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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt onze Arbeidsvoorwaardennotitie 2023 waarmee wij u willen ondersteunen bij het 
vormgeven van uw eigen, bedrijfsspecifieke arbeidsvoorwaardenbeleid voor het komende 
jaar. De wereldwijde geopolitieke ontwikkelingen, de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne, de 
absurd hoge inflatie en de krapte op de arbeidsmarkt spelen zeker dit jaar een belangrijke rol. 
Maar ook de grote diversiteit tussen sectoren en bedrijven die hierdoor getroffen worden be-
palen de context voor uw eigen specifieke situatie. Wij schrijven deze notitie primair voor or-
ganisaties die niet onder een cao vallen waardoor u zelf aan de salaris- (en overige arbeids-
voorwaarden-)knoppen kunt draaien. Dat is op dit moment in deze zeer onzekere tijd lastig en 
een grote uitdaging. 
 
Ik wens u, namens het team van Adviesbureau APB, succes met uw bedrijfsvoering en keuzes 
voor het komende jaar. Aarzel niet om contact met ons op te nemen indien u vragen heeft. Wij 
helpen u graag! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drs. A.J. (André) Jansen 
Directeur 
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1. Economie  
 

1.1. Mondiale groei en wereldhandel verliezen momentum 
De wereldeconomie wordt hard geraakt door de gevolgen van de aanhoudende oorlog in Oe-
kraïne, hoge inflatie en de naweeën van de coronacrisis. De mondiale economie is flink ge-
groeid nadat in de meeste landen de coronalockdowns werden opgeheven maar nu verliest 
de groei momentum. De Russische invasie van Oekraïne remt de mondiale groei die in 2022 
en 2023 licht onder het 25-jarige gemiddelde van 3,6% duikt. In veel landen zijn, mede door 
de invasie en daarop volgende sancties, de prijzen van met name voedsel en energie geste-
gen waardoor de inflatie fors is toegenomen. Dit raakt wereldwijd de economische groei. Daar-
naast blijft de economische groei van China achter ten opzichte van het langjarig gemiddelde 
voorafgaand aan de coronacrisis.  
 

1.2. Afnemende economische groei en hoge inflatie in de eurozone 
In de eurozone neemt de economische groei in de loop van 2022 fors af. In 2021 lag de groei 
met 5,4% nog ver boven het (25-jarig) gemiddelde van 1,4%. Ook in 2022 komt de groei met 
3,2% nog ruim boven het gemiddelde wat deels het gevolg is van de opverende economie in 
2021 na de opheffing van lockdowns. Veel landen profiteerden daarvan, met name in Zuid-
Europa waar het toerisme weer is teruggekeerd. De Duitse economie bleef daarbij achter door-
dat de Duitse industrie (waaronder de auto-industrie) meer last had van problemen in de toe-
leveringsketens. In de tweede helft van 2022 en 2023 vermindert de groei echter snel en komt 
naar verwachting uit op 1,3% in 2023. De hoge inflatie in de eurozone heeft een negatief effect 
op het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens waardoor de consumptie van huishoudens 
onder druk komt te staan. Naar verwachting komt de inflatie in de eurozone voor 2022 op 8,5% 
uit en voor 2023 op 3,7%. 
 

1.3. Nederlandse economie onzeker door oorlog in Oekraïne en energieprijzen  
De oorlog in Oekraïne en het verdere verloop van de energieprijzen blijven de grootste bron 
van onzekerheid. De energieprijzen blijven een belangrijke stempel drukken op de ontwikke-
ling van de inflatie in Nederland. In de eerste helft van 2022 bedroeg alleen al de directe bij-
drage van de energieprijzen gemiddeld bijna 60% van het inflatiecijfer. Door de hogere kosten 
van energie nemen daarnaast ook de prijzen in andere bestedingscategorieën toe. Doordat 
Nederland in relatief grote mate afhankelijk is van aardgas, wordt Nederland nog sterker ge-
troffen dan het Europees gemiddelde door de stijging van de gasprijzen. Vooral als gevolg van 
de hoge energieprijzen raamt het CPB op Prinsjesdag 2022 de geraamde stijging van de con-
sumentenprijsindex (cpi) in 2022 op 9,9%. In 2023 zorgt de geleidelijke daling van de energie-
prijzen voor consumenten voor een substantieel lagere (en zelfs licht negatieve) bijdrage van 
energie aan de cpi inflatie dan in 2022. Dit is een belangrijke reden achter de lagere inflatiera-
ming voor 2023: 2,6%. 
 
In 2022 verslechtert onze internationale ruilvoet: de invoerprijzen (energie) stijgen sterker dan 
de uitvoerprijzen. Dit ruilvoetverlies in combinatie met een verschil tussen uitvoer- en invoer-
groei leidt voor Nederland tot een collectieve verarming van het bbp in 2022. In 2022 is de 
economische groei in termen van het bbp nog 4,6% maar voor 2023 voorziet het CPB 1,5%. 
 
Ook de ontwikkeling van de voedsel- en kerninflatie is met meer dan de gebruikelijke onzeker-
heid omgeven. Zo is het onzekere verloop van de energieprijzen door de doorwerking in de 
productiekosten ook relevant voor de prijsontwikkeling van andere inflatiecomponenten. De 
voedselprijzen zijn daarnaast sterk afhankelijk van het wereldwijde aanbod van agrarische 
grondstoffen. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat de producentenprijzen sneller zullen dalen als 
de export van graan en maïs uit Oekraïne weer in voldoende mate op gang komt. 
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1.4. Arbeidsmarkt blijft krap 
We hebben te maken met een zeer krappe arbeidsmarkt: de werkloosheid in Nederland is laag 
en het aantal vacatures is hoog. De gevolgen hiervan worden elke dag beter voelbaar: vaca-
tures zijn moeilijk in te vullen, restaurants zijn niet of deels open en er staan regelmatig lange 
rijen op het vliegveld. 
 
