Nieuwsbrief 4 – 2015
Sluiting i.v.m. de feestdagen 2015
Ons kantoor is collectief gesloten op
4 mei en 5 mei (Bevrijdingsdag),
Hemelvaartsdag 14 mei, 15 mei (de
vrijdag na Hemelvaartsdag) en 2e
Pinksterdag 25 mei.

Bouw en UTA cao: Uitbetaling
Tijdspaarfonds
De uitbetaling van het Tijdspaarfonds
vindt plaats op 11 mei 2015.
De laatste betalingen aan het TSF
worden verwerkt op vrijdag 1 mei.
Wanneer werkgevers het TSF
afdragen voor deze datum wordt het
nog meegenomen in de uitbetaling.
Betalingen die na 1 mei binnenkomen
worden niet meer meegenomen in de
uitbetaling. De werknemers kunnen
deze bedragen opnemen met een
tussentijdse uitbetaling.
Begin april ontvangen de
werknemers van het TSF een saldo
overzicht. Op dit overzicht staat het
IBAN rekeningnummer vermeld dat
bekend is bij het TSF. De
werknemers moeten dit IBANnummer controleren. Indien het
nummer gewijzigd moet worden dan
moet dit voor 8 mei doorgegeven
worden aan het TSF.

Bouw en UTA cao aanlevering OLP
verandert per 1 januari 2016
Per 1 januari 2016 verandert de
aanlevering van de OLP (Opgave
Loon en Premie). U hoeft hier niets
voor te ondernemen, dit gebeurt door
ons en onze softwareleverancier.
Deze gegevens worden periodiek
door ons aan APG aangeleverd.

Werkgeversorganisaties in de bouw zeggen de BTER-cao op per 31
december 2015.
De BTER-cao eindigt per 31 december 2015. De werkgevers beogen met
deze opzegging de kosten van de collectieve fondsen te verminderen. Het
gaat dan over het Aanvullingsfonds, Scholingsfonds en O&O-fonds. De
werkgevers willen voor de toekomst een beperkt O&O-fonds.
Wat zijn de consequenties voor u als werkgever?
Vanaf 1 januari 2016 hoeven er geen BTER-premies meer afgedragen te
worden. Hiertegenover staat dat er ook niets meer uit deze fondsen
gedeclareerd kan worden.
LET OP!! Seniorendagen kunnen dan niet meer gedeclareerd worden,
maar werkgevers moeten deze ook in 2016 op basis van de nawerking van
de cao wel blijven betalen aan de werknemer.
Het is dus verstandig om werknemers die recht hebben op
seniorendagen deze dagen dit jaar op te laten nemen, zodat u ze nog
kunt declareren.
Een ander gevolg van het eindigen van de BTER-cao is het wegvallen van
de financiering van Fundeon en Arbouw. In december 2014 hebben de
werkgevers de samenwerking met deze instituten opgezegd.
Loonmutaties
- CAO Hellende daken: per 1 juli 2015 verhoging van de lonen met 1%
- CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf: per 1 juli 2015 verhoging
van de lonen met 2%
- CAO Timmerindustrie: per 1 juli 2015 verhoging van de lonen met 1%
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

Premievrijstelling oudere werknemer vervalt per 1 juli 2015
De premievrijstelling oudere werknemer vervalt per 1 juli 2015.
Dit geldt voor werknemers die:
- tot 1 juli 2015 in dienst zijn
- op 1 januari 2015 61,5 jaar of ouder zijn
- op 1 juli 2015 nog geen 62 jaar zijn
Voor deze werknemers hoeft nu geen basispremie WAO/WGA afgedragen
te worden. Doordat de premievrijstelling vervalt, zullen de loonkosten van
deze werknemers stijgen.

