Geen VAR én geen BGL, maar de Voorbeeldovereenkomst per 1 april 2016

Nieuwsbrief 10-2015
Alleen nog G-rekening per 1 januari 2016
Per 1 januari 2016 komt het WKA-depot bij de
Belastingdienst te vervallen. De G-rekening blijft
gewoon bestaan.
Maakt u gebruik van het depotstelsel (door een
gedeelte van een factuur over te maken naar
het WKA depot) i.v.m. de
inlenersaansprakelijkheid of de
ketenaansprakelijkheid, dan moet u dit per 1
januari 2016 wijzigen en kunt u alleen nog
storten op de g-rekening.
Wilt u ook in 2016 de inlenersaansprakelijkheid
of ketenaansprakelijkheid voorkomen dan moet
u een deel van het factuurbedrag storten op
de geblokkeerde bankrekening van de uitlener
of onderaannemer. De onderaannemer of
uitlener kan dit geld vervolgens alleen gebruiken
voor het afdragen van belastingen. De
Belastingdienst kan dan niet meer bij uw
organisatie aankloppen als een uitlener of
onderaannemer de loonheffingen of BTW niet
betaalt.
Om er zeker van te zijn dat uw onderneming
niet aansprakelijk wordt gesteld voor nietafgedragen heffingen, doet u er verstandig aan
om te zorgen dat u tijdig een alternatief heeft.
Mogelijk moet het uitzendbureau of de
onderaannemer eerst nog een g-rekening
openen bij een bank.

Scholingsfonds (Bouw en UTA Cao)
Per 1 januari 2016 komt het scholingsfonds te
vervallen. Na 1 januari 2016 kunnen de
scholings- en verletkosten niet meer
gedeclareerd worden, mits de cursus al in 2015
heeft plaatsgevonden.
Wilt u in verband met de komende winterperiode
nog cursussen inplannen, doet u dat dan nog in
2015.

Staatssecretaris Wiebes van Financiën maakte bekend dat de VAR-verklaring voor
zzp’ers nog blijft bestaan. De VAR wordt vervangen door modelovereenkomsten per
sector, maar dit gaat nog niet per 1 januari 2016 in. De voorbereiding vordert, maar we
zijn er nog niet, schrijft Wiebes de Eerste kamer, hij streeft er nu naar de VAR per 1
april 2016 te vervangen door de voorbeeldovereenkomst. Staatssecretaris Wiebes
heeft de periode 1 april 2016 t/m 1 januari 2017 aangegeven als wenperiode.
In nieuwsbrief 6 hadden we een artikel over de voorbeeldovereenkomst i.p.v. de VAR.
De Belastingdienst heeft samen met de MKB Nederland en VNO-NCW enkele
modelovereenkomsten opgesteld.
De Belastingdienst heeft deze overeenkomsten beoordeeld, bij deze overeenkomsten
is er geen sprake van een dienstbetrekking. Zolang de opdrachtgever en de
opdrachtnemer werken volgens de voorbeeldovereenkomst, weet de opdrachtgever
zeker dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen. Het is dus handig
deze voorbeeldovereenkomst te gebruiken, maar dat is niet verplicht.
Door de invoering van de Voorbeeldovereenkomst loopt u als werkgever straks het
risico op een naheffing of correctie, terwijl dit risico nu bij de opdrachtgever ligt.
Een voorwaarde om dit te voorkomen is dat er in de praktijk daadwerkelijk volgens de
goedgekeurde overeenkomst wordt gewerkt. Is dit niet het geval, dan kan de
Belastingdienst uw organisatie een correctieverplichting of naheffingsaanslag
opleggen.
Algemene voorbeeld modelovereenkomsten:
- geen verplichting tot persoonlijke arbeid
- tussenkomst
- geen werkgeversgezag
Voorbeeldovereenkomst voor branches en beroepsgroepen (overeenkomst voor
bouw, hout en techniek)
- zelfstandigen bouw (Stichting ZZP Nederland) en bijbehorende toelichting
Link naar de site van de belastingdienst voor meer overeenkomsten.
Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen direct gebruik maken van deze
modelovereenkomsten. Is de overeenkomst eenmaal goedgekeurd, dan geldt de
goedkeuring voor vijf jaar.
Zij hoeven dus niet nog apart goedkeuring te krijgen van de Belastingdienst. Nu
kunnen opdrachtgevers voor alle zzp'ers die zij willen inhuren in de komende vijf jaar
zekerheid vooraf krijgen. Die zekerheid vooraf is volgens de drie organisaties van
groot belang om te zorgen dat zzp'ers in Nederland ook na afschaffing van de VAR
aan het werk blijven.