In 2022 groeit de werkgelegenheid fors in zowel de marktsector als bij de overheid en in de 
zorg. De intensiveringen bij de overheid en de zorg houden de arbeidsmarkt krap. Mede hier-
door hebben bedrijven in de marktsector moeite om personeel te vinden. In 2023 groeit de 
werkgelegenheid bij de overheid en de zorg nog flink door maar daalt de werkgelegenheid in 
de marktsector. Het arbeidsaanbod stijgt mede door immigratie, vooral uit Oekraïne, in 2022 
nog aanzienlijk maar in 2023 slechts licht.  
 

1.5. Loongroei blijft in 2022 ver achter bij de inflatie 
Sinds begin 2022 loopt de cao-loongroei in de marktsector op maar deze groei blijft vooralsnog 
ver achter bij de inflatie. In juli 2022 was de cao-loongroei bij bedrijven volgens CBS-cijfers 
gemiddeld 2,8% ten opzichte van een jaar eerder; dit is de grootste nominale cao-loonstijging 
sinds eind 2020. Ondanks de stijging in de eerste helft van 2022 blijft de gerealiseerde cao-
loongroei in de marktsector nog steeds ver achter bij de inflatie. De verhoging van het wettelijk 
minimumloon in 2023 heeft een opwaarts effect op de geraamde cao-loongroei. Er van uit-
gaande dat de lonen vanuit de cao-afspraken het komende anderhalf jaar niet veel verder 
meer zullen oplopen, raamt het CPB de cao-loongroei in de marktsector op 2,8% in 2022 en 
3,7% in 2023. 
 
De krappe arbeidsmarkt heeft een positief effect op het incidenteel loon in zowel 2022 als 
2023. Om werknemers aan te trekken en te behouden in een krappe arbeidsmarkt, zullen 
bedrijven werknemers belonen met gunstige baanwisselingen, bonussen en extra periodieken. 
Dit heeft een opwaarts effect op de gemiddelde loongroei en is zichtbaar via een positief effect 
op het incidenteel loon in 2022 en 2023. Door samenstellingseffecten is het incidenteel loon in 
2023 hoger dan in 2022. Dit komt doordat de werkgelegenheid in de marktsector in 2022 stijgt: 
deze stijging vindt voor een belangrijk deel plaats bij relatief laagbetaalde banen in sectoren 
met veel krapte, zoals de horeca. Omdat het uurloon van deze banen lager ligt dan het gemid-
delde, heeft dit een drukkend effect op het incidenteel loon in 2022. Dit negatieve samenstel-
lingseffect valt in 2023 weg, doordat de geraamde werkgelegenheid in de marktsector dan juist 
weer daalt. 
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Loonvoet marktsector en bedrijven, 2017 - 2023 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
  Bedragen in %-punten  

Cao-loon marktsector * (inclusief overloop) 2,0 2,3 2,8 2,0 2,8 3,7 
Cao-loon bedrijven 2,0 2,5 2,9 

 
2,1 3,0 3,6 

       
Incidenteel -0,2 0,0 4,2 -1,4 -1,2 0,8 
       
Brutoloon 1,8 2,3 7,0 0,6 1,6 4,5 
Sociale lasten werkgevers 0,2 0,3 0,7 -0,2 0,4 0,2 
       
Loonvoet marktsector** 2,0 2,6 7,7 0,4 2,0 4,7 
Loonvoet bedrijven (per uur)*** 1,9 2,6 7,8 0,1 2,2 4,6 

 

* Marktsector betreft bedrijven exclusief zorg. 
** De loonkostensubsidie NOW heeft een opwaarts effect op de loonvoetmutatie marktsector in 2020 van 3,7%-punt en een neerwaarts 
effect van 2,2%-punt in 2021 en 1,4%-punt in 2022. 
*** De loonkostensubsidie NOW en de continuïteitsbijdrage in de zorg, hebben een opwaarts effect op de loonvoetmutatie bedrijven in 
2020 van 3,3%-punt en een neerwaarts effect van 2%-punt in 2021, 1,2%-punt in 2022. 

 
1.6. Koopkracht 

Door de hoge inflatie van 9,9% neemt de statische koopkracht van huishoudens in 2022 in 
doorsnee met 6,8% af. De nominale contractloonstijging van 2,8% is dus onvoldoende om de 
inflatie te compenseren. Hierdoor daalt de koopkracht voor vrijwel alle huishoudens. Niet alle 
huishoudens ervaren deze hoge inflatie ook al in 2022. Voor huishoudens met vaste energie-
contracten, afgesloten tegen een lagere prijs, vermindert de koopkracht pas zodra het ener-
giecontract afloopt. Om de koopkrachtdaling als gevolg van hogere energieprijzen te beper-
ken, heeft het kabinet in 2022 maatregelen genomen. De verlaging van de energiebelasting 
op elektriciteit, de hogere teruggave aan energiebelasting, de verlaging van de btw op energie 
en de verlaging van de brandstofaccijnzen verminderen de koopkrachtdaling in deze bereke-
ning doordat ze de inflatie reduceren. Daarnaast is er voor huishoudens tot 120% van het 
sociaal minimum een energietoeslag van € 1.300,00. Met deze maatregelen verwacht het CPB 
een toename van de koopkracht in 2023 van 3,9%. 

