Nieuwsbrief 9 – 2016
Correspondentie APG
Wanneer u correspondentie ontvangt van APG betreffende het pensioen, ouderendagen, TSF of
registratienummer willen wij u dringend verzoeken deze brieven naar ons door te sturen.
Er zijn nog steeds grote problemen bij APG / TSF betreffende het uitgeven van de registratienummers. Deze
nummers zijn voor ons belangrijk omdat anders het TSF niet aangeleverd kan worden. Wanneer u een brief
met registratienummers ontvangt van APG verzoeken wij u ons deze te doen toekomen. Ook de brieven die u
ontvangt van het TSF inzake het terugstorten van de TSF bedragen willen we graag ontvangen.
Ontvangt u een premiefactuur interne levering van APG betreffende het pensioen, wilt u deze nota dan
betalen, deze wordt niet geïncasseerd door APG. Mocht deze nota niet kloppen dan gaan wij dit corrigeren en
ontvangt u het bedrag retour van APG.
Het declareren van ouderendagen gaat ook nog steeds moeizaam. APG heeft een achterstand met het
bijboeken van de dagen op de mijnbter” site. Wanneer u dagen gedeclareerd heeft via “mijnbter”, moet u wel
in de gaten houden of deze dagen inderdaad berekend worden.
Als het goed is heeft U onlangs de nieuwsbrief van het BPF Bouw ontvangen (Bouw pensioen & BTER Post).
Hier staat een artikel in over de berekening van vergoedingen voor de extra roostervrije verlofdagen.
Zomervakantie 2017 (terugvaladvies Bouwend Nederland)
- Regio Noord 7 aug. 2017 t/m 25 aug. 2017
- Regio Midden 24 juli 2017 t/m 11 aug. 2017
- Regio Zuid
31 juli 2017 t/m 18 aug. 2017

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

Principe-akkoord CAO schilders en onderhoudsbedrijven 2016 - 2019
Werkgeversorganisatie OnderhoudNL en vakbond LBV (Landelijke Belangen Vereniging) hebben een
principe akkoord bereikt over de CAO voor schilders- en onderhoudsbedrijven.
De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 oktober 2016 t/m 30 september 2019.
Dit akkoord betreft o.a.:
- week 41-2016 loonsverhoging van 0,75%
- week 1 – 2017 loonsverhoging van 3,25%
- week 41 – 2017 loonsverhoging van 1,5%
- m.i.v. 1 januari 2017 worden het vakantiefonds en de regeling seniorendagen beëindigd, voor de
seniorendagen komt een afbouwregeling

CAO Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijf definitief
De vakbonden hebben hun akkoord gegeven op het principeakkoord en daarmee is de CAO Motorvoertuigen
en Tweewielerbedrijf definitief geworden. Het BOVAG verenigingsbestuur had het akkoord al eerder
goedgekeurd.
In de CAO zijn een aantal afspraken gemaakt die belangrijk zijn omdat ze nu al spelen.
Hieronder vindt u enkele afspraken uit het principeakkoord:
- In september 2016 stijgen de feitelijke lonen en salarisschalen met 2 %.
- pensioenpremieverdeling voor de verplichte basisregeling pensioen is 46,3% voor de werknemer en 53,7%
voor de werkgever (totale premie is 23,5% tot de loongrens van 70.416 euro).
- VPL-premieverdeling is tot en met 31 december 2016 als volgt: het werkgeversaandeel is 53,2% en het
werknemersaandeel is 46,8% (totale VPL premie overgangsrechten is 6,12%).
- In december 2016 krijgen werknemers een eenmalige uitkering van 300 euro bruto. Werknemers hebben
alleen recht op deze eenmalige uitkering wanneer zij op 31 december 2015 in dienst waren en sindsdien
onafgebroken in dienst zijn gebleven. Voor parttimers is de uitkering naar rato.
Contract werknemers die in dienst blijven na de AOW-leeftijd
Heeft u werknemers die in dienst blijven na de AOW-leeftijd? In veel cao’s is opgenomen dat de
arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de AOW-leeftijd eindigt. Het is belangrijk dat u het dienstverband
dan verbreekt. U kunt de werknemer dan met een nieuw contract weer in dienst nemen.
Voor deze werknemers gelden andere regels:
- zoals het aantal contracten die u mag geven. U mag een AOW-gerechtigde maximaal 6 tijdelijke contracten
geven in maximaal 4 jaar. Na meer dan 6 opvolgende tijdelijke contracten of na 4 jaar wordt het tijdelijke
contract automatisch omgezet in een vast dienstverband
- bij ziekte moet u als werkgever het loon maximaal 13 weken doorbetalen, dit was 2 jaar. U kunt de
werknemer tijdens de eerste 13 weken van ziekte niet ontslaan
- geen transitievergoeding als de werknemer wordt ontslagen op het moment dat de AOW-leeftijd bereikt
wordt
Voorbeeld schema vakantie en roostervrije dagen 2017
Het voorbeeld schema vakantie en roostervrije dagen 2017 kunt u vinden op onze site.
Aanmelden nieuwe werknemers
Wij willen u verzoeken om vanaf heden via bijgaand formulier ‘’Werknemersgegevens 2016’’ uw werknemers
bij ons aan te melden.
Graag z.s.m. nieuwe werknemers aanmelden zodat deze al bij ons bekend zijn voor de reguliere
loonverwerking.
Ook kunnen wij u dat tijdig informeren over een mogelijke premiekorting of subsidie.

