Nieuwsbrief 6–2015
Ziekmelden tijdens de
vakantieperiode
Tijdens onze bedrijfssluiting (20 juli
t/m 7 augustus 2015) zijn wij niet in
staat om uw ziekmeldingen te
verrichten. Wij raden u aan om uw
personeel te informeren bij welke
Arbodienst u bent aangesloten zodat
men zich daar kan ziekmelden tijdens
uw en onze afwezigheid. Na de
vakantiesluiting kunnen wij deze
meldingen weer voor u bijwerken.

Sluiting i.v.m. de bouw vakantie 2015
In week 30, 31 en 32 (maandag 20 juli t/m vrijdag 7 augustus 2015) zijn
wij i.v.m. de vakantie collectief gesloten. Indien u uw loonadministratie
voor een bepaalde datum wilt laten verwerken dan adviseren wij u om
dit met uw contactpersoon te overleggen.
Hebt u nog mutaties met betrekking tot het personeel, zoals
bijvoorbeeld in- en indiensttredingen en loonwijzigingen dan willen wij u
verzoeken deze zo spoedig mogelijk aan ons door te geven, zodat we
deze alvast voor u kunnen aanpassen.
LET OP: de loonaangifte van periode 7 (weken 25 t/m 28) van de 4weken aangifte dient voor 12 augustus aangeleverd en betaald te zijn
bij de Belastingdienst !!!!

Principeakkoord Bouw cao
Op 13 juni 2015 hebben cao-partijen in de bouw een onderhandelingsresultaat bereikt na een proces van ruim
1,5 jaar. Voor beide partijen is er een resultaat met plussen en minnen: aanpassing van arbeidstijdenbepalingen waardoor meer maatwerk mogelijk is; maatregelen om de leerlingeninstroom te bevorderen en
afbouw seniorendagen. De collectieve voorzieningen worden gefaseerd afgebouwd. Hier komt een individueel
keuzebudget voor in de plaats.
Hieronder vindt u enkele punten uit het akkoord.
-

looptijd van 1 januari 2015 t/m 31 januari 2017
loonsverhogingen: 01-07-2015 = 2,5%, 01-01-2016 = 1,5%, 01-07-2016 = 1,25%, 01-01-2017 = 0,25%.
vergoeding vakbondscontributie wordt eenmaal per jaar € 50 euro netto
(onder voorbehoud) bouw ID-pas per 01-01-2016, hierop staan de gegevens van de werknemer
bbl leerlingen - nieuwe loonschalen per 01-09-2015
- bbl2 25 uur betaling 1e 26 weken komt te vervallen
seniorendagen bouw wijzigen: per 01-01-2016 is het voor werknemers van 55 jaar en ouder 10 dagen
per jaar, voor werknemers tussen 50 en 54 jaar geldt per 01-01-2016 een staffel.
seniorendagen uta wijzigen: per 01-01-2016 is het voor werknemers van 55 jaar en ouder 9 dagen, voor
werknemers tussen 50 en 54 jaar geldt per 01-01-2016 een staffel.
4-daagse werkweek bouw: werkgever hoeft een eventuele tekort aan dagen (door de wintersluiting) niet
meer aan te vullen
arbeidstijden en aan arbeidstijden gerelateerde toeslagen
scholingsfonds vervalt
regeling eenmalige uitkering bij werkloosheid stopt per 1 januari 2016
tsf wordt hervormd tot individueel budget van de werknemer

Advies van Bouwend Nederland om de loonsverhoging van 1 juli nog niet door te voeren. Het
onderhandelingsresultaat is nog niet bekrachtigd door de diverse cao-partijen.
Bouwend Nederland zal 10 regionale bijeenkomsten houden om met de leden in gesprek te gaan en dit
onderhandelingsresultaat toe te lichten.
Wanneer er meer bekend is zullen we u dit meedelen.
Het totale akkoord vindt u op onze site.