Op het laatste moment heeft het kabinet hier nog een maatregel aan toegevoegd en het ener-
gieplafond gepresenteerd: een prijsplafond voor de energierekening van huishoudens per 1 
januari 2023. De voor 2023 voorgestelde verlaging van de energiebelasting gaat niet door 
wanneer het prijsplafond een feit is. 
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2. Regeringsbeleid 
 

2.1. Kabinet Rutte-IV: zeven prioriteiten voor brede welvaart 
Na de verkiezingen op 17 maart 2021 is pas op 15 december 2021 een coalitieakkoord aan-
geboden aan de Tweede Kamer, gesloten door de fractievoorzitters van VVD, D66, CDA en 
ChristenUnie. Op 10 januari 2022 is kabinet Rutte-IV beëdigd. 
 
De oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de inflatie zorgen voor wereldwijde onzekerheid. 
Ook in ons land. Toch is Nederland volgens ons kabinet een goed land om in te wonen. Onze 
welvaart en ons welzijn omvatten meer dan materiële zaken en economische groei. Het gaat 
ook over gezondheid, onderwijs, milieu en hoe we samenleven. Deze brede welvaart wil het 
kabinet behouden door in te zetten op de volgende zeven prioriteiten. 
1. Economie 

Het kabinet blijft de Nederlandse economie versterken zodat deze ondernemend, innovatief 
en eerlijk blijft. 

2. Democratische rechtsorde 
Het kabinet wil vertrouwen herstellen door betrouwbaar te zijn, vertrouwen te hebben in 
de ander en oog te houden voor de menselijke maat. 

3. Gezondheid 
Dit kabinet wil passende zorg voor iedereen betaalbaar, beschikbaar en bereikbaar houden. 

4. Duurzaam land 
Klimaatverandering is dé uitdaging van onze generatie. Daarom werken we aan een duur-
zaam land met een klimaatneutrale, fossielvrije en circulaire toekomst. 

5. Veiligheid en sterke samenleving 
Veiligheid in binnen- en buitenland is het fundament voor onze brede welvaart. Het kabi-
net wil daarom de veiligheid versterken. 

6. Gelijke kansen 
Alle Nederlanders moeten mee kunnen komen en dezelfde mogelijkheden krijgen om zich 
te ontwikkelen. 

7. Internationale samenwerking 
Wereldwijde uitdagingen vragen om een voortrekkersrol van Nederland en een sterk en 
slagvaardig Europa. 

 
2.2. Het kabinet komt met ondersteuning voor koopkrachtproblemen 

In 2022 draaide Prinsjesdag met name om koopkracht. Het kabinet beoogt met het beleid in 
de Miljoenennota de koopkracht en de economische groei te bevorderen ten koste van het 
overheidssaldo. Het kabinet probeert de koopkracht volgend jaar te laten stijgen door middel 
van prijsplafonds op energie, verlenging van de lagere brandstofaccijns en verhoging van het 
minimumloon.  

Het meest opvallend is dat het kabinet heeft besloten om in te grijpen bij de stijgende energie-
rekeningen. De stijgende energieprijs is de belangrijkste oorzaak voor de hoge inflatie van de 
afgelopen tijd. Op het laatste moment heeft het kabinet nog het energieplafond gepresenteerd: 
een tijdelijk, voor de duur van één jaar, prijsplafond voor de energierekening van kleinverbrui-
kers, huishoudens, zzp’ers en kleine bedrijven, per 1 januari 2023. Vooruitlopend daarop moe-
ten de energierekeningen van kleinverbruikers in november 2022 al omlaaggaan: ieder huis-
houden krijgt in de maanden november en december 2022 een korting van gemiddeld € 190,00 
per huishouden op de energierekening.  Met het prijsplafond garandeert de overheid voor het 
gemiddelde gebruik van een huishouden de maximumprijs van energie. Het gemiddelde ge-
bruik is vastgesteld op 1200 m3 gas en 2900 kilowattuur (kWh) elektriciteit. Voor alles dat je 

https://twitter.com/Financien/status/1572223600505270273?s=20&t=Y5gJ5zwwx2cbl4VdIhDCt
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meer verbruikt dan het gemiddelde, gelden de gewone marktprijzen voor gas en elektriciteit. 
Deze maximumprijs wordt waarschijnlijk € 1,45 per m3 gas en € 0,40 per kWh elektriciteit.  

De maximumprijzen voor energie gaan niet alleen gelden voor consumenten, maar ook voor 
andere kleinverbruikers, zoals kleinere kantoren, zzp’ers, winkeliers, verenigingen en een deel 
van het mkb. Voor mkb-ondernemingen die niet ontkomen aan een hoog energieverbruik, komt 
er een nieuwe regeling: de Tegemoetkoming Energiekostenregeling (TEK). Maar het gaat niet 
lukken om die steunregeling in november 2022 klaar te hebben. Daarom komt er een tijdelijk 
vangnet om midden- en kleinbedrijven de winter door te helpen. Hoe dat er uit moet zien is op 
het moment van uitkomen van deze notitie nog onduidelijk.  

2.3. Werkgevers hebben essentiële rol bij oplossen personeelstekorten 
De oorlog in Oekraïne laat zien dat vrijheid, veiligheid en welvaart in brede zin niet vanzelf-
sprekend zijn en brengt grote onzekerheden met zich mee. De inflatie is historisch hoog en 
langdurig hoge prijzen zijn niet uit te sluiten. Met name energie zorgt voor forse prijsstijgingen. 
Mensen maken zich zorgen over de stijgende kosten van hun levensonderhoud. Dit raakt hen 
in hun eigen bestaanszekerheid of die van hun bedrijf. De huidige ontwikkelingen onderstrepen 
het belang van de energietransitie. Daarvoor is voldoende personeel nodig. De historische 
krapte op de arbeidsmarkt is een probleem.  
 
