Nieuwsbrief 3 – 2015
Bouw-Cao Flyer cao voorstel
Hierbij vindt U de flyer van de
werkgeversorganistaties betreffende
een eventuele nieuwe bouw CAO.
Hierop staat een voorbeeld
berekening voor de werknemers hoe
de nieuwe cao er uit zou kunnen
zien.

Sluiting i.v.m. de feestdagen 2015
Ons kantoor is collectief gesloten op 2e Paasdag 6 april, Koningsdag 27
april, 4 mei en 5 mei (Bevrijdingsdag), Hemelvaartsdag 14 mei, 15 mei (de
vrijdag na Hemelvaartsdag) en 2e Pinksterdag 25 mei.
Zomervakantie 2015 (terugvaladvies Bouwend Nederland)
- Regio Noord
- Regio Midden
- Regio Zuid

20 juli t/m 7 aug. (weken 30, 31 en 32)
27 juli t/m 14 aug. (weken 31, 32 en 33)
3 aug. t/m 21 aug. (weken 32, 33 en 34

Principeakkoord CAO voor de Timmerindustrie

Deze flyer kunt u aan uw werknemers
geven zodat zij kunnen zien wat het Op 11 maart 2015 is onderstaand principeakkoord afgesproken. De tekst
moet nog ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de afzonderlijke
voorstel is waar de werkgeversverenigingen.
organistaties op dit moment mee
bezig zijn.
Looptijd
De looptijd van de CAO voor de Timmerindustrie is van 1 januari 2015 tot
en met 31 maart 2017.
Loon (art. 23): De lonen (CAO en daadwerkelijke lonen) worden als volgt
verhoogd:
-op 1 maart 2015 met 0,5%
-op 1 juli 2015 met 1%
-op 1 januari 2016 met 1%
-op 1 juli 2016 met 1%
-op 1 januari 2017 met 0,5%
Bevordering werkgelegenheid en scholing
-De tijdelijke crisismaatregel over de niet-doorbetaalde schooldag c.q. het
voor 50% doorbetalen hiervan (art. 16 lid 3) tijdens een
beroepspraktijkvormingsovereenkomst wordt verlengd tot 1 juli 2016. De
Vakraad wenst de daadwerkelijke effecten van deze maatregel tijdig te
evalueren waarna besproken wordt of voortzetting na 1 juli 2016 tot einde
looptijd van de CAO 31 maart 2017 nog gewenst is.
Het doel van de crisismaatregel is om tijdens de huidige economische
situatie de infrastructuur van de BBL trajecten te behouden en te
bevorderen.
-De huidige werkzaamheden van de SSWT worden op zodanige wijze
voortgezet waardoor de gelden van het Sectorplan volledig voor de
geformuleerde doelen in het Sectorplan benut zullen worden.
Het volledige akkoord vindt u op onze site.

G-rekeningen blijven bestaan, depotstelsel gaat niet door
De Belastingdienst heeft onlangs besloten de G-rekeningen te continueren en toekomstbestendig te maken.
Daarover is met de banken overeenstemming bereikt. Het depotstelsel gaat niet door.
De continuering van de G-rekeningen betekent dat de huidige werkwijze omtrent vrijwaring voor het bedrijfsleven
door storting op de G-rekening ongewijzigd blijft. Ook de doelgroepen blijven ongewijzigd. Het wetsvoorstel dat
voorzag in een verplichte G-rekening voor niet-gecertificeerde uitzendondernemingen treedt voorlopig niet in
werking en de mogelijke uitbreiding voor ZZP’ers om een G-rekening te openen wordt niet verder verkend. De
bestaande WKA-depots bij de Belastingdienst waarop rechtstreeks kan worden gestort worden opgeheven en het
G-rekeningenstelsel wordt toekomstbestendig gemaakt.
Het besluit om te stoppen met de ontwikkeling van de Depotservice hangt samen met de uitgangspunten uit de
Brede Agenda van staatssecretaris Wiebes waarin is opgenomen dat de Belastingdienst zoveel mogelijk teruggaat
naar zijn kerntaken. De ontwikkeling van processen en systemen voor de Depotservice startte naar aanleiding van
een wetsvoorstel om het G-rekeningenstelsel te vervangen door een depotstelsel. In maart 2014 besloten de
Belastingdienst, de Betaalvereniging en de banken tot een gezamenlijke heroriëntatie mede vanwege opgelopen
vertraging.

Inlenersbeloning per 30 maart gewijzigd.
Vanaf 30 maart 2015 is de uitzendondernemer verplicht om vanaf dag één de inlenersbeloning toe te passen.
Tijdens de laatste onderhandelingen over de ABU-CAO is een wijziging afgesproken met betrekking tot de
toepassing van de inlenersbeloning. Dat betekent dat voor alle uitzendondernemers, de uitzendkrachten in de
meeste gevallen vanaf de eerste dag (in plaats van na de 26e week) onder de inlenersbeloning vallen.
Met de inlenersbeloning worden uitzendkrachten beloond aan de hand van zes onderdelen van het
beloningssysteem van de opdrachtgever
1. Het geldende periodeloon in de schaal (en inschaling conform wat gebruikelijk is bij opdrachtgever).
2. De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week/maand/jaar/periode. Deze kan - dit ter keuze van de
uitzendonderneming - gecompenseerd worden in tijd en/of geld.
3. Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en
ploegentoeslag.
4. Initiële loonsverhoging, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald.
5. Periodieken bij de inlener (flexwerkers gaan mee in hetzelfde systeem voor het toekennen van
salarisverhogingen als het vaste personeel. Soms afhankelijk van een beoordelingsgesprek).
6. Kostenvergoeding (voor zover de uitzendonderneming deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen:
reiskosten, pensionkosten, gereedschapskosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de
functie).
Geen overgangsregeling
Er is geen overgangsregeling voor de inlenersbeloning. De inlenersbeloning is immers al lang tevoren
afgesproken en aangekondigd. Uitzendkrachten gaan dus allemaal uiterlijk 30 maart 2015 over