Minister Asscher treft overgangsregeling voor de transitievergoeding
Er komt een overgangsregeling voor de transitievergoeding om te voorkomen dat tijdelijke werknemers, zoals
seizoen werkers in de horeca, recreatie en tuinbouwsector niet opnieuw ingehuurd worden en werkgevers met
andere tijdelijke werknemers aan de slag gaan. Vanaf 1 juli 2015 hebben tijdelijke werknemers recht op een
transitievergoeding als na ten minste twee jaar de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd door de werkgever.
De hoogte daarvan wordt in het oorspronkelijke voorstel bepaald door de gewerkte periodes van voor 1 juli 2015.
Voor de overgangsregeling was het zo dat alle contracten uit het verleden die elkaar met tussenpozen van
maximaal zes maanden hebben opgevolgd, zouden meetellen voor het bepalen van de duur van het
dienstverband. Voor seizoen werkers – die bijvoorbeeld in het zomer- en winterseizoen voor uw onderneming
werken – zou de transitievergoeding daardoor behoorlijk hoog oplopen.
Door de overgangsregeling telt straks alleen nog het arbeidsverleden van tijdelijke krachten vanaf 1 juli 2012 - met
een onderbreking korter dan zes maanden - mee voor de transitievergoeding. Zo wordt voorkomen dat
werkgevers door de opbouw van de transitievergoeding werknemers niet meer aannemen. Tijdelijke
arbeidsovereenkomsten van voor 1 juli 2012 tellen alleen mee met een onderbreking van ten hoogste drie
maanden. Dat sluit aan ook bij het overgangsrecht voor de ketenbepaling. Minister Asscher vindt het in deze
gevallen belangrijk dat werknemers hun werk kunnen houden in plaats van dat ze aan de kant komen te staan,
vaak ook nog zonder vergoeding.
In de overgangsregeling is geregeld dat de transitievergoeding niet direct betaald hoeft te worden als de
werkgever de werknemer de garantie biedt dat hij of zij binnen zes maanden weer bij uw onderneming aan de slag
kan. Hiermee wordt voorkomen dat een werkgever na 1 juli 2015 meteen na afloop van een tijdelijk contract een
transitievergoeding verschuldigd zal zijn.
Als een tijdelijke werknemer binnen maximaal zes maanden na het aflopen van zijn tijdelijk contract een vast
contract krijgt dat ingaat op of na 1 juli 2015, telt ook de periode tussen 1 juli 2012 en 1 juli 2015 alleen mee als
tijdelijke arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met een periode van maximaal drie maanden. In ruil
daarvoor krijgt de werknemer dan de zekerheid van een vast contract.
Dit wil zeggen dat als de werknemer een vast contract heeft en tussen 1 juli 2012 en 1 juli 2015 minimaal 3
maanden en 1 dag uit dienst geweest, de begindatum van het nieuwe contract dan de nieuwe datum in dienst is.
De vergoeding is bedoeld voor scholing en/of om over te stappen naar ander werk.
Wanneer moet u uw werknemer bij ontslag wel een transitievergoeding betalen?
- werknemer die ten minste 2 jaar in dienst is geweest
- werknemer die na 2 jaar ziekte wordt ontslagen
Wanneer moet u uw werknemer bij ontslag geen transitievergoeding betalen?
- werknemer die nog geen 18 jaar is en gemiddeld niet meer dan 12 uur per week werkt
- werknemer waarbij ontslag verband houdt met het bereiken van de AOW- of pensioen
- ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer
- werkgever in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling is verleend.
Hoogte van de uitkering
- afhankelijk van het loon en de duur van de arbeidsovereenkomst(en)
- in de eerste 10 jaar is de vergoeding 1/3 maandsalaris per dienstjaar
- na 10 jaar is de vergoeding ½ maandsalaris per dienstjaar
- bedrag van de vergoeding is maximaal € 75.000

Werken in Duitsland (wat moet u als werkgever regelen)?
Per 1 januari 2015 is de wet minimumloon in werking getreden. Ook zijn per 1 januari 2015 de controles in
Duitsland strenger geworden. Het is van groot belang dat als u werkzaamheden in Duitsland gaat verrichten, u
alle zaken goed geregeld heeft. Een niet goed ingevuld faxformulier van de Zoll kan al een boete opleveren van
maximaal € 15.000,-. Het werken met uitzendkrachten in Duitsland mag niet. Ook het werken met ZZP-ers wordt
afgeraden (wilt u dit wel, laat u hierover dan duidelijk informeren).
Voordat de werkzaamheden beginnen:
- werkgever moet voor de werknemer bij het SVB een A1/E101 formulier aanvragen
- werkgever moet het werk en de duur van de werkzaamheden melden bij de Zoll (douane)
(formulier faxen) naar de Bundesfinanzdirektion in Köln
- werkgever moet het werk en de duur van het werk melden bij SOKA-BAU (ULAK)
- werkgever moet de werknemers aanmelden bij SOKA-BAU (formulieren faxen)
(denk aan minimum uurloon in DLD = € 14,20 (1-1-2015))
- aanvraag Freistellungsbescheinigung (vrijstelling bouwvoorheffing) bij Finanzamt in Kleve. Een gedeelte van
het formulier moet door de Nederlandse Belastingdienst ingevuld worden
- inschrijving werkzaamheden bij de Handwerkskammer en Handwerksrolle (ambachtsregister)
(dit is afhankelijk van de werkzaamheden die uw werknemers uit gaan voeren)
- eventueel aanvragen EG-verklaring bij de KVK
Wat moeten de werknemers bij zich hebben als het werk gestart is?
Deze papieren dienen op de bouw te liggen!
- lijst van alle medewerkers met urenoverzicht per dag (begin / pauze / einde)
- A1/E101 verklaring (moeten geldig zijn)
- loonstrookjes (om aan te tonen dat minimaal het Duitse minimumloon verdient wordt)
- loonstrook in het Duits
- arbeidsovereenkomst in het Duits
- bewijs van betaling van de laatste lonen
- kopie van de fax en faxbevestiging van de melding bij de Bundesfinanzdirektion
- kopie van de fax en faxbevestiging van de melding bij SOKA-BAU
Melding SOKA-BAU
- De uren die de werknemers in Duitsland hebben gewerkt moeten maandelijks voor de 15e van de maand
doorgegeven worden aan SOKA BAU.
Hoe lang zijn de werkzaamheden in Duitsland?
Werkt de werknemer langer dan 183 dagen (lijfelijk) in Duitsland, dan is de werknemer belastingplichtig in
Duitsland! Dit heeft ook gevolgen voor bijv. een eventuele hypotheekrente aftrek.
Feestdagen
Op feestdagen mag in Duitsland niet gewerkt worden. Ook als de dagen in Nederland niet erkend zijn als
feestdag, bijvoorbeeld 1 mei (dag van de Arbeid). Vaak bellen verontwaardigde Duitse burgers naar de politie,
met de melding dat er toch gewerkt wordt. De Duitse politie treedt streng op als er gewerkt wordt op een
feestdag. Vaak krijg je eerst een waarschuwing dat je moet stoppen, doe je dit niet dan riskeer je een procesverbaal met eventueel een aanhouding.
Voor meer vragen / informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