Om krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken zet het kabinet in op het verminderen van de 
vraag naar arbeid, het vergroten van het arbeidsaanbod en het verbeteren van de match tus-
sen vraag en aanbod. Het kabinet is van mening dat werkgevers een essentiële rol hebben bij 
het oplossen van personeelstekorten. Door betere arbeidsvoorwaarden en hogere lonen te 
bieden, kunnen zij meer personeel aantrekken en de arbeidsmarkt meer in evenwicht brengen. 
Bovendien geeft dit werkenden meer ruimte om de prijsstijgingen te kunnen betalen. Er is een 
oproep gedaan aan werkgevers om betere arbeidsvoorwaarden te bieden, anders te werven 
en te kijken naar onderbenutte deeltijders.  
 
In juni 2022 kondigde het kabinet zes acties van de overheid aan om de krapte op de arbeids-
markt aan te pakken. Zoals het stimuleren van technologie en procesinnovatie, meer uren 
werken en een leven lang ontwikkelen. Werken wordt ook lonender gemaakt en makkelijker 
voor ouders door een nieuw stelsel van kinderopvang. Het kabinet gaat het gemakkelijker ma-
ken voor ouders om werk en zorg voor kinderen te combineren. Om kinderopvang betaalbaar-
der en eenvoudiger te maken, wordt het kinderopvangstelsel fundamenteel herzien. Het doel 
is om de toeslagen helemaal af te schaffen maar eerst gaat de vergoeding voor kinderopvang 
voor werkende ouders met kinderen tot 12 jaar in 2025 naar 96%. Ouders gaan dus alleen 
nog een kleine eigen bijdrage betalen. 
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2.4. Plannen voor aantrekkelijk werkgeverschap en wendbare bedrijven 
Het kabinet werkt aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Dit is ook uiteengezet in de Ka-
merbrief over Hoofdlijnen Arbeidsmarkt die voor het zomerreces naar de Tweede Kamer is 
verzonden. Het kabinet wil stimuleren dat werkgevers duurzame arbeidsrelaties aangaan, zo-
dat werkenden meer werk- en inkomenszekerheid ervaren. Arbeidsovereenkomsten voor on-
bepaalde tijd vormen de basis voor het organiseren van structureel werk. Andere contractvor-
men worden waar dat nodig is beter gereguleerd, zodat ze niet meer gebruikt kunnen worden 
om te concurreren op arbeidsvoorwaarden.  
 
Het kabinet wil echte zelfstandigen de ruimte geven en ondersteunen en schijnzelfstandig-
heid tegengaan. Het kabinet zet daarom allereerst in op een gelijkere behandeling van wer-
kenden als het gaat om belastingen en sociale zekerheid. Het kabinet werkt aan vier onder-
delen om het speelveld gelijker te maken door:  
- de zelfstandigenaftrek versneld af te schaffen; 
- de fiscale oudedagsreserve af te schaffen; 
- verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers te introduceren; 
- betere pensioenfaciliteiten voor zelfstandigen te creëren. 
Ook speelt (het intensiveren van) toezicht en handhaving een belangrijke rol bij de naleving 
van het wettelijk kader. De pauze voor handhaving schijnzelfstandigheid wordt uiterlijk 1 ja-
nuari 2025 afgeschaft. (Tijdens deze pauze handhaaft de Belastingdienst alleen als een op-
drachtgever kwaadwillend blijkt of als blijkt dat er sprake is van een dienstbetrekking.) 

Verder zijn er plannen om de onzekere fasen binnen het uitzenden te verkorten en in het 
tweede ziektejaar straks uit te gaan van re-integratie naar een andere werkgever (het tweede 
spoor).  
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3. Maatregelen van belang voor ontwikkeling arbeidsvoorwaarden 
 

3.1. Verhoging wettelijk minimumloon vervroegd met ingang van 2023 
Het minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bedraagt sinds 1 juli 2022  
€ 1.756,20 bruto per maand op basis van een volledige werkweek. De verhoging van het wet-
telijk minimumloon, oorspronkelijk gepland in drie stappen, zal nu in één keer worden doorge-
voerd: met ingang van 1 januari 2023 gaat het minimumloon met 10,15% omhoog. Dit is een 
verhoging van 8,05% met daarbovenop de reguliere indexatie. Het minimumloon voor werk-
nemers van 21 jaar en ouder bedraagt met ingang van 1 januari 2023 € 1.934,40 bruto per 
maand op basis van een volledige werkweek. 
 
Het minimumloon wordt momenteel per maand vastgesteld. PvdA en GroenLinks hebben eer-
der een initiatiefwetsvoorstel ingediend voor een wettelijk minimumuurloon. Dit voorstel is op 
7 juni 2022 in de Tweede Kamer aangenomen. Het is de bedoeling het wettelijk minimumuur-
loon in te voeren per 1 januari 2024. Door het voorstel is vanaf dat tijdstip het minimumuurloon 
hetzelfde, ongeacht de lengte van de werkweek. Hierdoor leidt meer uren werken altijd tot een 
hoger inkomen. 

3.2. Inkomstenbelasting 
De belastingdruk op arbeid en vermogen moet meer in balans worden gebracht, zo luidt één 
van de uitgangspunten van het Belastingplan 2023. Werken, en ook meer uren werken, moet 
aantrekkelijker worden. Het belastingtarief van de 1e schijf gaat naar 36,93%, tegen 37,07% 
nu. Dit leidt tot een maximaal voordeel van € 102,00 per jaar. Het bedrag waarover dit laagste 
tarief verschuldigd is, neemt behoorlijk toe. Dat stijgt volgens het Belastingplan 2023 van  
€ 69.398,00 naar € 73.031,00. Over het inkomen boven deze grens blijft 49,50% inkomsten-
belasting verschuldigd. Ook verhoogt het kabinet volgens het Belastingplan 2023 de maximale 
arbeidskorting flink van € 4.260,00 naar € 5.052,00. 
 

