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Nieuwsbrief 11 - 2015
Gedifferentieerde premie WHK
De Belastingdienst is begonnen met het
versturen van de gedifferentieerde premies
WHK. Wilt u een kopie van uw beschikking
naar ons toesturen. Deze brief is erg
belangrijk voor het opstarten van 2016.
Wanneer u eigenrisicodrager voor de WGA
bent ontvangen wij ook graag het
premiepercentage. Deze premie ontvangt u
van / of kunt u opvragen bij uw
verzekeringsmaatschappij. Wij verzoeken u
kopieën van beide beschikkingen
(Belastingdienst en verzekeraar) naar ons
toe te sturen.

- CAO Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven: per 1 november een
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%

Voorbeeldschema vakantie- en atv dagen / 4-daagse werkweek 2016
We krijgen veel vragen over het vakantierooster en de schema’s voor de
4-daagse werkweek. Deze schema’s kunt u vinden op onze website
www.aabo-rijssen.nl onder de kop nieuws.
Dit zijn voorbeeld schema’s die u naar uw eigen situatie kunt aanpassen.

Checklisten en verzamelstaat 2016

Tevens kunt u onder home en personeelszaken informatie vinden over
zaken die met loon en personeel te maken hebben. Onder nieuws en cao
staat het laatste nieuws van uw CAO. Neemt u gerust een kijkje op onze
site. Voor vragen/suggesties/opmerkingen kun u uiteraard altijd contact met
ons opnemen.

De checklisten en verzamelstaat 2016 zijn
onlangs aan u verzonden.

Sectorpremies 2016 zijn bekend (de meeste zijn lager geworden)

Vooral bij de Bouw en UTA CAO zijn er
veel wijzigingen.
Wij verzoeken u deze in te vullen en voor
31-12-2015 aan ons te retourneren.
Heeft u nog geen checklisten ontvangen
dan verzoeken wij u even contact met ons
op te nemen of op onze site te kijken
(onder nieuws).

De sectorpremies voor 2016 zijn bekend gemaakt, 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.
Onder andere de sectoren Bouwbedrijf en Schildersbedrijf kennen 2
premiepercentages de lage en het hoge percentage.
- Bouwbedrijf:
2016: 1,47% en 6,07% 2015: 4,12% en 12,83%
- Schildersbedrijf: 2016: 3,95% en 17,83% 2015: 4,28% en 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 nulurencontract. (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
€ 30.000.
Contract > 1 jaar = € 30.000 * 1,47% = € 441 per jaar aan kosten
Contract < 1 jaar = € 30.000 * 6,07% = € 1.821 per jaar aan kosten

Wijzigingen Bouw / UTA CAO (deze zijn nog onder voorbehoud, de definitieve cao tekst is nog niet beschikbaar)
Hieronder vindt u de wijzigingen in de nieuwe CAO:
-

loonsverhoging van totaal 5,5% over 2 jaar (2,5% 1-7-2015, 1,5% 1-1-2016, 1,25% 1-7-2016, 0,25% 1-1-2017)
loonschalen van nieuwe leerlingen (gestart na 1 september) zijn verlaagd (wel tegen 32 uur en geen 25 uur)
reisuren worden vergoed tegen het garantieloon van groep A (was eigen functieloon)
consignatie vergoeding wordt € 111,00 (was € 129,16)
maximale arbeidsduur incl. reistijd en rusttijd wordt 12 uur (was 11,5 uur)
bij infra komt extra ruimte voor het jaarmodel
dagvenster wordt verlengt van 7 – 19 uur, infra 6 -19 uur (was 7 - 18 uur)
er mogen 5 werkdagen op zaterdag ingepland worden tegen normaal uurloon (dus geen toeslag)
seniorendagen worden afgebouwd, er komen extra atv dagen voor oudere werknemers (deze moeten in het jaar
waarin ze opgebouwd worden ook opgenomen worden (zie onder)
vakantiegeld van UTA werknemers wordt na de regulaire uitbetaling (in mei / juni), per periode afgerekend
(zie hieronder bij UTA)

