Nieuwsbrief juni 2017
Aanmelding van nieuwe werknemers

Relatie avond 2017
Wij willen u graag informeren over actuele onderwerpen betreffende uw
loonadministratie en uw personeelsbestand.

Wanneer u nieuwe werknemers aanneemt
willen wij u verzoeken om ons werknemersformulier te gebruiken (zie bijlage).
Hierop staan alle gegevens die wij nodig
hebben.

U kunt zich nog aanmelden voor de relatieavond op dinsdagavond 4 juli.

Tevens willen wij ook het getekende
contract ontvangen. Wanneer we geen
getekend contract hebben ontvangen
moeten we van de Belastingdienst de hoge
wachtgeldpremie toepassen (dit is
afhankelijk van de cao).
Ook al heeft de werknemer een contract
langer dan 1 jaar dan moeten we de hoge
premie toepassen.

In week 32 (maandag 7 augustus t/m vrijdag 11 augustus 2017) zijn wij i.v.m.
de bouwvak collectief gesloten.

De uitnodiging met meer informatie vindt u als bijlage bij deze nieuwsbrief.
Sluiting AABO BV i.v.m. de bouwvak vakantie 2017

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.
Loonmutaties juni / juli 2017

- CAO Afbouw: per 1-7-2017 een salarisverhoging van 0,5%
We mogen de lage premie pas toepassen
wanneer we een getekend contract hebben - CAO Bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven: per 1-7-2017 een
salarisverhoging van 1,75%
(met een looptijd van 1 jaar of langer).
- CAO Bouw en Infra: per 1-7-2017 (periode 7) een salarisverhoging van 1%
Wij willen u verzoeken deze gegevens aan - CAO Hoveniers: per 1-7-2017 een salarisverhoging van 0,75%
te leveren voordat de werknemer bij u in
- CAO Metaal en Techniek Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijf:
dienst komt. Wij kunnen dan nakijken of u
per 1-7-2017 een salarisverhoging van 0,75%
misschien nog recht heeft op premieCAO
Natuursteenbedrijf: per 1-7-2017 een salarisverhoging van 0,5%
kortingen en subsidies.
- CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf: per 1-7-2017 een
salarisverhoging van 2%
Subsidieregeling Praktijkleren
Heeft u leerlingen in dienst dan komt u
eventueel in aanmerking voor de subsidie
praktijkleren. 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.

Handhaving wet DBA verder uitgesteld tot 1 juli 2018
De handhaving van de wet DBA is verder uitgesteld. Opdrachtgevers en
zzp'ers krijgen tot 1 juli 2018 geen naheffingen en boetes.
Huurt een opdrachtgever een zzp'er in? En constateert de Belastingdienst
achteraf dat er sprake is van een dienstbetrekking? Dan krijgen zij tot in ieder
geval 1 juli 2018 geen naheffingen en boetes, tenzij zij kwaadwillend zijn.
Wie als kwaadwillend wordt gezien, leest u hier link naar de Belastingdienst

Deze subsidieregeling wordt uitgevoerd
door de RVO en moet door de werkgever De handhaving van de wet DBA is eerder al uitgesteld tot 1 januari 2018. Op
die manier heeft het kabinet de tijd om te onderzoeken hoe het arbeidsrecht
zelf aangevraagd worden (gaat niet
aangepast kan worden om beter aan te sluiten bij de praktijk.
meer via de loonadministratie).
Op 22 mei heeft demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Asscher de resultaten van het onderzoek aangeboden aan informateur
Uiteraard kunnen wij deze aanvraag
Schippers. De onderhandelaars kunnen dit onderzoek gebruiken bij de
voor u behandelen.
besprekingen over de kabinetsformatie. Ook de Tweede Kamer heeft dit
rapport gekregen.
LET OP: De aanvraag moet vóór 15
september 2017 17.00 uur bij RVO
binnen zijn !!!