3.3. Vrije ruimte Werkkostenregeling (WKR) 
De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) gaat per 1 januari 2023 waarschijnlijk om-
hoog van 1,7% naar 1,92% over de eerste € 400.000,00 van de fiscale loonsom. Boven de  
€ 400.000,00 blijft het percentage hetzelfde, namelijk 1,18%.  
 

3.4. Fiscaal vrijgestelde reiskostenvergoeding omhoog 
Voor het eerst sinds 2006 gaat de onbelaste kilometervergoeding omhoog. Vanaf 1 januari 
2023 mogen werkgevers aan hun personeel niet € 0,19, maar € 0,21 per kilometer belastingvrij 
uitbetalen. Per 1 januari 2024 stijgt dit verder naar € 0,22. Alleen de vrijstelling gaat omhoog. 
Het is aan de werkgever om dit ook in de arbeidsvoorwaarden van de werknemer door te 
voeren.  
 
In het coalitieakkoord was nog afgesproken dat de onbelaste reiskostenvergoeding pas in 
2024 stapsgewijs omhoog zou gaan. Maar door de hoge brandstofprijzen drongen Kamerleden 
er bij het kabinet op aan de verhoging eerder door te voeren. Aanvankelijk wilde de Kamer dat 
de onbelaste vergoeding al op 1 juli 2022 omhoog zou gaan. Het kabinet besloot echter om 
automobilisten tegemoet te komen door per 1 april 2022 de brandstofaccijnzen te verlagen. 
Deze verlaging gold tot 1 januari 2023 maar is verlengd tot en met juni 2023. In de tweede 
helft van 2023 wordt de verlaging van de accijnzen afgebouwd.  

3.5. Thuiswerkvergoeding 
Tot 1 januari 2022 kon de werkgever de vaste reiskostenvergoeding voor het woon-/werkver-
keer op basis van het reispatroon van de werknemer van vóór corona fiscaal vrijgesteld 
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doorbetalen. Dat hield op en met ingang van 1 januari 2022 is een fiscaal vrijgestelde vergoe-
ding van € 2,00 per thuiswerkdag mogelijk. Dit bedrag is gebaseerd op een berekening van 
het Nibud van de gemiddelde extra kosten per thuisgewerkte dag, voor bijvoorbeeld koffie, 
verwarming, gas, water en licht. Een werkgever mag voor eenzelfde werkdag niet tegelijkertijd 
de vrijstelling voor thuiswerkkosten en de vrijstelling voor reiskosten naar een vaste plaats van 
werkzaamheden (woon-/werkverkeer) toepassen. Hij moet in dat geval kiezen tussen de twee 
vrijstellingen.  
 
Met ingang van 1 januari 2023 stijgt de onbelaste thuiswerkvergoeding hoogstwaarschijnlijk 
van € 2,00 naar € 2,13. Deze inflatiecorrectie wordt eind december 2022 bekend gemaakt. Op 
Prinsjesdag heeft het kabinet in het Belastingplan 2023 geen extra verhoging voorgesteld. 
Over de hoogte van de onbelaste thuiswerkvergoeding staat in het Belastingplan 2023 niets. 
De staatssecretaris van Financiën gaf eerder al in antwoord op Kamervragen aan dat de on-
belaste thuiswerkvergoeding per 1 januari 2023 de tabelcorrectiefactor zal volgen. Deze infla-
tiecorrectie wordt eind december 2022 bekendgemaakt en toegepast in de Bijstellingsregeling 
die in de Staatscourant wordt gepubliceerd. Dus waarschijnlijk bedraagt de gerichte vrijstelling 
voor de vergoeding van thuiswerkkosten per 1 januari 2023 € 2,13 per dag. Meer zit er volgens 
de staatssecretaris niet in voor volgend jaar. Vakbond FNV pleit er echter voor de onbelaste 
thuiswerkvergoeding nog vóór de komende winter, en anders uiterlijk per 1 januari 2023, te 
verhogen van € 2,00 naar € 6,00 per dag. Volgens de vakbond is de huidige regeling niet 
toereikend en zouden werknemers de reëel gemaakte thuiswerkkosten vergoed moeten krij-
gen. Er is een kans dat de vergoeding toch nog verder omhoog gaat na de debatten in de 
Tweede Kamer. Het NIBUD geeft namelijk aan dat de echte kosten minimaal € 3,05 per dag 
zijn. Hier is het laatste woord dus nog niet over gezegd. 
 

3.6. Thuiswerken: wet “Werken waar je wilt” 
Corona heeft ons laten zien dat we meer kunnen dan we dachten op het gebied van thuiswer-
ken. Een logisch gevolg daarvan is dat werknemers meer zeggenschap krijgen bij de keuze 
tussen werk op kantoor of thuis. Daarnaast krijgen werkgevers meer mogelijkheden tot maat-
werk bij de invulling van hybride werken die past bij de organisatie. De Tweede Kamer nam 5 
juli 2022 het wetsvoorstel “Werken waar je wilt” aan. Het wetsvoorstel moet nog door de Eerste 
Kamer worden goedgekeurd voor de wet in werking kan treden. 
 
Momenteel geldt dat de werkgever het verzoek van de werknemer tot thuiswerken vrij eenvou-
dig naast zich neer kan leggen. De wet verplicht de werkgever alleen om het verzoek van de 
werknemer te overwegen en om hierover een gesprek te voeren. In tegenstelling tot verzoeken 
om aanpassing van de arbeidsduur of werktijden, heeft de werkgever voor een afwijzing van 
het verzoek om een andere arbeidsplaats geen zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang nodig. 
In het wetsvoorstel staat dat de werkgever het werknemersverzoek “naar maatstaven van re-
delijkheid en billijkheid” moet beoordelen. Dat houdt in dat de werkgever bij zijn besluit alle 
verschillende werkgevers- en werknemersbelangen zorgvuldig moet afwegen. Tegelijkertijd 
betekent dit dat de werknemer een gedegen motivering aan moet voeren bij het verzoek. De 
wetswijziging geeft de werknemer juridisch een betere positie, terwijl de werkgever de vrijheid 
behoudt voor maatwerk. 
 