Bouwplaatswerknemers
Er komt een individueel budget (hervormd tijdspaarfonds), hierin komen 5 bovenwettelijke vakantiedagen, 10 roostervrije
dagen, 3 kort verzuimdagen, 8% vakantiegeld, 0,85% scholingsdagen, 1,5% levensloopbijdrage, budget voor afbouw
seniorendagen
UTA werknemers
Waarschijnlijk geldt vanaf 1-1-2017 voor de UTA werknemers dat de 5 bovenwettelijke vakantiedagen, 5 vrij opneembare
atv dagen en 3 kort verzuimdagen per periode worden afgerekend.
Het 8% vakantiegeld wordt vanaf mei/juni 2016 (na de reguliere uitbetaling van vakantiegeld) periodiek afgerekend.
UTA werknemers kunnen er voor kiezen vrijwillig mee te doen aan het individuele budget zodat ze deze bedragen in het
budget gestort worden en dat in mei worden uitgekeerd, (zodat er nog een potje ontstaat).
Seniorendagen / extra roostervrije dagen oudere werknemer
De seniorendagen (overgangsregeling extra verlofdagen) die zijn opgebouwd voor 1 januari 2016 en worden opgenomen na
1 januari 2016 kunnen door de werkgever nog gewoon worden gedeclareerd. Deze dagen blijven 5 jaar geldig. De
werknemer moet ze dus binnen 5 jaar opnemen, de werkgever moet deze dag na opname binnen 6 maanden declareren.
Extra roostervrije dagen: werknemers die nu ouder zijn dan 50 jaar houden het recht op seniorendagen. Deze dagen worden
wel afgebouwd in een staffel. Deze dagen moeten wel in hetzelfde jaar als de opbouw worden opgenomen en gedeclareerd.
Datum
Per 01-01-2016
Per 01-01-2016
Per 01-01-2018
Per 01-01-2019
Per 01-01-2020
Per 01-01-2021
Per 01-01-2022

Geboortedatum werknemer
Geboren vóór 1956
Geboren tussen 1956 en 1961
Geboren vóór 1961
Geboren vóór 1962
Geboren vóór 1963
Geboren vóór 1964
Geboren vóór 1965

Aantal dagen per kalenderjaar
13
10
10
9
8
7
6

Kerstpakket
Het bedrag van het kerstpakket valt in de forfaitaire ruimte van 1,2% van het fiscale loon. Het maakt dan niet uit wat een
pakket kost. Wanneer de werkgever deze ruimte overschrijdt, moet hij over het meerdere 80% eindheffing betalen.
Relatiegeschenken aan externe relaties en klanten vallen onder de intermediaire kosten.

Kalenderjaar 2015 heeft 53 weken. Bij een periodeloon / uurloon is er een extra loonweek.
Dit jaar is een kalenderjaar met 53 weken. Heeft uw werknemer een loontijdvak van 4 weken, dan houdt dat in dat de
laatste periode uit 5 weken bestaat. Dit is van belang voor werknemers met een uurloon of een periodeloon. Voor
maandverloning is dit niet van toepassing.
Werknemers met een uurloon krijgen dus 5 weken betaald. Dit geldt ook voor 4-wekenloners met een periodeloon.
Dit geldt niet voor werknemers in de timmer cao met een periodeloon, die krijgen een 4-wekenloon.
Voor periode-loners zijn er 2 situaties mogelijk:
- U kunt ervan uitgaan dat het periodeloon het loon voor periode 13 is. Voor periode-loners met een periodeloon is het
periodeloon vaak afgeleid van het jaarloon / 13 perioden. Dit periodeloon is dus gebaseerd op een jaarloon.
- Is het periodeloon niet omgerekend van jaarloon, dan kunt u dus zeggen dat er bij het loon voor periode 13 nog 1 week
extra uitbetaald moet worden.
Wij verlonen alle periode-, uurloners op basis van 5 weken, dus met 1 extra loonweek. Wilt u geen extra week betalen, dan
verzoeken wij u ons dit door te geven.
Let op!
Het kan zijn dat er deze manier misschien meer loonheffingskorting betaald wordt dan waar de werknemer recht op heeft.
De Belastingdienst verrekend dit voordeel van de extra heffingskorting via de aanslag inkomstenbelasting van uw
werknemer.