AOW-leeftijd gaat sneller omhoog
Het versneld verhogen van de AOW-leeftijd gaat door, in 2018 naar 66 jaar en in 2021 naar 67 jaar. De
staatssecretaris kreeg een ruime meerderheid in de Tweede Kamer achter haar voorstel. In het oorspronkelijke
tempo zou de AOW-leeftijd pas in 2023 op 67 uitkomen.
Tevens wordt de overbruggingsregeling verlengd naar 2023. De overbruggingsregeling gaat nu ook gelden voor
mensen die tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 met VUT of prepensioen gaan of zijn gegaan. De
overbruggingsregeling houdt in dat mensen die geen of te weinig (gezamenlijk) inkomen hebben tussen 65 jaar
en de verhoogde AOW-leeftijd een uitkering krijgen op minimumniveau. Voor alleenstaanden is de grens 200%
van het minimumloon en voor samenwonenden 300%.
Staffel AOW leeftijd:
Verhoging
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

In maanden
1
3
3
3
4
4
4

AOW-leeftijd
65 jaar + 3 maanden
65 jaar + 6 maanden
65 jaar + 9 maanden
66 jaar
66 jaar + 4 maanden
66 jaar + 8 maanden
67 jaar

Personen geboren tussen:
Na 31-10-1949 en voor 01-10-1950
Na 30-09-1950 en voor 01-07-1951
Na 30-06-1951 en voor 01-04-1952
Na 01-05-1952 en voor 01-01-1953
Na 31-12-1952 en voor 01-09-1953
Na 31-08-1953 en voor 01-05-1954
Na 30-04-1954 en voor 01-01-1955

Foto’s van de politie gebruikt door de Belastingdienst bij controle privégebruik auto van de zaak
De Belastingdienst mag foto’s van de politie gebruiken bij controle van het privégebruik van de auto van de zaak.
Het Gerechtshof Den Bosch heeft op 27 maart 2015 geoordeeld dat de Belastingdienst bij het controleren van de
rittenadministratie, foto’s van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) mag gebruiken. Het gaat om de foto’s
die gemaakt worden door camera’s boven de snelweg. Deze camera’s registreren de auto’s die gebruik maken
van de snelweg.
Een werknemer met een auto van de zaak moet bijtelling betalen als hij de auto ook privé gebruikt tenzij hij in
een jaar minder dan 500 kilometer privé rijdt. De werknemer moet dit aantonen door middel van een
rittenadministratie.
Een burger vond dat hiermee inbreuk werd gemaakt op zijn recht op privacy en spande een zaak aan tegen de
Belastingdienst.
Het hof vindt dat het gebruik van de foto’s weliswaar een inmenging van het privéleven is, maar dat die
inmenging in dit geval is toegestaan. Hierbij is van belang dat het controleren van de rittenadministratie op heel
veel belastingplichtigen van toepassing is. Dan is een voor de Belastingdienst zo efficiënt mogelijke controle
gerechtvaardigd, aldus het hof. Daar komt bij dat andere manieren van controle ook een inbreuk op de privacy
zouden zijn voor burgers.
Bevrijdingsdag 5 mei 2015 wel of geen feestdag / vrije dag?
Bouw UTA Cao:
Mortel CAO Cao:
Cao Wonen:

doorbetaalde feestdag (1 x per 5 jaar feestdag conform cao)
doorbetaalde feestdag (1 x per 5 jaar feestdag conform cao)
doorbetaalde feestdag (1 x per 5 jaar feestdag conform cao)

Afbouw Cao:
Meubel cao:

collectieve roostervrije dag
collectieve vakantiedag

Metaal Cao:
Natuursteen Cao:
Dakdekkers:
Timmerindustrie:

geen vrije dag (staat niet in de cao vermeld)
geen vrije dag
geen vrije dag
geen vrije dag