Het verzoek tot thuiswerken moet per brief of e-mail twee maanden voor de beoogde ingangs-
datum worden verstuurd. Werkgever moet één maand voor de beoogde ingangsdatum schrif-
telijk reageren. Doet de werkgever dat niet, dan wordt de arbeidsovereenkomst volgens het 
verzoek van de werknemer aangepast. De locatie moet wel een “passende werkplek” zijn van 
waaruit gewoonlijk werkzaamheden voor de werkgever worden verricht of het woonadres van 

https://www.rendement.nl/werkkostenregeling/nieuws/thuiswerkvergoeding-gaat-in-2023-omhoog.html
https://www.rendement.nl/thuiswerken/nieuws/fnv-wil-verhoging-van-thuiswerkvergoeding-naar--6.html
https://www.salarisnet.nl/9472/thuiswerken-anno-2022
https://www.salarisnet.nl/9472/thuiswerken-anno-2022


 
 
 
   7 oktober 2022 

Pagina 9 van 13 

 
 
 

 

de werknemer zolang dit binnen de Europese Unie is. De regeling is niet van toepassing op 
kleine werkgevers met minder dan tien werknemers. 
 

3.7. Verlof rond zwangerschap en ouderschap 
De Wet arbeid en zorg (WAZO) beoogt de combinatie tussen werk en privé (beter) mogelijk te 
maken. Dit in combinatie met bijvoorbeeld de Wet flexibel werken. De verschillende soorten 
van verlof zijn in beweging. Zo is in 2019 het geboorteverlof voor de partner geïntroduceerd in 
plaats van het kraamverlof en is deze regeling in 2020 uitgebreid met het aanvullend geboorte-
verlof. Met ingang van 2 augustus 2022 is het verlof rondom kinderen weer verder uitgebreid 
en kunnen ouders met een arbeidsovereenkomst 9 weken van hun ouderschapsverlof betaald 
opnemen tegen een uitkering van het UWV van 70% van het (maximum) dagloon.  
 

3.8. STAP-budget 
Sinds 2022 kennen we de regeling STimulering ArbeidsmarktPositie: STAP. Het STAP-budget 
vervangt de fiscale aftrekmogelijkheid in de aangifte inkomstenbelasting voor scholing en is 
bedoeld voor iedereen boven de 18 jaar met binding met de Nederlandse arbeidsmarkt, maar 
voor wie er geen andere financieringsmogelijkheden zijn, zoals studiefinanciering of andere 
tegemoetkomingen. De maximale subsidie per persoon bedraagt € 1.000,00 (inclusief btw). 
Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden worden vol-
daan. Tot 2025 wordt er jaarlijks € 200 miljoen beschikbaar gesteld. Vanaf 2025 wordt dit € 
218 miljoen. Hiermee kunnen naar verwachting jaarlijks minimaal 200.000 – maar waarschijn-
lijk meer – aanvragen worden toegekend.  
 
Het kabinet maakt nu € 500 miljoen extra vrij (jaarlijks € 125 miljoen tot en met 2026) voor het 
bevorderen van permanente scholing. Dit budget wordt toegevoegd aan de STAP-regeling en 
is bestemd voor mensen die maximaal een mbo-diploma hebben op niveau 4 en daardoor 
kwetsbaarder zijn op de arbeidsmarkt. 
 

3.9. Bijtelling elektrisch rijden 
De fiscale bijtelling van elektrische auto’s wordt stapsgewijs verhoogd tot er in 2026 een fiscale 
bijtelling wordt bereikt die voor alle auto’s van de zaak gelijk is. In 2023 blijft de fiscale bijtelling 
16% maar nu over de cataloguswaarde tot € 30.000,00 (was in 2022 € 35.000,00). Boven  
€ 30.000,00 is de fiscale bijtelling 22%. De fiscale bijtelling voor de overige auto’s blijft net als 
in 2022 22%. 
 

3.10. Nieuwe pensioenregels 
Het wetsvoorstel voor de invoering van het nieuwe pensioenstelsel ligt op dit moment bij de 
Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel geeft invulling aan de afspraken die de regering en sociale 
partners in het Pensioenakkoord in 2019 hebben gemaakt. Als de Tweede Kamer en de Eerste 
Kamer hiermee instemmen, gaat de nieuwe Pensioenwet in. Dan moeten pensioenfondsen en 
pensioenverzekeraars hun (administratie)systemen aanpassen. Het streven van het kabinet is 
om het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen per 1 juli 2023 in werking te laten treden. 
  
De kern van het wetsvoorstel is dat de middelloon- en eindloonregelingen zoals we die nu 
kennen, zullen verdwijnen. Het wetsvoorstel bepaalt namelijk dat na ingang van de wetgeving 
alle nieuwe pensioenregelingen alleen nog een beschikbare premieregeling mogen zijn. Hier-
bij zal voortaan worden gewerkt met een leeftijdsonafhankelijke (vlakke) premie. Bij de meeste 
beschikbare premieregelingen die nu al bestaan, is een met de leeftijd stijgende premiestaffel 
van toepassing. Het uitgangspunt in de nieuwe wetgeving zal dus niet langer de opbouw van 
pensioenaanspraken zijn maar alleen de inleg van pensioenpremies. 

https://www.rendement.nl/opleiding-en-ontwikkeling/infographics/voorwaarden-stap-budget.html
https://www.rendement.nl/opleiding-en-ontwikkeling/infographics/voorwaarden-stap-budget.html
https://www.rendement.nl/pensioen/verdiepingsartikel/aandachtspunten-bij-het-maken-van-keuzes-rondom-de-pensioentransitie.html
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De vlakke premie is in het wetsvoorstel vastgesteld op maximaal 30%. Ten behoeve van com-
pensatieruimte wordt de premiegrens gedurende de transitieperiode tot 2037 met 3% ver-
hoogd. 
 
