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Nieuwe
e NEN 4400
0-2 voor co
ontrole bu
uitenlandse
e ondernem
mingen
De norm vvoor buitenlan
ndse ondernem
mingen (NEN 4
4400-2) is gea
actualiseerd. Deze
D
norm is eeind 2014 doo
or NEN gepub
bliceerd
en is inmid
ddels opgenom
men onder he
et SNA-schem a. Dit beteken
nt dat per 15 april
a
2015 buiteenlandse onde
ernemingen op
o de
nieuwe NE
EN 4400-2 wo
orden gecontro
oleerd, aangevvuld met de aanpassingsrapporten en intterpretatierapp
porten zoals
opgenome
en in het nieuw
we Handboek Normen. Dit n
nieuwe Handb
boek Normen heeft als ingaangsdatum 15 april 2015 en is te
vinden op de website va
an normeringa
arbeid.nl onde
er downloads.
Het nieuw
we Handboek Normen
N
bevatt geen wijzigin
ngen voor de NEN
N
4400-1 voor Nederlanddse ondernem
mingen. De gew
wijzigde
zaken in h
het Handboek Normen per 15
1 april 2015 h
hebben alleen
n betrekking op
p de NEN 44000-2 en gelden
n dan ook alle
een voor
buitenland
dse ondernem
mingen.
Om de wijjzigingen te lezen in het Duiits kunt u hier de Duitse brie
ef downloaden
n.
Om de wijjzigingen te lezen in het Eng
gels kunt u hie
er de Engelse brief downloa
aden.



Aanpas
ssing ABU
U Cao form
meel van k
kracht
Per 30 ma
aart 2015 zijn de aanpassingen in de ABU
U Cao formeel van kracht en onder AVV ggebracht. Aan
ngepaste ABU
U Cao
kunt u hier downloaden.



Uitzend
dkrachten
n krijgen dezelfde be
eloning als vaste medewerke
m
ers 31-03-2
2015
Uitzendkra
achten die volgens de ABU-CAO werken , krijgen vanaf vandaag (30
0 maart) hetzeelfde loon als mensen
m
in vasste
dienst van
n het bedrijf wa
aar zij aan hett werk gaan. H
Het is een afsp
praak uit de CAO voor Uitzeendkrachten die
d de ABU en de
vakbonden FNV, CNV Dienstenbond
D
, De Unie en L
LBV vorig jaarr hebben gemaakt. De ABU
U-CAO is algem
meen verbinde
end
verklaard, wat betekentt dat gelijk loon
n breed in de branche als uitgangspunt voor de beloninng van uitzend
dkrachten gaa
at
gelden. “E
Een goede onttwikkeling in de balans tusse
en flexibiliteit en zekerheid.”
De zogeheten ‘inlenersbeloning’ vana
af de eerste d ag was een van de belangrrijke afsprakenn bij de aanpassing van de CAO
voor Uitze
endkrachten die de ABU en de bonden ovvereenkwame
en. Uitzendkrachten die ondeer de inleners
sbeloning valle
en,
hebben va
anaf de eerste
e dag (in plaatts van na de 2
26e week) dez
zelfde arbeidsv
voorwaarden aals de werkne
emers die in va
aste
dienst zijn
n bij het inlene
ende bedrijf. De volgende asspecten vallen
n onder de inle
enersbeloningg: het brutoloon conform de schaal
waarin de
e werknemer iss ingedeeld, atv/adv, toeslag
gen voor overrwerk en onreg
gelmatige ureen, initiële loon
nsverhogingen
n, zoals
bij inlenerr bepaald, onkkostenvergoed
dingen en perio
odieken.
Apartt loongebouw
Voor groe
epen met een afstand tot de arbeidsmarktt blijft een apa
art loongebouw
w van toepasssing. Dit loongebouw geldt onder
o
andere vo
oor diegenen die
d worden bemiddeld vanu it de Participa
atiewet en voor mensen die via de uitzend
dbranche van--werknaar-werkk worden bege
eleid. Daarmee
e worden de o
opstap- en transitiefunctie van de uitzenddbranche voor de arbeidsma
arkt
optimaal o
ondersteund. Ook
O geldt een
n apart loonge
ebouw voor uitzendkrachten met een conttract voor onbepaalde tijd (ffase C).
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Flexibilliteit en zekerh
heid
ABU-directe
eur Jurriën Ko
oops is blij mett de invoering van de inlene
ersbeloning. “H
Hiermee makeen sociale partners een nieu
uwe
stap in het ccreëren van een goede bala
ans tussen fle
exibiliteit en ze
ekerheid. Uitze
endwerk is eenn goed georga
aniseerde vorm
m van
flexibiliteit e
en daarbij pastt de introductie
e van de inlen
nersbeloning.”
een verbinden
nd
Algeme
De inlenerssbeloning vana
af dag 1 geldt nu voor de ge
ehele uitzendb
branche als uittgangspunt vooor de beloning van
ziging algeme
een verbindend
d is verklaard door de minisster van Sociale Zaken en
uitzendkracchten, doordatt deze cao-wijz
Werkgelege
enheid.



