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Loonmutaties augustus en september 2021
-

-

Schilders- afwerkings- en glaszetbedrijf: De uurlonen in de loonschalen en, indien van toepassing, de FUWA-toeslag,
worden verhoogd per week 25 van 2021 met 2,35 procent van het bruto jaarloon vanaf week 25 van 2020 in de vorm
van een éénmalige uitkering
Bouw & Infra: Het vast overeengekomen loon/het salaris wordt per 1 augustus 2021(periode 8) verhoogd met 1,5%.
Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven: per 1 september worden de lonen verhoogd met 1,5%.
Hoveniersbedrijf per 1 september worden de lonen verhoogd met 2,5%.

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 vrijdag 10 september 2021 de desbetreffende gegevens.
Aanvraag subsidie:
- studiejaar 2020 / 2021, na afloop van het studiejaar. Het schooljaar loopt van 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2021.
- kan aangevraagd worden van 2 juni 2021 tot en met 16 september 2021
- doormiddel van het digitale aanvraagformulier op de site van het RVO (aanvraag moet met eHerkenning, AABO heeft
ook eHerkenning)
- de beslissing is uiterlijk 15 december 2021 en de betaling volgt daarna binnen 2 weken.
Hebt u één van de onderstaande leerlingen in dienst dan kunt u aanspraak maken op deze subsidieregeling:
- VMBO leerlingen die een leerwerktraject op de basisberoepsgerichte leerweg (3e en 4e jaars) 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.
Extra subsidie voor specifieke sectoren:
De Subsidieregeling praktijkleren wordt voor een aantal sectoren uitgebreid. Het gaat om extra subsidie voor een:
- mbo bbl voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie
- mbo bbl-leerplek voor conjunctuurgevoelige sectoren\
- hbo-leerplek voor de tekortsectoren techniek (inclusief ICT) en gezondheidszorg

Het totale overzicht vindt u op onze site

