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Donderdag 27 maart 2014: ‘Dag van de Uitzendondernemer’

Uitzendondernemers opgelet! Houd donderdag 27 maart 2014 vast vrij in uw agenda. Dan vindt namelijk de ‘Dag van de
Uitzendondernemer 2014’ plaats. Tijdens de tweede editie van dit bijzondere en voor intermediairs onmisbare evenement, biedt
Pay for People u een gevarieerd programma met een ondernemerslunch, informatiemarkt en ruim aanbod van inspirerende
workshops.
Extra aandacht voor de sector
Met de snelle groei van de flexibele schil is de druk op uitzendondernemers de afgelopen jaren enorm toegenomen. Pay for People
vindt daarom dat deze sector extra aandacht verdient en organiseerde in 2013 voor het eerst de ‘Dag van de Uitzendondernemer’.
Die dag kwamen in het Rotterdamse Westelijk Handelsterrein zo’n 100 uitzendondernemers en mensen uit de branche bij elkaar
om van gedachten te wisselen, ervaringen en ideeën te delen, en deel te nemen aan actuele workshops.
Inspirerende workshops
Ook tijdens de ‘Dag van de Uitzendondernemer 2014’ staat u een gevarieerd programma te wachten, speciaal voor
uitzendondernemers. Zo zullen de ABU en NBBU aanwezig zijn om cao-gerelateerde vragen te beantwoorden en verzorgt
hoofdsponsor ARTRA Arbeidsmarkttrainingen een groot deel van de inspirerende workshops. Een samenwerking waar we erg trots
op zijn. ARTRA traint al meer dan 30 jaar intermediairs op elk punt in hun carrière, kent de branche en weet wat er nodig is om
succesvol te zijn en te blijven.
Hulstkamp Gebouw
Wat de komende editie van de Dag van de Uitzendondernemer nóg onvergetelijker maakt, is de geweldige locatie: het historische
Hulstkamp Gebouw in Rotterdam. Gelegen aan de oevers van de Maas is het Hulstkamp Gebouw een prachtige blikvanger. Het
monumentale pand deed vroeger dienst als jeneverdistilleerderij en is nu een unieke locatie voor een evenement als de Dag van de
Uitzendondernemer. Natuurlijk zorgen we dat het onze gasten aan niks ontbreekt en hebben we het exquise Maison van den Boer
gevraagd de volledige catering te verzorgen.
Inschrijven
Om er voor iedereen een memorabele dag van te maken, zijn we nog druk bezig met de verdere invulling van het programma.
Aanmelden voor de ‘Dag van de uitzendondernemer 2014’ kan binnenkort via de website www.uitzendondernemer.nl. Houd de site
in de gaten, want het aantal plaatsen is beperkt en vol is vol!



Tewerkstellingsvergunning 1 jaar geldig

Ingangsdatum: 1 januari 2014
Wat is er veranderd?
Een tewerkstellingsvergunning (TWV) is nog maar 1 jaar geldig. Dat was maximaal 3 jaar. Wilt u een buitenlandse medewerker
langer dan 1 jaar bij u laten werken? Dan moet u een nieuwe tewerkstellingsvergunning aanvragen.
Wilt u een tewerkstellingsvergunning krijgen? Dan moet u uw medewerker marktconform loon betalen en minimaal het voltijds
minimumloon. Ook als de medewerker in deeltijd werkt.
Een tewerkstellingsvergunning kan geweigerd worden als u in het verleden bent veroordeeld voor het overtreden van
arbeidswetgeving.
Uw medewerker van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) mag zonder tewerkstellingsvergunning werken als hij 5 jaar in
Nederland heeft gewerkt. Dat was 3 jaar.
Voor wie?
Werkgevers
Wanneer?
De wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen is ingegaan per 1 januari 2014.
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 Jaarbijdrage SNA
De jaarbijdrage voor 2014 is vastgesteld op € 238,00 excl. BTW.
De kwaliteit van het keurmerk is van groot belang. SNA zet hierop flink in en heeft onder meer ook interne inspecteurs
aangenomen. Daarnaast zijn diverse trajecten opgezet ter borging van de beoogde kwaliteit. Deze extra inzet op
kwaliteit maakt een beperkte verhoging van de jaarbijdrage noodzakelijk.



Loonheffingen 2014

Als men opzettelijk niet, gedeeltelijk niet of niet op tijd de loonheffingen betaalt, kan men een vergrijpboete krijgen (zie
paragraaf 11.5 en 10.5 van het Handboek 2013). Download hier het handboek loonheffingen 2013.
Bij fraude kan vanaf 2014 het (gedeeltelijk) niet of niet op tijd betalen worden gezien als een misdrijf. Men kan dan in
plaats van een vergrijpboete een gevangenisstraf van maximaal 6 jaar of een geldboete van € 78.000 krijgen. Als het
bedrag dat men niet of te laat betaalt, hoger is dan € 78.000, kan de boete maximaal 100% zijn van dat bedrag.



Wettelijk minimumloon januari 2014

Vanaf 2014 zijn er nieuwe wettelijke minimumloon bedragen vastgesteld:
Wettelijk minimumloon per 1 januari 2014
Leeftijd
Staffelpercentage
Per maand
Per week
22 jaar
85%
€ 1.262,75
€ 291,40
21 jaar
72,5%
€ 1.077,05
€ 248,55
20 jaar
61,5%
€ 913,65
€ 210,85
19 jaar
52,5%
€ 779,95
€ 180,00
18 jaar
45,5%
€ 675,95
€ 156,00
17 jaar
39,5%
€ 586,80
€ 135,45
16 jaar
34,5%
€ 512,55
€ 118,30
15 jaar
30%
€ 115,70
€ 102,85

Per dag
€ 58,28
€ 49,74
€ 42,17
€ 36,00
€ 31,20
€ 27,09
€ 23,66
€ 20,57

De minimumloonbedragen worden uitgedrukt per maand, per week en per (werk)dag. Een landelijk wettelijk
minimumuurloon kent de wet niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als
normale arbeidsduur geldt. Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector
is afgesproken als volledige dienstbetrekking. In de meeste CAO’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband
gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week.
Onderstaand schema geeft de afgeronde brutobedragen per uur aan, berekend op basis van het wettelijk
minimumweekloon bij een arbeidsduur van resp. 36, 38 en 40 uur per week.
Leeftijd
23 jaar en ouder
22 jaar
21 jaar
20 jaar
19 jaar
18 jaar
17 jaar
16 jaar
15 jaar

36 uur per week
€ 9,52
€ 8,09
€ 6,90
€ 5,86
€ 5,00
€ 4,33
€ 3,76
€ 3,29
€ 2,86

38 uur per week
€ 9,02
€ 7,67
€ 6,54
€ 5,55
€ 4,74
€ 4,11
€ 3,56
€ 3,11
€ 2,71

40 uur per week
€ 8,57
€ 7,29
€ 6,21
€ 5,27
€ 4,50
€ 3,90
€ 3,39
€ 2,96
€ 2,57
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