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Loonmutaties oktober 2017
-

Afwezig i.v.m. cursusdag
Op woensdag 18 oktober zijn wij afwezig in
verband met een actualiteitendag. Hierna
zijn wij nog beter in staat u te informeren
en adviseren. Onze excuses voor het
ongemak.

Lidmaatschap vakbond
In september/ oktober ontvangen de
vakbondsleden een jaaropgave van hun
lidmaatschap. Hierop staat het bedrag
vermeld dat ze in 2017 betaald hebben aan
contributie.
Per CAO is geregeld hoe dit bedrag kan
worden verrekend. Bij bijvoorbeeld de
Bouw en Afbouw CAO is in de CAO
opgenomen dat de werkgever op verzoek
van de werknemer een vergoeding van
€ 50,- netto in de kosten verstrekt.
Een kopie van deze jaaropgave kunt u naar
ons toesturen. Het origineel moet bij de
werkgever blijven en 7 jaar bewaard
worden.

Compensatie transitievergoeding
langdurige zieke van de baan? of
ingangsdatum 1 juli 2019?
Een werkgever moet een werknemer bij
ontslag na 2 jaar ziekte een
transitievergoeding betalen. Dit wordt vaak
als onrechtvaardig ervaren omdat de
werkgever gedurende twee jaar het loon
heeft doorbetaald en re-integratiekosten
heeft gemaakt. Daarom wordt volgens het
voorstel werkgevers gecompenseerd voor
de betaalde transitievergoeding.
De compensatieregeling voor de
transitievergoeding bij langdurige
arbeidsongeschiktheid wordt niet eerder
dan 1 juli 2019 uitgevoerd. Dat blijkt uit de
Rijksbegroting 2018 van het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Daarnaast is de vraag of het wetsvoorstel
uiteindelijk doorgaat, omdat er veel kritiek
op het voorstel is. De Eerste en Tweede
kamer moeten het wetsvoorstel namelijk
nog goedkeuren.

Cao Schilders- afwerkings- en glaszetbedrijf per week 41 1,5%
verhoging
Cao Timmerindustrie per 1 oktober een verhoging van 1%

Declaratie extra roostervrije dagen (seniorendagen) Bouw cao
Oudere werknemers hebben vanaf 57 jaar (voorheen 55 jaar, hier geldt nog
een overgangsregeling voor) recht op extra roostervrije dagen. Sinds vorig
jaar moeten deze dagen opgenomen worden binnen het kalenderjaar waarin
deze zijn opgebouwd.
Denkt u eraan dat uw werknemers deze dagen opnemen voor 31-12-2017 en
dat u deze declareert bij het aanvullingsfonds?
Indien uw werknemers de dagen niet opnemen, dan komen deze te vervallen!

Nieuwe Arbowet per 1 juli 2017
De vernieuwde Arbowet (officieel de Arbeidsomstandighedenwet) moet
werkgevers en werknemers meer betrekken bij gezondheid en veiligheid op
de werkvloer. Dit vooral om ziekte en verzuim meer te voorkomen.
De belangrijkste wijzigingen:
- Invoering van het basiscontract. In dit contract staan de minimale
rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en
arbodienstverlener.
- Een werknemer kan naar een (open) spreekuur gaan waar de
bedrijfsarts vragen beantwoordt over hun werk in relatie tot hun
gezondheid. Dit geldt ook voor werknemers die nog niet hebben
verzuimd of gezondheidsklachten hebben (een werknemer kan
zonder uw toestemming naar het spreekuur gaan)
- De bedrijfsarts krijgt de mogelijkheid om iedere werkplek te bezoeken
- Indien de werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de
bedrijfsarts kan de werknemer een second opinion van een andere
bedrijfsarts vragen
- Bedrijfsartsen zijn verplicht om beroepsziekten sneller op te sporen.
Ze moeten dit melden bij het Nederlands Centrum voor
Beroepsziekten
- Iedere bedrijfsarts is verplicht een klachtenprocedure te hebben. Dit
was voorheen al verplicht voor gecertificeerde arbodiensten maar
geldt nu ook voor zelfstandige bedrijfsartsen
- De rol van de preventiemedewerker wordt versterkt. De benoeming
van de preventiemedewerker zal nu met instemming van de OR of
PVT plaatsvinden.
Nieuwe contracten na 1 juli 2017 moeten gelijk voldoen aan de nieuwe
regels. Voor contracten die voor 1 juli al waren afgesloten geldt een
overgangsperiode van 1 jaar tot 1 juli 2018.
Bron: Rijksoverheid

Subsidie Overijssel: HRM Scholingsregeling
MKB bedrijven in Overijssel kunnen onder voorwaarden een subsidie krijgen voor een HRM-scan of een
maatwerkontwikkeltraject. Het doel van deze regeling is om Overijsselse MKB-bedrijven te stimuleren om de duurzame
inzetbaarheid van hun werknemers te bevorderen.
Voorwaarden:
- Vestiging in Overijssel
- Voor minimaal 8 werknemers die bij u in dienst zijn
- Opleiding niet hoger dan MBO 3
- Geen andere subsidie vergoeding
Subsidie kan worden verstrekt voor:
- Een HRM scan. Dit is een scan die inzicht geeft in de behoefte aan maatwerkontwikkeltrajecten van werknemers in
dienst bij het MBK bedrijf en die wordt uitgevoerd door een derde
- Het uitvoeren van maatwerkontwikkeltrajecten. Dit zijn ontwikkelingstrajecten voor medewerkers in dienst bij het
MKB bedrijf. Het is gericht op vaardigheden, competenties en kennis.
Geen 22% bijtelling voor ‘oude’ auto’s
De overgangsregeling voor de bijtelling privégebruik van auto’s met een datum 1e toelating vóór 2017 (bijtelling 25% in
plaats van 22%) is niet in strijd met Europees recht. Dat oordeelt Rechtbank Den Haag.
In deze zaak heeft de werknemer een bestelauto van zijn werkgever tot zijn beschikking voor zakelijk- en privégebruik. De
auto heeft 21 januari 2009 als datum 1e toelating (DET). Vanaf 2017 past de werkgever, op grond van de
overgangsregeling, nog steeds een bijtelling van 25% van de cataloguswaarde van de auto toe. Volgens de werknemer
moet dit percentage 22% zijn. Hij geeft hiervoor als reden dat dit ook geldt voor identieke auto’s met een DET na 31
december 2016. De werknemer is van mening dat de overgangsregeling in strijd is met Europees recht.
De rechtbank oordeelt dat geen sprake is van ongelijke behandeling. De rechtbank geeft hiervoor de volgende argumenten:
- Auto’s met een DET na 31 december 2016 zijn over het algemeen zuiniger
- Steeds meer werkgevers stellen beperkingen aan het privégebruik van de auto van de zaak, bijvoorbeeld voor
vakanties in het buitenland
De rechtbank is verder van mening dat de overgangsregeling niet discriminerend is. Ook is volgens de rechtbank geen
sprake van schending van het eigendomsrecht. Daarnaast heeft de werknemer niet aannemelijk gemaakt dat hij wordt
getroffen door een individuele en buitensporige last.
Bron: Belastingdienst

