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LOONSTROOK / Werkende Nederlanders houden maandelijks
netto meer over, maar door de hogere btw, energie- en
ziektekosten gaan ze er niet op vooruit.
De eerste loonstrook van dit jaar zal er voor vrijwel alle werkende Nederlanders gunstig uitzien: zij krijgen netto zo’n 30 tot ruim 60 euro meer. Dat blijkt
uit berekeningen die salarisverwerker ADP afgelopen week bekendmaakte.
Dat Nederlanders dit jaar netto meer van hun salaris overhouden, is te danken aan de door het kabi-net-Rutte III beloofde verlaging van de inkomstenbelasting. Die daalt door hogere heﬃngskortingen en lagere belastingtarieven: in de tweede en derde schijf dalen die van 40,85 naar 38,10 procent. De
lagere tarieven zijn een eerste stap naar een belastingstelsel met nog maar
twee schijven (in plaats van vier). Dat moet in 2021 ingaan.
Lage inkomens en werknemers met een modaal inkomen (2.778 euro bruto
per maand) gaan er volgens ADP relatief het meest op vooruit. Iemand met
een modaal salaris krijgt er maandelijks netto 56 euro bij. Werknemers met
een loon vanaf grofweg twee keer modaal gaan er minder op vooruit, stelt
ADP: ‘De netto vooruitgang vlakt af vanaf 5.000 euro bruto per maand.’
Zij profiteren van de lagere belasting, maar bij hen wordt de (inkomensafhankelijke) arbeidskorting sneller afgebouwd. Iemand met een salaris van twee
keer modaal gaat er 56 euro op vooruit; bij 2,5 keer modaal (6.944 euro) is
de stijging met 29 euro veel lager.

Bij drie keer modaal stijgt het nettoloon met 43 euro. Dat komt vooral doordat het toptarief (de vierde schijf) daalt van 51,95 naar 51,75 procent.
In sommige sectoren gaan de pensioenpremies omhoog, wat een dempend
eﬀect heeft op het hogere nettoloon. Zo profiteren goed beloonde ambtenaren
er niet van: wie drie keer modaal verdient, gaat er volgens ADP 4 euro per
maand op achteruit.
En er is nog een addertje onder het gras. Het kabinet geeft er weinig ruchtbaarheid aan, maar het vakantiegeld en bonussen als een dertiende maand
worden zwaarder belast dan vorig jaar, ontdekte ADP. Als werkenden hun vakantiegeld ontvangen, kan dat voor nare verrassingen zorgen, vooral voor
hogere inkomens.
Volgens ADP levert iemand met een inkomen van twee keer modaal meer dan
117 euro vakantiegeld in. Van zijn belastingvoordeel van 672 euro per jaar
(maandelijks gaat hij er volgens ADP immers 56 euro op vooruit) blijft dan
nog maar 555 euro over – 17 procent minder.
Bij de presentatie van het Regeerakkoord, in oktober 2017, beloofde premier
Mark Rutte (VVD) dat ‘de gewone Nederlander’ erop vooruit zou gaan. Met de
belastingverlaging en het hogere nettoloon hoopt het kabinet deze belofte
dan eindelijk in te lossen. En het kabinet houdt vol dat vrijwel alle Nederlanders er in 2019 in koopkracht op vooruitgaan.
Het is de vraag of dat zo is. Burgers krijgen met flinke lastenverzwaringen te
maken, zoals de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent. Het
kabinet suste eerder dat een kar boodschappen in plaats van 100 euro nu
102,32 euro gaat kosten.
Maar het gaat niet alleen om dagelijkse boodschappen, maar ook om boeken,
kranten, tijdschriften, museumbezoek, treinreizen, sportschoolabonnementen en concertkaartjes. Huishoudens zijn door de btw-verhoging gemiddeld
300 euro netto per jaar meer kwijt, berekenden economen van ING afgelopen

najaar.
Bedrijven verhogen de prijzen bovendien mogelijk meer, om ook de hogere
personeelskosten door te berekenen. De cao-lonen stegen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2018 met gemiddeld 2,1 procent – de sterkste stijging sinds 2009. Volgens ADP krijgen werkgevers dit jaar verder te maken met veel hogere lasten door hogere algemene premies, zoals voor werkloosheid. Ook dat kan leiden tot hogere prijzen.
Verder gaat de energierekening omhoog. De tarieven voor gas en stroom stijgen wegens hogere prijzen voor CO 2 -emissies, net als belastingen – om de
klimaatdoelstellingen te halen. Een gezin is per jaar gemiddeld 360 euro
meer kwijt, berekende prijsvergelijker Gaslicht.com. De zorgverzekering is dit
jaar gemiddeld zo’n 10 euro per maand duurder. Zo zullen de meeste werkenden naar verwachting niets merken van hun hogere nettoloon.
Of zij er in 2019 toch op vooruit gaan, zal afhangen van de caoonderhandelingen. Vakcentrale FNV heeft een looneis van 5 procent bekendgemaakt. Of
werkgevers tot flinke loonsverhogingen bereid zijn, is twijfelachtig: de Brexit,
de handelsoorlog tussen Amerika en China en de afvlakkende economische
groei zorgen voor onzekerheid.
Wat de uitkomst ook zal zijn, van dit kabinet moeten werkende Nederlanders
het, ondanks de lagere inkomstenbelasting, niet hebben.