Wet Werken na AOW-gerechtigde leeftijd
De Wet Werken na AOW-gerechtigde leeftijd is op 29 september aangenomen door de Eerste Kamer en gaat in per 1
januari bij ziekte hoeft de werkgever maximaal 13 weken ziekte door te betalen
-

u mag 6 tijdelijke contracten aanbieden binnen 48 maanden, voordat het een vast contract wordt.
Alleen contracten die zijn aangegaan na de AOW-leeftijd tellen mee
de opzegtermijn wordt 1 maand
verzoek om wijzigen van de arbeidsduur hoeft niet gehonoreerd te worden
werkgever mag het minimumloon betalen, mits er geen cao is, anders moet het cao loon betaald worden

Vorst WW
Wanneer er in de winter 2015-2016 meer dan 15 onwerkbare dagen zijn vanwege de vorst kan er onder voorwaarden
gebruik gemaakt worden van de vorst WW. De eerste 15 dagen moeten doorbetaald worden door de werkgever.
Na deze 15 dagen kan de werkgever een beroep doen op de vorst WW. Voorwaarde is dat de werkgever elke dag dat er
vorst is, dit moet melden bij het UWV.
Lees hier meer over op onze site.

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2016
De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2016 met 1,11%.
De tabel met de nieuwe bedragen vindt u op onze site onder nieuws.

Afbouw Cao: Vakantiefonds Afbouw stopt per 31 december 2015.
De cao-partijen voor de Afbouw hebben besloten om het Vakantiefonds op te heffen.
Wat houdt dit in voor de werkgever en de werknemer:
-

-

Per 1 januari 2016 stopt de opbouw en betaling naar het vakantiefonds
In mei 2016 of periode 5-2016 betaald de werkgever 8% vakantiegeld uit over de maanden januari t/m mei of
de perioden 1 t/m 5
In mei 2016 of periode 5-2016 betaald de werkgever ook eenmalig (bij maandverloning het loon uit over 15
dagen en 1,5 uur) en bij (4-weken verloning 14 dagen en 2 uur) uit aan verlofdagen en feestdagen (over
opgenomen verlof- en feestdagen over deze maanden / perioden in 2016 hoeft de werkgever geen loon te
betalen)
De werkgever gaat per 1 juni 2016 of periode 6-2016 het loon over de vrije dagen en feestdagen doorbetalen
Vanaf mei 2017 of periode 5-2017 betaald de werkgever jaarlijks 8% vakantiegeld uit
De rechten die de werknemers nog opgebouwd hebben in het vakantiefonds over 2015 worden in maart 2016
uitgekeerd door het vakantiefonds

Werken met uitzendkrachten in de Duitse bouw is niet toegestaan (Bron: Nedubex)
Het werken met uitzendkrachten is in de Duitse bouwnijverheid definitief niet toegestaan. Dit geldt ook als Nederlandse
uitzendbureaus of payroll bedrijven personeel uitlenen aan Nederlandse bouwbedrijven die de werknemers te werk
stellen in Duitsland.
Dit heeft het advocatenkantoor Alpmann-Fröhlich schriftelijk vernomen van het Bundesfinanzdirektion West (Zoll) te
Keulen. De douane beroept zich hierbij op § 2 nr. 4 van het Arbeitnehmer-Entsendegesetz en §1b, 1 AÜG gesetz. In
deze wetgeving is geregeld dat het te werk stellen van uitzendkrachten voor de Duitse bouw verboden is.
Aangezien er (nog) geen jurisprudentie omtrent dit standpunt van de douane is, blijft het een risico voor iedere
Nederlandse ondernemer die in de bouw werkzaam is om uitzendkrachten in te zetten in de Duitse bouwnijverheid.
Het niet nakomen van de materiële verplichtingen zoals vastgelegd in de Duitse wetgeving kan boetes opleveren tot
25.000 euro. Aan formele fouten hangt een prijskaartje van maximaal 15.000 euro.
Neem dus geen uitzendkrachten en of payrollers mee naar Duitsland!!!!!.

Wist u dat:
-

De premiekorting jongere werknemer aangevraagd kan worden voor werknemers die voor 31 december 2015
zijn aangenomen (u kunt dan 2 jaar lang de premiekorting claimen)
Bent u werkzaam in Duitsland: controleer uw Handwerkskammer inschrijving. Deze is maar 1 jaar geldig en
moet steeds opnieuw worden aangevraagd
Wilt u het contract met een werknemer niet verlengen, dan moet u dit minimaal 1 maand van tevoren schriftelijk
opzeggen!
Wanneer u iemand na ontslag binnen 6 maand weer aanneemt u de transitievergoeding door kunt schuiven
Wanneer u een werknemer in dienst neemt die een uitkering ontvangt (bijv. WIA, WAO, WAZ, Wajong) dat u
dan recht heeft op een no-riskpolis. Deze no-risk polis houdt in dat u gedurende 5 jaar vanaf de eerste werkdag
van de werknemer recht heeft op een ziektewetuitkering van het UWV

