele vergoeding die hij over de 

afgelopen vijf jaar heeft opgebouwd. 

Pas op voor dubbele bijtelling! 

De vakantie staat weer voor de deur en omdat je niet snel duizenden kilometers gaat rijden in je (elektrische) auto, kun je deze 

misschien tijdelijk inwisselen voor een vakantieauto (bijvoorbeeld met een hoger trekgewicht). Sommige leasemaatschappijen bieden 

dit als optie aan, maar pas wel op voor een dubbele bijtelling.  

 

Het verschil in bijtellingspercentages kan al behoorlijk zijn. Als een werknemer een elektrische auto leaset (met 4% bijtelling) en 

tijdens de vakantie een andere auto nodig heeft (bijvoorbeeld een auto met 22% bijtelling, geschikt om ook de caravan mee te 

nemen), dan zorgt dat in ieder geval voor een lager netto salaris. Dan wil je natuurlijk niet dat er tijdens de vakantie ook nog eens 

voor beide auto’s een bijtelling betaald wordt.   

 

Voor elke auto die je ‘ter beschikking’ staat moet je namelijk bijtelling betalen. Dus als je met een andere (tijdelijke) auto op vakantie 

gaat, dan moet je oppassen dat je niet voor twee auto’s met een bijtelling te maken krijgt. Dit kun je voorkomen door goed vast te 

leggen dat je één auto tijdelijk niet gebruikt. 

 

Hiervoor heeft de Belastingdienst een aantal regels opgesteld. Het belangrijkst is dat de “hoofd-auto” niet ter beschikking moet staan. 

Dat betekent dat: 

• je deze auto moet inleveren bij de werkgever, inclusief de autosleutel en autopapieren; 

• het inleveren van de auto schriftelijk vastgelegd is. 

Aandachtspunten voor de werkgever:  

Hij dient de bijtelling voor  het Tijdelijk Vervangend Leasevoertuig (TVL) dan via de loonadministratie te verwerken.  

Het TVL dient op marktconforme voorwaarden door de werkgever te worden gehuurd/geleased. 

 

Tot slot 

Voor meer informatie, neem contact op met Remco Rijshouwer, Ralph Steinebach, Rik Sprakel, Stephan Groothuis, Job Hooge 

Venterink, Harold Schreur of Toke Degen. 

 


