Nieuwsbrief mei 2017

Wijziging mailadres voor per e-mail
verzonden loonstroken
De loonstroken worden vanaf 1 mei
verzonden vanaf een nieuwe mailserver.
U kreeg de mail voorheen via
no_reply@aabo-rijssen.nl
Dit is nu no_reply@payrollasp.infor.com
Door deze aanpassing zullen er
waarschijnlijk minder mails in de spam
komen van privé-emailboxen.
Let op: door deze wijziging van server kan
het zijn dat de mail niet doorgelaten wordt
door de mailserver, het kan zijn dat de
loonstrook dan alsnog in de spam terecht
komt.

Declareren seniorendagen (extra
roostervrije dagen) 2016 (Bouw Cao)
Heeft u werknemers die in 2016
seniorendagen hebben opgenomen dan
heeft u maximaal een ½ jaar (na datum
opname) om deze dag te declareren bij het
aanvullingsfonds.

Loonmutaties mei / juni / juli 2017
- CAO Timmerindustrie: per 1-5-2017 een salarisverhoging van 0,75%
- CAO Afbouw: per 1-7-2017 een salarisverhoging van 0,5%
- CAO Bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven: per 1-7-2017 een
salarisverhoging van 1,5%
- CAO Bouw en Infra: per 1-7-2017 (periode 7) een salarisverhoging van 1%
- CAO Hoveniers: per 1-7-2017 een salarisverhoging van 0,75%
- CAO Metaal en Techniek Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijf: per 1-7-2017
een salarisverhoging van 0,75%
- CAO Natuursteenbedrijf: per 1-7-2017 een salarisverhoging van 0,5%
- CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf: per 1-7-2017 een
salarisverhoging van 2%

Bouwvak 2017 (terugvaladvies Bouwend Nederland)
- Regio Noord: 7 augustus 2017 t/m 25 augustus 2017 (weken 32,33 en 34)
- Regio Midden: 24 juli 2017 t/m 11 augustus 2017 (weken 30, 31 en 32)
- Regio Zuid:
31 juli 2017 t/m 18 augustus 2017 (weken 31, 32 en 33)

Sluiting AABO BV i.v.m. de bouwvak vakantie 2017
In week 32 (maandag 7 augustus t/m vrijdag 11 augustus 2017) zijn wij i.v.m.
de bouwvak collectief gesloten.
In week 30,31, 33 en 34 zijn wij beperkt aanwezig. Indien u uw
loonadministratie voor een bepaalde datum wilt laten verwerken dan adviseren
wij u om dit met uw contactpersoon te overleggen.

Relatie avond 2017

Dit moet u doen via de site van
mijnbeter.bter-bouw.nl.

Wij willen u graag informeren over actuele onderwerpen betreffende uw
loonadministratie en uw personeelsbestand.

Voorbeeld:
10 december 2016 dag opgenomen moet
gedeclareerd worden voor 9 juni 2017.

Reserveert u dinsdagavond 4 juli 2017 alvast in uw agenda?

Declareert u deze dagen zelf kijkt u dan
even na of alle dagen voor 2016
gedeclareerd zijn.
De dagen uit 2016 moeten ook in 2016
opgenomen zijn anders komen ze te
vervallen.
Dagen voor oudere jaren blijven nog wel
maximaal 5 jaar staan.
(Het aanvullingsfonds boekt eerst de
nieuwe dagen af en daarna worden dagen
uit de oude jaren afgeboekt).

De uitnodiging met meer informatie vindt u als bijlage bij deze nieuwsbrief.

Uitbetaling tijdspaarfonds
De jaarlijkse uitbetaling van het tijdspaarfonds heeft op 15 mei jl. plaatsgevonden. De saldo’s vakantietoeslag en dagen zijn automatisch uitbetaald.
Het saldo van de duurzame inzetbaarheid wordt niet elk jaar automatisch
uitbetaald. Wanneer een werknemer dit saldo wil laten uitbetalen moet hij hier
een verzoek voor doen.
Een bouwplaats werknemer kan dit doen via een formulier van de vakbond
( FNV, CNV en HZC). UTA-werknemers kunnen dit zelf via de website van het
tijdspaarfonds regelen.

Melding bij de Duitse douane (Zoll) moet vanaf 1 juli via internet
Per 1 juli 2017 kan de verplichte douane aanmelding voor Nederlandse werknemers die in Duitsland gaan werken alleen
nog via internet. De fax aanmelding komt per 1 juli volledig te vervallen.
Er is voor deze site nog geen Nederlandse handleiding beschikbaar. Het blijkt voor veel bedrijven moeilijk om een correcte
melding te doen. Op de site van de Zoll staat wel vermeld dat het strafbaar is wanneer de melding verkeerd of onvolledig is
ingevuld. Dit kan tot een geldboete leiden van maximaal € 30.000,00.
Link naar site van de Zoll

Minimumloon Duitsland gewijzigd
Het minimumloon voor schilders werkzaam in Duitsland is per 1 mei 2017 verhoogd:
- Vak volwassen (gezel) € 13,10 (West-Duitsland)
- Vak volwassen (gezel) € 11,85 (Oost-Duitsland)
- Hulp (niet gediplomeerd) € 10,35

Bouwvak 2018 (terugvaladvies Bouwend Nederland)
- Regio Noord: 6 augustus 2018 t/m 24 augustus 2018 (weken 32,33 en 34)
- Regio Midden: 30 juli 2018 t/m 17 augustus 2018 (weken 31, 32 en 33)
- Regio Zuid:
23 juli 2018 t/m 10 augustus 2018 (weken 30, 31 en 32)

Voor afkoop pensioen in eigen beheer is een nieuw formulier van de Belastingdienst beschikbaar
Vanaf 1 april 2017 mag een DGA geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. Wanneer de DGA beslist dat hij de
pensioenrechten gaat afkopen/omzetten moet hij de Belastingdienst daarover informeren. Dat moet met een
informatieformulier.
U kunt deze downloaden op de site van de belastingdienst link belastingdienst formulier afkoopomzetting

Bijverdiensten jongere werknemer / student / scholier
Voor jongere werknemers / stagaires ( 16 of 17 jaar) kan voor de ouders/verzorgers de kinderbijslag en het kindgebonden
budget vervallen indien het kind meer dan € 1.265,- netto per kwartaal verdiend. Tijdens de zomervakantie mag een kind
€ 1.299,- extra verdienen.
Voor kinderen jonger dan 16 jaar geldt deze regeling niet.
Voor studenten/scholieren geldt een bijverdiengrens in de volgende situaties:
- mbo’ers onder de 18 jaar met een studentenreisproduct
- mbo’ers van 18 jaar of ouder die studiefinanciering ontvangen
- hbo’ers en wo’ers met studiefinanciering volgens het oude stelsel
Deze werknemers mogen in 2017 maximaal € 14.215,75 bijverdienen. Inkomsten buiten Nederland moeten hierin ook
meegenomen worden.
Met het oude stelsel voor studiefinanciering bij hbo’ers en wo’ers wordt bedoeld: een basisbeurs, eventuele aanvullende
beurs en lening. Werknemers die onder het nieuwe stelsel vallen hoeven hier geen rekening mee te houden.

