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Lonen stijgen in hoogste
tempo sinds 2009
 Leestijd van ongeveer 1 minuut
De cao-lonen in Nederland zijn in het eerste kwartaal van
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Tweede Kamer
praat direct na
zomerreces over
accountantsberoep

dit jaar gestegen in het hoogste tempo sinds begin 2009.
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Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De caolonen namen in de meetperiode in doorsnee met 3,1 procent toe in
vergelijking met een jaar eerder.
De sterkste gemiddelde loonstijging was zichtbaar bij de
bedrijfstak verhuur en handel van onroerend goed. In de
bedrijfstakken energievoorziening en financiële dienstverlening
was de cao-loonstijging van de werknemers minder dan 2
procent. De landbouw, bosbouw en visserij zijn niet meegenomen
in de statistieken. Voor de meeste cao’s in deze bedrijfstak zijn
nog geen nieuwe akkoorden afgesloten.
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werkgeverspremies, stegen in de periode ook met 3,1 procent.
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Daarmee was de stijging van de contractuele loonkosten gelijk aan

'Bedrijven
verwachten latere
betalingen door
coronacrisis'

die van de cao-lonen. Doorgaans ligt de stijging van de
contractuele loonkosten juist boven die van de cao-lonen.
De cao-lonen in Nederland stegen vorig jaar met 2,5 procent.
Daarmee was sprake van de sterkste loonstijging van het
afgelopen decennium.
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Werkloosheid loopt
door coronacrisis op tot
3,6 procent
De werkloosheid in Nederland is,
mede als gevolg van de



coronacrisis, opgelopen tot 3,6
procent van de beroepsbevolking
van 3,4 procent een maand eerder.
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Historische daling
aantal werkenden in
april
Het aantal werkenden in
Nederland is in april fors
afgenomen. De daling met 1,8
procent is volgens het Centraal
Planbureau (CPB) "historisch
sterk". Toch is het... 
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Arbeidsmarkt
accountancy blijkt
coronaproof
De vraag naar accountants lijdt
nauwelijks onder de coronacrisis.
Na een terugloop in het eerste
kwartaal stijgt het aantal
vacatures weer. 
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'Mogelijke
personeelstekorten
door aanvullend
geboorteverlof'
Loonstrookverwerker ADP
waarschuwt voor mogelijke
personeelstekorten met als het
aanvullend geboorteverlof van
kracht wordt. 
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'Aantal beschikbare
banen neemt niet
verder af'
Het aantal vacatures is in de
eerste week van juni niet verder
gedaald. In sommige sectoren was
zelfs een verbetering te zien. 
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