Wij wensen u een hele
fijne vakantie toe

In het onderzoeksrapport staan een aantal voorstellen voor de verdere
uitwerking van de wet DBA. Het is aan het nieuwe kabinet om daar keuzes in
te maken. In ieder geval moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers
voldoende tijd krijgen om hun werkwijze zo nodig aan te passen. Daarom heeft
demissionair staatssecretaris van Financiën Wiebes besloten de handhaving
van de wet DBA opnieuw uit te stellen.

Ziekmelden tijdens de vakantieperiode / afboeken van de vakantiedagen
Tijdens onze vakantie 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.
Wanneer u een (langdurig) zieke werknemer heeft en hij wil op vakantie gaan, dan mag dit. Hij moet dan wel toestemming
vragen aan de arbo-arts, de vakantie mag zijn re-integratie niet in de weg staan.
U mag met de werknemer voorafgaand aan de vakantie overleggen dat de tijdens de vakantie, de dagen als vakantiedagen
worden afgeboekt. Dit kan alleen wanneer de werknemer hier mondeling of schriftelijk mee instemt.
Ons advies: leg het vast!!
Wordt een werknemer ziek tijdens de vakantie dan moet hij zich bij de werkgever ziekmelden. Hij moet zich ook melden bij
een buitenlandse arts zodat hij een verklaring kan overleggen dat hij ziek was. Ziektedagen kunnen in de regel niet
verrekend worden met de vakantiedagen. Wanneer de werknemer er mee instemt, mag u de vakantiedagen wel afboeken.

Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI & E)
De risico inventarisatie en evaluatie is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers ( niet voor zzp-ers). Het is een
middel om de gezondheid en veiligheid van de werknemers te beschermen.
In een RI&E moet u als werkgever vastleggen welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s de werkzaamheden in uw bedrijf
met zich meebrengen. Daarbij moet u ook de risico’s evalueren. Dit moet u schriftelijk vastleggen.
In de RI&E moet ook een plan van aanpak zijn opgenomen. U geeft daarin aan binnen welke termijn uw bedrijf concrete
maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s, en wat deze maatregelen opleveren.
De RI&E mag u zelf opstellen. Voor de bouwsector is er een erkende branche RI&E. Via de link
https://www.mijnarbouw.nl/dashboard kunt u inloggen met uw APG nummer. Vervolgens maakt u op eenvoudige wijze zelf
een RI&E en een plan van aanpak. Bij een bedrijf met meer dan 25 medewerkers moet deze dan getoetst worden door een
gecertificeerde deskundige.
Wanneer u in uw bedrijf de RI&E niet of op orde heeft kan de Inspectie SZW maatregelen nemen en zelfs een boete
opleggen.

Duurzame inzetbaarheidsanalyse (DIA) per 1 juli 2017
De duurzame inzetbaarheidsanalyse is een combinatie van de PAGO en een adviesgesprek met een DIA-adviseur van
Volandis. In dit gesprek wordt de medewerker geholpen bij het opstellen van een eigen actieplan om zijn duurzame
inzetbaarheid te vergroten dan wel op peil te houden. Daarbij horen medewerkers ook waar ze informatie kunnen krijgen
over opleidingen.
Van werknemers wordt verwacht dat zij eenmaal in de vier jaar deelnemen aan een DIA. Een DIA leidt tot een onafhankelijk
advies over wat de werknemer kan doen om gemotiveerd en gezond te kunnen blijven deelnemen aan het arbeidsproces.
Als uw werknemer voor de DIA in aanmerking komt, kan hij/zij er niet voor kiezen om alleen van het PAGO gebruik te
maken. Het is dan in alle gevallen het PAGO én het adviesgesprek.
Bouwplaatsmedewerkers hebben vanaf hun 40e levensjaar eens per twee jaar om en om recht op een PAGO en een DIA.
Hetzelfde geldt voor UTA-werknemers vanaf hun 52e levensjaar.
Op www.volandis.nl kunt u meer informatie over de DIA vinden, ook hoe de DIA bijdraagt aan uw bedrijf in de toekomst.
Bron: Volandis

