Nieuwsbrief 2 – 2015
BPF Bouw:
Per 1 januari 2015 is de standaard
pensioenleeftijd verhoogd van 65 jaar
naar 67 jaar. Hierdoor bent u als
werkgever langer verplicht om
pensioenpremie af te dragen. De
premieplicht eindigt voortaan pas op
de eerst dag van de maand waarin
de werknemer 67 jaar wordt.
Dit heeft ook gevolgen voor
werknemers die al 65 jaar of ouder
zijn en nog bij u werken. U hoefde
voor deze werknemers geen
pensioen af te dragen.
U moet voor deze werknemers per
1 januari weer pensioen afdragen tot
het moment dat ze 67 jaar worden.

Wijziging regels voor premiekorting oudere werknemer
De minister gaat de regels voor de premiekorting bij in dienst nemen van
oudere werknemers (vanuit een uitkeringssituatie) aanscherpen. Volgens
de Belastingdienst maken veel werkgevers misbruik van deze
premiekorting.
De Belastingdienst gaat ervan uit dat er in sommige situaties sprake is van
oneigenlijk gebruik. In deze gevallen wordt met een oudere werknemer (56
jaar of ouder) een beëindigingsovereenkomst getekend. Hierdoor komt de
werknemer dan in de WW. De werkgever neemt de werknemer dan na een
tijdje weer in dienst (kan 1 dag zijn). De werknemer kan dan een
doelgroepverklaring aanvragen en de werkgever heeft 3 jaar lang recht op
een premiekorting van 7000 euro per jaar (bij fulltime werken).
De Belastingdienst heeft aangegeven dat ze strenger gaat controleren op
reeds verstrekte premiekorting. Ze gaan controleren of deze premiekorting
terecht is toegepast.
Wanneer hier meer over bekend is zullen we u dit laten weten.
Sectorpremie:
De werkgever draagt de sectorpremie af aan de Belastingdienst. De hoogte
van de sectorpremie is afhankelijk van het werkloosheidsrisico in de
beroepssector waarin u werkzaam bent.

Loonmutaties:
- CAO Natuursteenbedrijf:
per 1 maart verhoging van de lonen
met 1%
Wet aanpak schijnconstructies
(WAS):
Het ministerie is bezig met de Wet
WAS die werkgevers verplicht om
minimaal dat deel van het salaris dat
gelijk is aan het wettelijke
minimumloon giraal over te maken
aan de werknemer. Deze maatregel
moet bijdragen aan het tegengaan
van onderbetaling en uitbuiting.
Wij verzoeken u de IBAN
rekeningnummers van uw
werknemers door te geven, voor
zover wij deze nog niet hebben,
zodat we deze kunnen verwerken.

Onder andere de sectoren Bouwbedrijf en Schildersbedrijf kennen 2
premiepercentages.
- Bouwbedrijf:
lage premie = 4,12%
hoge premie = 12,83%
- Schildersbedrijf: lage premie = 4,28%
hoge premie = 19,57%
In de volgende gevallen mag u de lage premie toepassen:
- U sluit een schriftelijk arbeidsovereenkomst af voor ten minste een jaar of
voor onbepaalde tijd. In deze arbeidsovereenkomst moet het aantal
arbeidsuren vastgelegd worden. Let op: aan deze voorwaarde voldoet u
niet bij een oproepcontract waarin u het aantal uren niet vastlegt, of bij een
nul-urencontract. (U mag dan dus niet het lage percentage toepassen).
- U sluit een leer-werkovereenkomst af met een leerling die de BBL leerweg
volgt.
In alle andere gevallen moet de hoge premie toegepast worden.
Heeft u een werknemer een contract gegeven langer dan 1 jaar en deze
werknemer gaat eerder uit dienst met een beëindigingsovereenkomst dan
moet de lage premie gecorrigeerd worden naar de hoge premie.
Voorbeeld: Werknemer in de bouw met een uniform heffingsloon van
€ 30000.
Contract < 1 jaar = € 30.000 * 4,12% = € 1.236 per jaar aan kosten
Contract > 1 jaar = € 30.000 * 12,83% = € 3.690 per jaar aan kosten

Wijzigingen per 1 januari 2015
- Premiekorting oudere werknemer: leeftijd gaat omhoog naar 56 jaar. Neemt u in 2015 een werknemer aan die
uit een uitkeringssituatie komt en een doelgroepverklaring heeft dan heeft u 3 jaar lang recht op € 7000 per jaar
(bij fulltime dienstverband)
- Premiekorting jongeren: neemt u voor 1 januari 2016 een jongere aan tussen de 18 en 26 jaar en heeft deze
een ww- of bijstandsuitkering. U heeft dan 2 jaar recht op een premiekorting van € 3.500 per jaar.
Let op: géén recht op premiekorting jongere werknemer: wanneer u een werknemer binnen 3 maanden na het
einde van het contract weer aanneemt.
Wet Werk en Zekerheid
- Aanzegtermijn: werkgever moet de werknemer uiterlijk één maand voor afloop van een contract voor bepaalde
tijd (van 6 maanden en langer) schriftelijk meedelen of het contract voortgezet wordt of niet
- Proeftijd: de proeftijd vervalt voor een contract met de duur tot 6 maanden.
Bij contracten met een duur tussen 6 maanden en 2 jaar mag de proeftijd maximaal 1 maand zijn.
Bij CAO kan hiervan worden afgeweken.
- Concurrentiebeding: in contracten voor bepaalde tijd mag u alleen in bijzondere gevallen nog een
concurrentiebeding op nemen.
Wijzigingen per 1 juli 2015
- Ketenregeling: 3 opeenvolgende contacten mogen maximaal 24 maanden duren, anders wordt het een
contract voor onbepaalde tijd
- Onderbreking van de keten: nu is dit 3 maanden, dit wordt 6 maanden
- Ontslag bedrijfseconomische reden of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gaat via het UWV
- Ontslag om een verstoorde arbeidsverhouding gaat via de rechter
Transitievergoeding
- Ontslagvergoeding: werkgever moet een transitievergoeding betalen als een dienstverband die 2 jaar of
langer heeft geduurd wordt beëindigd. De transitievergoeding is maximaal € 75.000.
Hoogte vergoeding:

1/3 maandsalaris per jaar (eerste 10 jaar)
1/2 maandsalaris per jaar (langer dan 10 jaar)

Werknemers ouder dan 50 jaar: na 10 jaar 1 maandsalaris per dienstjaar
Voor kleine werkgevers < 25 werknemers geldt er bij bedrijfseconomische reden een afwijkende regel. De duur
van het dienstverband begint te tellen per 1 mei 2013.
Overgangsrecht:
Dit overgangsrecht houdt in dat voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de transitievergoeding
arbeidsovereenkomsten die voor 1 juli 2012 zijn geëindigd en elkaar met een onderbreking van meer dan 3
maanden hebben opgevolgd niet mee worden geteld.
Voorbeeld:
Werknemer werkt al 10 jaar (vanaf 2005) bij een bouwbedrijf. Het dienstverband is in die 10 jaar 3 keer
onderbroken geweest met 3 maanden en 1 dag. De laatste indienst datum is 1 augustus 2010. Voor het
berekenen van de transitievergoeding moet dan uitgegaan worden vanaf 1 augustus 2010.
Werknemer is begonnen op 1 juli 2012. Het dienstverband is 2 keer onderbroken geweest met 3 maanden en 1
dag. Laatste in dienst datum is 1 maart 2014. Voor het berekenen van de vergoeding moet je uitgaan vanaf 1 juli
2012.

