
8,1%
over 2017 t.o.v. het jaar ervoor

Uit het jaarlijkse onderzoek van
accountantsorganisatie SRA naar
de jaarrekeningen van bijna 7000,

overwegend kleinere, mkb-bedrijven
blijkt dat de personeelskosten in
2017 sneller zijn gegroeid dan in

voorgaande jaren.

Stijging personeelskosten

ONDERZOEK RESULTATEN

Zorgenbinnenmkbover
stijgingpersoneelskosten
Kosten medewerkers groeien harder dan omzet, toont onderzoek

GabydeGroot enPimKakebeeke
Amsterdam

Depersoneelskostenbijkleineenmiddel-
grotebedrijvenstegenafgelopenjaarsnel-
ler dan de omzet. Dat leidt tot zorgen bij
de bedrijven. Daarbovenop zullen de kos-
tennogverdergaanoplopenmetdeinvoe-
ring vannieuwe arbeidsmarktwetten, vre-
zenmkb-ondernemers.

Deze zorgen komen naar voren in het
jaarlijksmkb-onderzoekvanaccountants-
organisatie SRA.Diebekeekde jaarversla-
gen over 2017 van zevenduizend, overwe-
gendkleinere,mkb-bedrijven.

Loonstijgingenentoenemendeschaar-
stehebbendeafgelopenjarenal totstijgen-
de personeelskosten geleid. Dat die groei
zich in2017heeftversneld,komtdooreen
combinatievanhogerelonenensociale las-
tenendewervingvanextrapersoneel.Deze
stijgingenhebbeneendrukkendeffectop
dewinstgroei vandemkb’ers.

SRA is ongerust over kabinetsplannen
die het voor werkgevers aantrekkelijker
makeneenvastcontractaantebieden.De
nieuweWetarbeidsmarkt inbalans(WAB),
waarinditgeregeldwordt, isopditmoment
in consultatie.

‘Demkb-ondernemer zit er niet op te
wachtenalhetpersoneel invastedienst te
nemen’, aldusFou-KhanTsang,bestuurs-
lid bij SRA. ‘Daar kleven op lange termijn
groterisico’saan.Eenflexibelearbeidspool
is van belang om tijdelijke drukte op te
vangen.’MKB-Nederland en verschillen-
de brancheorganisaties noemden eerder
dezemaand deWAB al onevenwichtig en
weinig samenhangend.

KoninklijkeHoreca Nederland (KHN)

spreektvan‘lossemaatregelen’dienietzul-
lenleidentotmeervastevoltijdbanen.Ook
zal het aantal flexbanen volgens de bran-
cheorganisatie niet afnemen. ‘De werk-
geverspremie wordt veel duurder en dat
maaktdewerkgeverslastenhoog.Datgaat
ten koste van de ruimte voor bijvoorbeeld
eenhoger loonvoormedewerkers.Er isdus
meerheffingennietmeer loon’,alduseen
KHN-woordvoerder.

Omhetaantalvastecontractenverderte
latenstijgenmoetvolgensMKB-Nederland
meerwordengedaanaande lastenenrisi-
co’s,zoals loondoorbetalingbijziekte.Die
druktmetnamemkb-werkgeverszwaarop
deschouders.Debrancheorganisatiezegt
hierover ingesprektezijnmethetkabinet.

Hetuitkerenvaneentransitievergoeding
bij contractenvanminderdan twee jaar is
eenheikel punt indenieuwewet. Volgens

SandervanGolberdinge,directeurvanDe-
tailhandelNederland,maaktdezemaatre-
gel jongewerknemers 2,8% duurder. Ook
deverhogingvanhetminimumjeugdloon
indetweedehelftvan2019raaktdewinkel-
bedrijven,aangezienzij veel jongerewerk-
nemershebben.

Verdermaakt Detailhandel Nederland
zichdrukoverdeafschaffingvandesector-
premies voor dewerkloosheidswet (WW).
NuverschiltdeWW-premienogpersector,
maarnainvoeringvandenieuwewetmoe-
tenallebedrijvendezelfdepremiebetalen.

Dit knelt vooral in sectoren waar deze
premie nu relatief laag is, zoals transport
en automotive. Brancheorganisaties TLN
enBovagmenendat inspanningenvande
sectoromwerkloosheidonderwerknemers
te voorkomen, wat heeft geleid tot de lage
premie, niet erkendworden en zelfs afge-
straftwordenmet eenhogerepremie.

MinisterWouter Koolmees van Sociale
ZakenenWerkgelegenheidwilhetvoorstel
voor de nieuwewet voor deze zomer naar
deRaadvanStatesturenenvervolgensnaar
deTweedeKamer.

De zevenduizendbedrijvenuit het jaar-
lijkseonderzoekvanSRA,waaroverhetFD
ookvoorgaandejarenpubliceerde,betreft
vooral kleine bedrijven die geenwinst- en
verliesrekeninghoeventedeponerenbijde
KamervanKoophandel.DoordatSRAdege-
gevens van aangesloten accountantskan-
toren bundelt, is dit inzicht wel te verkrij-
gen. De bedrijven genereerden vorig jaar
eenomzet van€13,7mrd.

OMZET EN WINST
Pagina4 $

❛❛‘Demkb-onder-
nemerzit erniet
optewachten
omnualhet
personeel invaste
dienst tenemen’
Fou-Khan Tsang
bestuurslid SRA
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