Wet Werk en Zekerheid
wijzigingen per 1 januari 2015
- Aanzegtermijn: werkgever moet de werknemer uiterlijk één maand voor afloop van een contract voor bepaalde
tijd (van 6 maanden en langer) schriftelijk meedelen of het contract voortgezet wordt of niet
- Proeftijd: de proeftijd vervalt voor een contract met de duur tot 6 maanden.
Bij contracten met een duur tussen 6 maanden en 2 jaar mag de proeftijd maximaal 1 maand zijn.
Bij CAO kan hiervan worden afgeweken.
- Concurrentiebeding: in contracten voor bepaalde tijd mag u alleen in bijzondere gevallen nog een
concurrentiebeding op nemen.
Wijzigingen per 1 juli 2015
- Ketenregeling: 3 opeenvolgende contacten mogen maximaal 24 maanden duren, anders wordt het een
contract voor onbepaalde tijd
- Onderbreking van de keten: nu is dit 3 maanden, dit wordt 6 maanden
- Ontslag bedrijfseconomische reden of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (2 jaar ziekte) via het UWV
- Ontslag om een verstoorde arbeidsverhouding gaat via de rechter
- Ontslag met een beëindigingsovereenkomst blijft mogelijk
- Bij ontslag, op verzoek van de werkgever, moet een transitievergoeding betaald worden wanneer de
werknemer een dienstverband heeft gehad van 2 jaar of langer. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk
van de leeftijd en de duur van het dienstverband.
- Wanneer een werknemer na 2 jaar ziekte uit dienst gaat moet er ook een transitievergoeding betaald worden.
Aanzeggen bij indiensttreding mag: Uitspraak rechter Utrecht:
Per 1 januari 2015 moet de werkgever uiterlijk één maand voor afloop van een contract voor bepaalde tijd (van 6
maanden en langer) schriftelijk meedelen of het contract voortgezet wordt of niet.
De rechter uit Utrecht heeft over deze zaak een uitspraak gedaan dat u bij het aangaan van de
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd al in deze overeenkomst op mag nemen dat u het contract niet gaat
verlengen. U voldoet daarmee aan de wettelijke aanzegtermijn.
De werkgever kan altijd op deze bepaling terugkomen en de arbeidsovereenkomst toch verlengen.
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%
- CAO Hoveniersbedrijf: per 1 juli 2015 verhoging van de lonen met 0,5%
Brief APG i.v.m. machtiging pensioenaanlevering (PRINS)
Als het goed is hebt u onlangs of ontvangt u binnenkort een brief / email van APG over PRINS (premie- en
inningssystematiek), dit is het aanleveren van de pensioengegevens per 1 januari 2016. In deze brief wordt
gevraagd om ons te machtigen om deze aanlevering te blijven doen.
U hoeft hier geen actie in te ondernemen. Wij hebben een afspraak met APG gemaakt dat wij voor de
werkgevers waarvoor we nu de gegevens aanleveren dit ook in 2016 kunnen blijven doen.

Subsidieregeling Praktijkleren
Heeft u leerlingen in dienst dan is onderstaande informatie voor u van belang. U kunt voor de begeleiding van
deze leerlingen een tegemoetkoming krijgen in de kosten. Het subsidiebedrag per deelnemer bedraagt
afhankelijk van het aantal subsidieaanvragen maximaal € 2.700 per schooljaar.
Deze subsidieregeling wordt uitgevoerd door de RVO en moet door de werkgever zelf aangevraagd worden
(gaat niet meer via de loonadministratie). (Uiteraard kunnen wij deze aanvraag voor u behandelen).
Aanvraag subsidie:
- studiejaar 2014 / 2015, na afloop van het studiejaar
VMBO – MBO : 1 augustus 2014 t/m 31 juli 2015
HBO
: 1 september 2014 t/m 31 augustus 2015
Promovendi : 1 september 2014 t/m 31 augustus 2015
- kan aangevraagd worden van 2 juni 2015 tot en met 15 september 2015
- door middel van het digitale aanvraagformulier op de site van het RVO (aanvraag moet met eHerkenning
met betrouwbaarheidsnivo 1, AABO heeft ook eHerkenning)
- betaling is uiterlijk 15 december 2015
Hebt u één van de onderstaande leerlingen in dienst dan kunt u aanspraak maken op deze subsidieregeling:
- VMBO leerlingen (3e en 4e jaars) die een leertraject volgen
- MBO-leerlingen die de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) volgen
- Studenten die een technische Hbo-opleiding volgen (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving), bestaande
uit een combinatie van leren en werken.
- Promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een
instituut van de KNAW of NWO
- Werknemers van een privaatrechtelijke rechtspersoon of TNO die promotieonderzoek doen of een opleiding
tot technologisch ontwerper volgen
Let op: leerlingen die deelnemen aan de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) (stagiaire) en EVC traject vallen
niet onder deze regeling.
Voorwaarden voor de subsidie:
- Alleen volledige onderwijsprogramma’s die recht geven op een erkend kwalificerend diploma op MBO of
HBO niveau, dus geen deelcertificaten.
- De opleiding moet geregistreerd staan in het Crebo of Croho register
- De werkgever moet een erkend leerbedrijf zijn
- Er moet een geldige praktijkleerovereenkomst zijn (POK)
- MBO-BBL opleiding moet voldoen aan de 200 uren norm en 610 klokuren praktijkvorming
- VMBO leerlingen: buitenschools praktijkgedeelte moet ten minste 640 en max. 1280 klokuren omvatten
Voorwaarden aanvraag van de subsidie, aanwezige administratie en bewijslast
- werkgever beschikt over een (praktijkleer)overeenkomst die door alle vereiste partijen is getekend.
- werkgever moet per deelnemer de administratie kunnen tonen, wanneer RVO hier om vraagt
- werkgever heeft een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming. Dit kan
bijvoorbeeld zijn een door de leermeester getekende urenstaat, een uitdraai uit het digitaal tijdschrijfsysteem,
een presentielijst, een geldig arbeidscontract samengaand met een verzuimregistratie, zolang de
praktijkvorming uren van de deelnemer ermee kunnen worden aangetoond
- een administratie waaruit blijkt hoe en welke kwalificaties/kwaliteiten met betrekking tot de beroepsvorming
zijn behaald. Bijvoorbeeld een (BPV-)werkboek (origineel / kopie / scan) van de deelnemer en tussentijdse
gespreks-, beoordeling- en evaluatieverslagen
- aantonen dat er daadwerkelijk begeleiding is geweest; door wie, welke begeleidingsactiviteiten en wanneer
heeft de begeleiding plaatsgevonden waardoor de deelnemer zijn kwalificaties heeft behaald? Dit kan in de
praktijkleerovereenkomst zijn afgesproken. De daadwerkelijke uren van de begeleider kunnen per week
expliciet worden gemaakt door bijvoorbeeld een projecturenregistratie.