Voorbeeldschema vakantie- en atv dagen 2016
Het voorbeeldschema voor de vakantie- en atv dagen staat op onze site. U kunt
deze vinden onder nieuws.
Dit is een voorbeeldschema dat u naar uw eigen situatie kunt aanpassen.

Voorbeeldschema’s 4-daagse werkweek Bouw en UTA CAO 2016
De voorbeeldschema’s voor de 4-daagse werkweek 2016 zullen we op onze site
zetten als er meer bekend is over de nieuwe bouw cao.

Loonmutaties oktober/november/december
- CAO Afbouw: per 5 oktober (week 41) verhoging van de lonen met 1%
- CAO Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven: per 1 november salarisverhoging van 25 euro bruto per maand
- CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf: in december of periode 13 een eindejaarsuitkering van 2% over het brutoloon
in de referentieperiode.
- CAO Natuursteenbedrijf: per 1 december verhoging van de lonen met 0,5%
- CAO Metaal en Techniek: per 1 december verhoging van de lonen met 1,75%

Principe-akkoord CAO metaal en techniek (kleinmetaal)
De CAO partijen hebben een principe-akkoord bereikt over een nieuwe CAO metaal en techniek.
Looptijd
1 maart 2015 t/m 30 april 2017
Loon
01-12-2015: 1,75 procent salarisverhoging
01-02-2016: eenmalige uitkering van 0,65 procent van het jaarsalaris
01-07-2016: 1,75 procent salarisverhoging
01-09-2016: verhoging schalen jeugdlonen voor werknemers zonder vakdiploma met 38 euro
01-01-2017: 0,55 procent salarisverhoging
Diversen
- Het aantal seniorendagen wordt beperkt. Vanaf 1 januari 2017 wordt de eerste seniorendag gegeven vanaf een leeftijd van 53 jaar (in
plaats van de huidige leeftijd van 50 jaar). Werknemers krijgen tot een leeftijd van 60 jaar minder seniorendagen. Als een werknemer
langer dan 1 jaar ziek is, vervalt de opbouw van extra seniorendagen. De werkgever kan in bepaalde gevallen de seniorendagen verplicht
inroosteren.
Werknemers die reeds seniorendagen hebben opgebouwd, behouden deze als dit aantal meer is dan het aantal dagen conform de nieuwe
regeling.
50 jaar
51 jaar
52 jaar
53 jaar
54 jaar
55 jaar
56 jaar
57 jaar
58 jaar
59 jaar
60 jaar
61 jaar
62 jaar
63 jaar
64 jaar
65 jaar

0 dagen
0 dagen
0 dagen
1 dag
1 dag
2 dagen
2 dagen
4 dagen
8 dagen
8 dagen
10 dagen
12 dagen
12 dagen
12 dagen
12 dagen
12,5 dagen

- Werknemers die jonger dan 50 jaar zijn, krijgen vanaf 2017 een extra vakantiedag.
- Jeugdlonen worden in september 2016 verhoogd.
- Vakbondsleden kunnen om de fiscaal vriendelijke regeling voor de vakbondscontributie vragen aan de werkgever. Als de vrije ruimte in het
kader van de werkkostenregeling reeds is opgebruikt, kan de werknemer om een extra scholingsdag vragen aan de werkgever.
Dit akkoord dient nog door de achterban van werkgevers en werknemers goedgekeurd te worden.
Lees meer op onze site. Wanneer dit akkoord definitief is zullen we dit op onze site kenbaar maken.

