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Update: Cao BIKUDAK: nieuwe bijdrage over arbeidskosten 
onderaannemers (28-09-2018) 

Vanaf 1 juli 2018 moeten werkgevers die vallen onder de cao BIKUDAK een nieuwe bijdrage betalen: een 

bijdrage over de arbeidskosten van onderaannemers. Dit volgt uit de nieuwe cao Bedrijfstakeigen Regelingen 

BIKUDAK (cao BTER), die per 1 januari 2018 is ingegaan. De bijdrage wordt gegeïnd door SF_BIKUDAKen 

bedraagt 2,22% over de gefactureerde arbeidskosten van onderaannemers.

Let op: de ‘arbeidskosten onderaannemers’ kunnen alleen via het Selfservice Werkgevers Portal (SWP) worden 

aangeleverd – en dus niet via het salarispakket. De eerste aanlevering moet uiterlijk 14 juli plaatsvinden.

Bijdrage over arbeidskosten van onderaannemers

Tot 2018 betaalden werkgevers alleen bijdragen aan SF-BIKUDAK over het brutoloon SV van werknemers die 

geen UTA-beroep hebben. Vanaf 2018 geldt er ook een bijdrage over de arbeidskosten van onderaannemers, 

met of zonder personeel.

De bijdrage is een percentage van de arbeidskosten van (de werknemers van) onderaannemers die een 

opdrachtgever heeft ingezet voor de uitvoering van werkzaamheden die vallen onder de werkingssfeer van de 

cao. De bijdrage geldt niet als de onderaannemer zelf werkgever is in de zin van de cao (BTER) BIKUDAK of 

een andere cao.

Hoogte van de nieuwe bijdrage

De bijdrage bedraagt per 1 april 2018 2,22% over de gefactureerde arbeidskosten aan onderaannemers. Het 

bestuur van SF-BIKUDAK stelt in principe elk jaar het percentage vast. 

Het totaalbedrag aan arbeidskosten van onderaannemers levert u aan via een nieuwe applicatie in het 

Selfservice Werkgevers Portal (SWP). U vindt deze vanaf 29 juni onder het tabblad ‘Aangifte SF’. 

Inloggegevens SWP

Mocht u (nog) geen toegang tot het portaal hebben, neem dan contact met ons op om inloggegevens op te 

vragen. Dit kan via e-mail (info@administratienet.nl) of telefonisch (020 583 42 00). U ontvangt dan binnen vijf 

werkdagen twee blanco enveloppen, met daarin een gebruikersnaam en een wachtwoord. 

Wanneer u iemand heeft gemachtigd voor de rol van Personeel- en Salarisadministratie, dan is diegene ook 

gemachtigd voor het aanleveren van de premieheffing voor onderaannemers.  

SF-BIKUDAK heeft alleen het totaalbedrag nodig voor deze bijdrageheffing. Andere gegevens, zoals persoonlijke 

gegevens van onderaannemers, hoeft u niet aan te leveren.

Na aanlevering van het bedrag krijgt u een aparte factuur. Voor de inning van de bijdrage geldt het reguliere 

incassoproces.

Uiterste aanleverdatum: 14 juli

De nieuwe bijdrage geldt vanaf 1 januari 2018, maar is in het eerste kwartaal niet doorgevoerd. Dit komt omdat 

het premiepercentage voor het eerste kwartaal 0,00% is. 

De bijdrage gaat daarom in per 1 april 2018 en wordt per 1 juli 2018 met terugwerkende kracht geheven. Dit 

betekent dat per 1 juli 2018 aangeleverd moet worden over de arbeidskosten van onderaannemers met een 

factuurdatum van 1 april 2018 tot en met 30 juni 2018. De uiterste aanleverdatum voor deze periode is 14 juli 

2018. 

Aanlevertermijn

De bijdrage over de arbeidskosten onderaannemers moet halfjaarlijks worden aangeleverd, volgens onderstaand 

schema:

Arbeidskosten over periode van: Aan te leveren voor:

1 april 2018 t/m 30 juni 2018 14 juli 2018

1 juli 2018 t/m 31 december 2018 14 januari 2019

1 januari 2019 t/m 30 juni 2019 14 juli 2019

1 juli 2019 t/m 31 december 2019 14 januari 2020

De factuurdatum is hierbij bepalend.

Heeft u geen arbeidskosten voor onderaannemers gemaakt?

Dan moet u voor die periode wel aangifte doen. € 0,00 levert u dus ook aan.

Heeft u nog vragen?

U kunt ons op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.30 uur bereiken op telefoonnummer 020 583 42 00. Wij helpen 

u graag. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@administratienet.nl.