Na de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel ontstaat een overgangsfase tot 1 januari 2027. 
Tijdens deze periode moeten werkgevers en werknemers een arbeidsvoorwaardelijke pensi-
oenregeling overeenkomen die past binnen het nieuwe wettelijke kader. Daarin moeten pen-
sioenuitvoerders vervolgens die nieuwe (of aangepaste) pensioenregelingen implementeren. 
Binnen deze overgangsfase kunnen de betrokken partijen zelf het moment kiezen vanaf welke 
datum de nieuwe pensioenregeling van kracht wordt. Gedurende de overgangsfase zijn het 
oude en het nieuwe wettelijk pensioenkader dus gelijktijdig van toepassing. 
 
De AOW-leeftijd steeg in 2022 naar 66 jaar en zeven maanden. In 2023 zal dit 66 jaar en tien 
maanden zijn en vanaf 2024 67 jaar. Vanaf 2025 stijgt de AOW-leeftijd mee met de gemiddelde 
levensverwachting. De AOW-leeftijd stijgt echter niet één jaar per jaar dat we langer leven, 
maar acht maanden. De AOW-leeftijd blijft dus gekoppeld aan de levensverwachting, maar in 
mindere mate. Voor 2025 en 2026 is de AOW-leeftijd al vastgesteld op 67 jaar. 
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4. Werknemers- en werkgeversorganisaties 
 

4.1. Kabinet wil dat werkgevers lonen verhogen 
Het kabinet trekt van alles uit de kast om de koopkracht in 2023 weer te laten stijgen, van 
prijsplafonds op energie tot een stijging van het minimumloon. Het kabinet grijpt in bij de stij-
gende energierekeningen met een maximumprijs voor energiekosten naast de energietoeslag 
via gemeenten en het verlagen van de brandstofaccijns. De stijgende energieprijs is de be-
langrijkste oorzaak voor de hoge inflatie van de afgelopen tijd. Deze ingreep verlicht wellicht 
de druk op het cao-overleg om de stijgende prijs voor energie en brandstof te compenseren. 
Daarnaast is het kabinet van mening dat werkgevers een essentiële rol hebben bij het oplos-
sen van personeelstekorten. Door betere arbeidsvoorwaarden en hogere lonen te bieden, kun-
nen zij meer personeel aantrekken en de arbeidsmarkt meer in evenwicht brengen. Bovendien 
geeft dit werkenden meer ruimte om de prijsstijgingen te kunnen betalen.  
 
Als werkgever heeft de overheid in het akkoord over cao Rijk 2022-2024 afspraken gemaakt 
over salarisverhogingen en eenmalige uitkeringen. Vanaf 1 juli 2022 krijgen alle rijksambtena-
ren een salarisverhoging van 2,5% plus daarnaast een bruto bedrag van € 75,00. Ook wordt 
met ingang van 1 juli 2022 een minimum uurloon van € 14,00 ingevoerd. In december 2022 
en in april 2023 ontvangen de rijksambtenaren een eenmalige bruto uitkering van € 450,00. 
Op 1 april 2023 ontvangen zij 3% salarisverhoging en op 1 januari 2024 nog eens 1,5%. 
 

4.2. Cao’s 
Het CPB raamt in de Macro Economische Verkenning (MEV) 2023 de cao-loongroei in de 
marktsector op 2,8% in 2022 en 3,7% in 2023. Werkgeversvereniging AWVN meldt dat het 
maandgemiddelde van in augustus 2022 gemaakte cao-afspraken op 3,9% uitkomt waarmee 
het gemiddelde voor heel 2022 dan op 3,3% zit. De cao-afspraken blijven toenemen en sep-
tember zit op 4,52%, het hoogste maandgemiddelde van de afgelopen jaren. In veel cao’s 
worden naast de structurele, procentuele loonsverhoging eenmalige bruto uitkeringen toege-
kend. 
 
Op 22 september 2022 werd een cao-akkoord bereikt voor de Metalektro (grootmetaal): plus 
11%. De nieuwe cao gaat in op 1 december 2022 en loopt tot 1 juli 2024. Gedurende de looptijd 
nemen de werkgevers maandelijks € 60,00 pensioenpremie voor hun rekening van hun werk-
nemers. Daarmee stijgt de koopkracht van een modaal inkomen met 2%. Voor de laagste 
loonschalen ligt dat percentage hoger. De 9% loonsverhoging wordt niet in één keer toege-
kend. Per 1 december 2022 gaan de lonen structureel met 5,5% omhoog. Het salaris voor de 
modale werknemers stijgt vanaf 1 december 2022 met minimaal 7,5%. Na 1 jaar komt daar op 
1 januari 2024 nog eens 3,5% structureel bij. De totale salarisstijging komt daarmee uit op 
11%. 
 