De trans
sitievergoeding
Een belangrijk gevolg van de Wet werk
w
en zeke
erheid is de transitievergoeding:
Vanaf 1 juli 2015 moett u een transitievergoedin
ng betalen (e
een derde va
an een bruto maandsalaris per dienstjjaar)
als de arbe
eidsovereenkomst 2 jaarr of langer he
eeft geduurd. Dit geldt oo
ok als u een ttijdelijk contrract dat 2 jaa
ar of
langer hee
eft geduurd niet
n verlengt. Heeft uw we
erknemer me
eer tijdelijke contracten bbij u gehad? Dan telt u de
e duur
van deze ccontracten bij elkaar op. De periode ttussen deze contracten is
s maximaal 6 maanden. Dit geldt ookk als 1
of meer co
ontracten vóó
ór 1 juli 2015
5 afgesloten zzijn. Is de du
uur van de co
ontracten 2 jaaar of langerr? Dan betaa
alt u
de werkne
emer een tran
nsitievergoed
ding.
Heeft uw w
werknemer ook
o eerder ee
en contract g
gehad bij een
n andere werrkgever? Da n telt dit voorgaande con
ntract
mee en be
etaalt u de werknemer ee
en transitieve
ergoeding. Hierbij geldt ook dat de peeriode tussen
n de contractten
maximaal 6 maanden is. Alleen als
s er sprake iss van vergelijkbare arbeid
d kunnen meeerdere werk
kgevers als
elkaars op
pvolger gezie
en worden. U bent een op
pvolgend we
erkgever als een
e werknem
mer bijvoorbe
eeld eerst alss
uitzendkra
acht bij u hee
eft gewerkt en daarna bij u in dienst is
s getreden.
Bron: http:://www.rijkso
overheid.nl/on
nderwerpen//ontslag/vraa
ag-en-antwoo
ord/moet-ik-aals-werkgeve
er-ook-eentransitieve
ergoeding-be
etalen-als-ik-e
een-tijdelijk-ccontract-niet--verleng.htm
ml
Echter kom
mt naar verwacchting Ministerr Asscher met een nieuw vo
oorstel aan de Tweede Kam
mer, waarin hij een oplossing
g
formuleert vvoor de onbed
doelde effecten van de terug
gwerkende kra
acht van de transitievergoedding voor seiz
zoenswerkers..
Bron: http:///www.flexnieu
uws.nl/2015/02
2/11/asscher-kkomt-met-oplo
ossing-nadelen-terugwerkennde-kracht-tra
ansitievergoedingwwz/#.VOss0EWd0zIV

- Ministerr Asscher tre
eft overgangs
sregeling voo
or de transitie
evergoeding: Update 25--02-2015
Er komt een
n overgangsrregeling voorr de transitievvergoeding om
o te voorko
omen dat tijdeelijke werkne
emers, zoalss
seizoen werrkers in de ho
oreca, recrea
atie en tuinbo
ouwsector niet opnieuw ingehuurd
i
wo
worden en we
erkgevers me
et
andere tijdelijke werknem
mers aan de slag gaan.
Werknemerss die twee ja
aar of langer in dienst zijn
n, hebben va
anaf 1 juli 201
15 recht op eeen transitiev
vergoeding als
a
hun contract eindigt op initiatief van de werkgeve
er. Door de overgangsreg
o
geling telt heet arbeidsverleden - met de
d
mijn van zes maanden - ttot maximaall 1 juli 2012 mee.
m
De periiode vóór de
e datum van 1 juli
lange onderrbrekingsterm
2012 telt voo
or de transitiievergoeding
g mee met ee
en onderbrek
kingstermijn van drie maaanden. In he
et oorspronke
elijke
plan was er sprake van een onderbrekingstermijn
n van zes maanden overr het gehele aarbeidsverle
eden, ongeaccht
aan in de tijd..
hoe lang dit zou terugga
Tevens is err meer duide
elijkheid geko
omen over de
e formulering
g van de tran
nsitievergoedding in de we
et:
Minister Assscher heeft de
d formulering in de wet vverduidelijkt. In de oorsprronkelijke tekkst stond datt de
transitieverg
goeding beta
aald moet wo
orden als de w
werkgever de werkneme
er niet ‘aansluuitend’ een contract
c
zou
aanbieden. Het woord aansluitend is
s nu nader ge
edefinieerd: de transitievergoeding hooeft niet dire
ect betaald te
e
de werkgeve
er de werknemer de gara
antie biedt da
at hij of zij bin
nnen zes maaanden weer aan de slag kan.
worden als d
Hierdoor slu
uit de bepalin
ng nu meer aan
a op de pra
aktijk in de uitzendbranch
he.
Bron: http://w
www.rijksove
erheid.nl/nieu
uws/2015/02
2/24/ministerr-asscher-trefft-overgangssregeling-voo
or-detransitieverg
goeding.html

www.twitter.co
om/CiSafex
#CiSafex
www.faceboo
ok.com/safex.c
certificatie
www.safexce rtificatie.nl
info@safexce
ertificatie.nl

Nieuw
wsbrief Safex C
Certificatie Insstelling

Nummer 3

maart 20
015