Zomervakantie 2016 (terugvaladvies Bouwend Nederland)
- Regio Noord
- Regio Midden
- Regio Zuid

1 augustus 2016 t/m 19 augustus 2016
25 juli 2016 t/m 12 augustus 2016
8 augustus 2016 t/m 26 augustus 2016

(weken 31, 32 en 33)
(weken 30, 31 en 32)
(weken 32, 33 en 34)

Minimumlonen per 1 juli 2015
Per 1 juli 2015 stijgt het wettelijk minimumloon met 0,4%.
Hieronder vindt u het wettelijke minimumloon per 1 juli 2015 en per gewerkt uur bij 36-, 38- en 40-urige
werkweek.
Leeftijd

Per maand

Per dag

36 uur

38 uur

40 uur

€ 1.507,80

Per
week
€ 347,95

23 en
ouder
22
21
20
19
18
17
16
15

€ 69,59

€ 9,67

€ 9,16

€ 8,70

€ 1.281,65
€ 1.093,15
€ 927,30
€ 791,60
€ 686,05
€ 595,60
€ 520,20
€ 452,35

€ 295,75
€ 252,25
€ 214,00
€ 182,65
€ 158,30
€ 137,45
€ 120,05
€ 104,40

€ 59,15
€ 50,45
€ 42,80
€ 36,53
€ 31,66
€ 27,49
€ 24,01
€ 20,88

€ 8,22
€ 7,01
€ 5,94
€ 5,07
€ 4,40
€ 3,82
€ 3,33
€ 2,90

€ 7,78
€ 6,64
€ 5,63
€ 4,81
€ 4,17
€ 3,62
€ 3,16
€ 2,75

€ 7,39
€ 6,31
€ 5,35
€ 4,57
€ 3,96
€ 3,44
€ 3,00
€ 2,61

Geen VAR én geen BGL, maar de Voorbeeldovereenkomst
Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft een alternatief van de werknemers- en werkgeversorganisaties
voor de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) en de eerder voorgestelde Beschikking geen loonheffingen (BGL) verder
uitgewerkt.
In de toekomst kunt u de overeenkomst die u met een zelfstandige opdrachtnemer wilt sluiten, voorleggen aan
de Belastingdienst ter beoordeling, hiervoor komen goedgekeurde voorbeeldovereenkomsten.
Goedkeuring overeenkomst biedt zekerheid
Zowel belangenorganisaties van opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) als individuele
opdrachtgevers en zzp’ers kunnen hun overeenkomsten kunnen voorleggen aan de Belastingdienst. Als de
Belastingdienst de overeenkomst goedkeurt, heeft u de zekerheid dat u geen loonheffingen hoeft af te dragen
voor de zzp’er. Een voorwaarde is wel dat er in de praktijk daadwerkelijk volgens de overeenkomst wordt
gewerkt. Is dit niet het geval, dan kan de Belastingdienst uw organisatie een correctieverplichting of
naheffingsaanslag opleggen.
Goedgekeurde overeenkomsten zijn vijf jaar geldig
Als de Belastingdienst de voorgelegde overeenkomst goedkeurt, publiceert de fiscus een geanonimiseerde
versie van de overeenkomst zodat andere opdrachtgevers- en nemers die ook kunnen gebruiken. Zij hoeven
hem dan dus niet opnieuw aan de fiscus voor te leggen. De Belastingdienst zal gemiddeld zes weken nodig
hebben om een overeenkomst te beoordelen. Is de overeenkomst eenmaal goedgekeurd, dan geldt de
goedkeuring vijf jaar.