Cao Looptijd van Tot en met Verhoging 
per 

% 

Veiligheidsdomein 01-10-2021 30-09-2024 01-03-2023 13,5% 
Bouw & infra 01-01-2023 31-12-2023 01-01-2023 2,50%  
   01-07-2023 2,50% 
Dakbedekkingsbedrijven 01-01-2022 01-01-2024 01-01-2023 3,00% 
Metaal en techniek 01-10-2021 31-03-2024 01-03-2023 3,25% 
Netwerkbedrijven 01-01-2023 31-12-2023 01-01-2023 4,00% 
NS 01-07-2022 01-01-2022 01-01-2023 3,45% 
Rijk 01-04-2022 30-06-2024 01-04-2023 3,00% 
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Verpleeg- en verzorgingstehuizen 01-01-2022 31-12-2023 01-03-2023 3,00% 
Woondiensten 01-01-2022 01-01-2023 01-01-2023 2,40% 
         

 
4.3. Historisch hoge looneis van vakbonden 

De FNV zet in op inflatiecompensatie, volgens de bond naar verwachting dit jaar inmiddels 
zo’n 17%, én de invoering van een automatische prijscompensatie om ook in de toekomst 
koopkrachtbehoud te garanderen. Daarnaast eist de FNV een minimumuurloon van € 14,00. 
Het minimumjeugdloon moet worden afgeschaft vanaf 18 jaar. CNV is iets gematigder door 
komend jaar in te zetten op een loonsverhoging van 5% à 10% maar ook deze percentages 
zijn véél hoger dan in de afgelopen jaren. 
 

4.4. Werkgeversorganisaties 
Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zien dat anders. Ze noemen het "on-
wenselijk en niet effectief" om te proberen de energierekening via de structurele lonen te re-
pareren. "De hoge energieprijzen zijn ook voor ondernemers een enorme kostenpost die ze 
vaak moeilijk kunnen doorberekenen. Ze zijn bovendien een tijdelijk fenomeen door de oorlog." 
De werkgevers wijzen op het "omvangrijke pakket van de overheid" om het stijgen van de 
energiekosten op te vangen. "Vanzelfsprekend kijken individuele werkgevers naar wat zij ver-
der kunnen doen." Veel werkgevers kampen zelf ook met problemen door de energieprijzen. 
De werkgeversverenigingen vinden maatwerk per sector en bedrijf noodzakelijk. Ze wijzen 
daarnaast op het risico van een loon-prijsspiraal, waarbij werkgevers de kosten voor hogere 
lonen doorberekenen in de prijzen, waardoor alles nog duurder wordt en de economie verder 
onder druk komt te staan. AWVN constateert dat het kabinet de rekening voor de oplossing 
van de torenhoge inflatie, het koopkrachtverlies én de hoge energierekening van consumenten 
voor een te groot deel bij werkgevers neerlegt.  
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5. Conclusie en aanbevelingen 
 

5.1. Conclusie 
De groei van de wereldeconomie, oplevend na corona, stagneert, met name als gevolg van 
de aanhoudende oorlog in Oekraïne en, mede als gevolg daarvan, de hoge inflatie. Hetzelfde 
geldt voor de eurozone en voor Nederland. Met name de stijgende energieprijzen zorgen voor 
een hoge Nederlandse inflatie: 9,9% in 2022. Voor 2023 voorziet het CPB een lagere inflatie 
van 2,6%. De arbeidsmarkt blijft krap. In 2022 lopen de cao-lonen in de marktsector op (2,8%) 
maar blijven vooralsnog ver achter bij de inflatie. De koopkracht is hierdoor in 2022 in doorsnee 
met 6,8% afgenomen. Voor 2023 voorziet het CPB een hogere stijging van de cao-lonen in de 
marktsector: 3,7% en een lagere inflatie, onder andere als gevolg van de maatregelen van de 
overheid. Hierdoor verwacht het CPB een toename van de koopkracht in 2023 van 3,9%. 
 
Het kabinet plant maatregelen voor de aanpak van de krapte op de arbeidsmarkt maar heeft 
ook vol ingezet op ondersteuning van de koopkracht en verhoogt onder andere de minimum-
lonen met maar liefst 10,15% per 1 januari 2023. Op het laatste moment wordt hier nog het 
energieplafond bij aangekondigd.  
 
Het kabinet doet een beroep op werkgevers om de lonen te verhogen. Zelf verhoogt zij het 
loon van de ambtenaren per 1 juli 2022 met 2,5%, per 1 april 2023 3% en per 1 januari 2024 
met 1,5%. Daarnaast verstrekt ze eenmalige uitkeringen en voert het rijk een minimum uurloon 
in van € 14,00. De FNV eist 17%, automatische prijscompensatie en een minimum uurloon 
van € 14,00. CNV vraagt 5% tot 10%. Werkgeversverenigingen vinden het niet wenselijk om 
de energierekening via de structurele lonen te repareren. 
 

5.2. Aanbevelingen arbeidsvoorwaarden 
Werkgevers zullen in ieder geval met ingang van 1 januari 2023 de fors hogere nieuwe mini-
mumlonen moeten toepassen. 
 
Gezien de maatregelen van de overheid, met name op het gebied van energiekosten, en de 
door het CPB verwachte toename van de koopkracht in 2023 van 3,9% (nog zonder rekening 
te houden met het voorgenomen energieplafond) lijkt volledige compensatie van de inflatie 
niet aan de orde en een verhoging van de overige lonen met 5% voor goed en normaal func-
tionerende werknemers een reëel uitgangspunt. 
 
Wij geven u in overweging om uw werknemers verder tegemoet te komen met een eenmalige 
extra uitkering welke daardoor niet structureel zal doorwerken in de lonen mits u in 2022 al 
niet iets dergelijks heeft gedaan. Gedacht kan worden aan € 500,00 bruto per werknemer. 
 
Wij adviseren u ook de fiscale ruimte te benutten die ontstaat doordat de fiscale vrijstelling van 
de reiskosten per 1 januari 2023 wordt verhoogd van € 0,19 naar € 0,21 per zakelijke kilometer 
en uw reiskostenvergoedingen daarop aan te passen. 
 
Uiteraard is bij het ter harte nemen van deze aanbevelingen altijd uw eigen, bedrijfsspecifieke 
financiële situatie van belang.  