In 2016 voor veel werkgevers een lagere WW-sectorpremie
Het UWV heeft de nota premievaststelling Sectorfondsen 2016 gepubliceerd.
Hieruit blijkt dat in 2016 de effecten van de economische groei van de WW zichtbaar worden. Het aantal WW-uitkering daalt in 2016
verder. Door de dalende WW-uitkeringen daalt voor veel werkgevers de WW-sectorpremie. Gemiddeld daalt de sectorpremie van 2,16%
(2015) met 0,38% naar 1,78%.
Voor 46 sectoren daalt de sectorpremie en voor 16 sectoren stijgt deze. De grootste premiedaling vindt plaats in aan de bouw
gerelateerde sectoren zoals het bouwbedrijf, mortelbedrijf, stukadoorsbedrijf en timmerindustrie.
De sectorpremie is een deel van de WW-premie en die gaat naar de sectorfondsen. De sectorfondsen financieren de volgende kosten:
- eerste halfjaar werkloosheid
- WGA-uitkeringen aan flexwerkers (die gestart zijn voor 1-01-2012 en WGA-uitkeringen van WGA-eigenrisicodragers vanaf 2014 voor
kleine- en middelgrote werkgevers)
- Ziektewet uitkeringen van eigenrisicodragers
Nota premievaststelling Sectorfonds 2016
Per 1 januari 2016 gewijzigde bijtelling voor auto’s
Per 1 januari 2016 veranderd de bijtelling voor auto’s. Wie dit jaar nog een andere auto neemt heeft dan nog het bijtellingspercentage
over 2015, dit kan honderden euro’s schelen t.o.v. 2016. Dit geldt voornamelijk voor auto’s met 7% of 14% bijtelling, dit wordt in 2016
15% en 22%.
CO2-uitstoot per kilometer
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Hoe lang geldt het verlaagde percentage?
Valt u in een verlaagd bijtellingspercentage (4%, 15% of 21%), dan geldt het percentage voor een periode van 60 maanden. Deze
periode gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin voor het eerst een kenteken is afgegeven. Het percentage
blijft ook gelden als de auto van eigenaar wisselt of als een andere werknemer de auto gaat gebruiken. Wordt een auto op 7 maart
2015 tenaamgesteld, dan start de 60-maandsperiode dus op 1 april 2015. Direct na afloop van de periode van 60 maanden wordt het
percentage opnieuw vastgesteld aan de hand van de regels die op dat moment gelden. Het nieuwe percentage geldt dan weer voor 60
maanden.
Regels buitenlandse werknemers Europa aangescherpt
Het kabinet verscherpt de regels voor buitenlandse werknemers uit Europa. De reden is dat er steeds meer buitenlandse werknemers
(tijdelijk) in Nederland komen werken en wonen.
Het kabinet heeft met gemeenten afspraken gemaakt over betere registratie, tegengaan van uitbuiting en betere huisvesting. Maar ook
over terugkeer naar het eigen land voor wie niet werkt. Vreemdelingen die niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, mogen niet in
Nederland blijven. Hierop wordt strenger gecontroleerd en de regels worden scherper.
Het kabinet neemt maatregelen om de bestaande inschrijvingsplicht beter na te leven. Bijvoorbeeld door werkgevers aan te spreken op
hun verantwoordelijkheden voor de inschrijving van buitenlandse werknemers.
Het kabinet neemt ook maatregelen om bestaande problemen zoals uitbuiting steviger aan te pakken, werkgevers die te veel van het
loon inhouden voor bijvoorbeeld huisvesting of vervoer, krijgen een boete van de Inspectie SZW.
Vanaf 1 juli 2013 geldt ook een taaleis voor buitenlandse werknemers die tijdelijk werken in risicovolle beroepen. Voorbeelden van die
beroepen zijn kraanmachinist of asbestverwijderaar. Wie de Nederlandse taal beheerst, kan veilig werken en helpen ernstige
ongelukken te voorkomen. Het werk en de verantwoordelijkheden bepalen hoe goed buitenlandse werknemers de Nederlandse taal
moeten beheersen. De Inspectie SZW controleert of zij aan de taaleis voldoen. Als dat niet zo is, kunnen de werknemer en de
werkgever een boete krijgen.