De vakantiewerker 2015
Vakantiewerk is met een tijdelijk karakter; veel vakantiewerkers gaan na de vakantie weer naar school of
studeren. Vakantiewerk is wettelijk toegestaan voor jongeren van 13 jaar en ouder.
LET OP: In de bouw is dit toegestaan vanaf 16 jaar (vakantiewerkers jonger dan 16 jaar mogen uitsluitend handen spandiensten doen). Meer informatie vindt u op de site van de rijksoverheid link naar de site van de
Rijksoverheid, hierop kunt u zien welke werkzaamheden jongeren mogen uitvoeren. uitleg ministerie
Onderstaand treft u informatie aan over vakantiewerkers. Het complete overzicht vindt u op onze site.
- Een vakantiewerker is een scholier of student die tijdens de schoolvakanties gaat werken. CAO-bepalingen
zijn op de vakantiewerker niet van toepassing. Het is aan te bevelen met de vakantiewerker een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan.
- De vakantiewerker heeft recht op betaling van tenminste het minimumloon. Tevens heeft de vakantiewerker
recht op 8% vakantietoeslag. De vakantiewerker heeft ook recht op vakantiedagen (20 vakantiedagen per jaar).
- De jeugdige vakantiewerker mag niet alle werkzaamheden uitvoeren. In het Arbeids-omstandighedenbesluit is
aangegeven welke werkzaamheden voor jeugdige personen zijn verboden.
In de Arbeidstijdenwet staat opgenomen dat er een arbeidsverbod is voor kinderen tot 16 jaar. Kinderen (13-,
14- en 15-jarigen) mogen in de bouw uitsluitend hand- en spandiensten verrichten en geen (zelfstandige)
productiearbeid.
Vakantiewerkers jonger dan 18 jaar mogen niet op hoogte werken en onder bepaalde voorwaarden (onder
begeleiding en toezicht) met eenvoudig elektrisch gereedschap werken.
- wanneer een vakantiewerker nog geen 16 jaar is mag hij/zij onbeperkt bijverdienen. Het kwartaal volgend op
de verjaardag geldt de situatie vanaf 16 jaar.
- voor vakantiewerkers van 16 en 17 jaar geldt dat ze tot € 1.266,00 netto per kwartaal mogen bijverdienen. Als
een 16- 17 jarige meer verdient dan komt de kinderbijslag voor dat kwartaal in zijn geheel te vervallen. Tijdens
de vakantieperiode mei-augustus/september mag een 16-, 17 jarige met vakantiewerk € 1.300,00 netto extra
bijverdienen. U bent wel verplicht om elk inkomen hoger dan € 800,00 netto per kwartaal aan het SVB door te
geven.
- Voor studenten geldt dat zij maximaal € 13.729,80 bruto mogen bijverdienen om hun studiefinanciering te
behouden. Als ze meer verdienen, moeten ze zelf hun studiefinanciering stopzetten, anders moeten ze het te
veel ontvangen bedrag aan studiefinanciering terugbetalen.
- De vakantiewerker heeft bij ziekte recht op loondoorbetaling van minimaal 70% van zijn loon. Dit mag echter
niet minder zijn dan het voor de leeftijd van de vakantiewerker geldende minimum(jeugd)loon.
- De vakantiewerker is verzekerd krachtens de Werkloosheidswet. Omdat hij in de regel niet aan de
voorwaarden zal voldoen (wekeneis en beschikbaar zijn voor werk) bestaat in de meeste situaties geen recht op
een werkloosheidsuitkering.
- De vakantiewerker moet over zijn inkomen ook loonbelasting / premies betalen. Mogelijk bestaat recht op
teruggave door indiening van het T-biljet of Tj-biljet. Bij berekening door de Belastingdienst wordt gekeken naar
het totale inkomen (waaronder ook een studiebeurs) in een kalenderjaar.

Wijzigingen premiekorting jongere werknemer
Neemt u voor 1 juli 2015 een jongere werknemer in dienst die tussen de 18 en 26 jaar is, uit een
uitkeringssituatie komt en een contract ontvangt van minimaal 6 maanden voor minimaal 32 uur per week dan
heeft u recht op een premiekorting van € 3500 per jaar (voor maximaal 2 jaar).
Per 1 juli 2015 is de regeling gewijzigd en moet de werknemer een contract ontvangen van minimaal 6 maanden
voor minimaal 24 uur per week. Tevens is deze tijdelijke regeling verlengt tot 1 januari 2017.

