Nieuwsbrief september 2018
Loonmutaties per 1 augustus 2018
Bouw en UTA: Het vast overeengekomen loon/salaris wordt verhoogd met 2,35%. Voor de week en 4-weken
verwerkers wordt de verhoging vanaf week 33 / periode 9 doorgevoerd.
Leerling bouwvakkers die de BBL2 of BBL3 opleiding volgen krijgen een nieuwe loontabel. De duurzame
Inzetbaarheid wordt bij het uurloon in verwerkt en komt te vervallen.
PAWW Bouw en Infra CAO per 1 september 2018
In het verleden is afgesproken dat de wettelijke WW-duur wordt verkort van 38 naar 24 maanden. Werkgevers
en werknemers mogen op CAO-niveau afspraken maken om dit te repareren. Voor de CAO Bouw en infra zijn
hier ook afspraken over gemaakt en dit gaat in per 1 september 2018.
Als het goed is heeft u een brief ontvangen van de stichting PAWW. Voor deze stichting moet u zich registeren,
dit moet met uw eigen mailadres i.v.m. correspondentie van PAWW.
In de brief van PAWW staan de stappen beschreven die u moet volgen om u te registreren.
Wanneer u de registratie voltooid heeft moet u de AABO als administratiekantoor machtigen.
Dit kunt u doen onder de tab: aangiftes. Hieronder staat “machtiging aanvragen” vermeld. Daarna kunt u
zoeken op AABO en kunt u ons selecteren.
Nadat u dit gedaan heeft krijgt u een verificatiecode op de mail. Zou u deze code naar ons willen mailen zodat
we u kunnen toevoegen aan ons account?
De premie wordt bruto ingehouden bij de werknemer. Voor 2018 is de premie 0.2% van het brutoloon.
Deze premie staat vermeld op de loonstrook als: inhouding PAWW. (In periode 9 wordt 0.05% ingehouden
omdat het maar over 1 week berekend moet worden).
Wanneer er meer bekend is over de aanlevering en betaling van deze premie laten wij u dit weten.
Subsidieregeling Praktijkleren
Voor bedrijven die een praktijkleerplaats of werkleerplaats aanbieden is onderstaande informatie 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).
Wij kunnen dit uiteraard ook voor u behandelen. Indien wij de aanvraag voor u moeten indienen
ontvangen wij graag uiterlijk maandag 17 september 2018 vóór 12 uur de desbetreffende gegevens.
Aanvraag subsidie: kan aangevraagd worden tot en met 17 september 2018 voor ½ 5.
Wanneer wij dit voor u moeten regelen verzoeken wij u: als u leerlingen in dienst hebt die o.a. een BBL
opleiding volgen en u heeft met deze werknemers een praktijk overeenkomst (POK) zou u dit dan aan ons
kenbaar kunnen maken.
Zou u ons dan deze POK op de mail kunnen zetten zodat we de aanvraag af kunnen werken.

