
VOG AGENDA
14 november 2019 13:00 - 14:00 uur 
 VOG Bestuursvergadering bij Raeda Coaching
 Bliek 15, Raamsdonksveer

26 november 2019 17:00 - 20:00 uur 
 Kick-off Sterk Techniek Onderwijs
 Hanze College, Bouwlingstraat 74, Oosterhout

Bekijk het volledige overzicht op 
https://vogweb.nl/over-vog/agenda/
Op deze pagina kan je je ook aanmelden.

VERENIGDE
ONDERNEMERS
GEERTRUIDENBERG

ONDERNEMERSNIEUWS
Dagelijks voor ruim 300 ondernemers aan de slag

Grafisch ontwerp, 
webdesign en 

drukwerk.

info@johngaasbeek.nl
06-51622255
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Een wetswijziging die voor u als 
ondernemer geldt, wanneer u 
personeel op de payroll heeft 
staan. Door deze wijziging op 01-
01-2020 is er in sommige branches 
een stijging van maar liefst 25%! 
Graag leggen wij u uit wat er gaat 
veranderen. 

Wet arbeidsmarkt in balans 
(WAB)
In de WAB staan maatregelen 
voor fl exibel werk, het ontslag-
recht en de fi nanciering van de 
WW. Het kabinet wil werkgevers 
aanmoedigen om werknemers in 
vaste dienst te nemen. Ook moe-
ten fl exwerkers meer zekerheid in 
werk en inkomen krijgen. 

WW-premie naar type contract
• U gaat een lage WW-premie 

betalen voor werknemers met 
een vast contract en een hoge 
WW-premie voor werknemers 
met een fl exibel contract. De 
sectorpremie vervalt. Het ver-
schil tussen de hoge en lage 
WW-premie is 5 procent. Lage 
premie 2,78% en de hoge pre-
mie 7,78%

Ontslag en transitievergoeding
• Er komt een extra reden voor 

ontslag: de cumulatiegrond. 
Ontslag wordt ook mogelijk 
wanneer omstandigheden uit 
verschillende ontslaggronden 
samen zorgen voor een redelij-
ke grond voor ontslag.

• Is de cumulatiegrond een re-
den voor ontslag? Dan kan de 
rechter een extra vergoeding 
toekennen van maximaal een 
halve transitievergoeding. Dit 
komt bovenop de transitiever-
goeding waar een werknemer 
recht op heeft. 

• Uw werknemers krijgen vanaf 
de 1e werkdag recht op een 
transitievergoeding, ook tij-
dens de proeftijd. Nu kunnen 
werknemers pas een transitie-
vergoeding krijgen als zij 2 jaar 
of langer bij u in dienst zijn.

• Bij ontslag krijgt iedereen een 
transitievergoeding van een 
derde maandsalaris per ge-
werkt jaar. Het maakt dan niet 
uit hoelang de werknemer bij 
u werkte.

• Moet uw bedrijf sluiten omdat 
u met pensioen gaat, ziek bent 

of overlijdt? En heeft u minder 
dan 25 werknemers? Dan kunt 
u compensatie krijgen voor de 
transitievergoedingen.

• Per 1 april 2020 wordt de Re-
geling compensatie transi-
tievergoeding bij langdurige 
ziekte ingevoerd. Doel van de 
regeling is om dubbele kosten 
voor u bij langdurige ziekte 
van een werknemer tegen te 
gaan.

Tijdelijk personeel en ketenbepa-
ling
• U kunt een werknemer langer 

in tijdelijke dienst houden. Het 
kabinet wil de ketenbepaling 
uitbreiden van 2 naar 3 jaar. 
De ketenbepaling is de perio-
de waarna elkaar opvolgende 
tijdelijke contracten automa-
tisch overgaan in een vast con-
tract.

• Personeel met een tijdelijk 
contract kunt u na een pauze 
van 3 maanden weer inhu-
ren. Nu is dat een pauze van 
6 maanden. Dit kan alleen bij 
terugkerend tijdelijk werk dat 
iemand maximaal 9 maanden 

per jaar voor u uitvoert (dit 
ziet u vaak bij seizoenswerk in 
de glastuinbouw). En als er af-
spraken over staan in de cao.

Payrollmedewerkers en oproep-
krachten
• Payrollkrachten krijgen mini-

maal dezelfde arbeidsvoor-
waarden als werknemers die 
bij u in dienst zijn. Ook krijgen 
zij recht op de pensioenrege-
ling welke in uw branche ver-
plicht is.

• U moet een oproepwerknemer 
minstens 4 dagen van tevoren 
oproepen. Oproepkrachten 
houden recht op loon over die 
uren als u dit werk minder dan 
4 dagen van tevoren afzegt. 
In een cao kunnen afspraken 
worden gemaakt om de ter-
mijn van 4 dagen te verkorten 

tot 1 dag.
• U moet een oproepkracht na 

12 maanden een contract voor 
een vast aantal uren geven. 
Dit moet hetzelfde aantal uren 
zijn als de werknemer gemid-
deld in de afgelopen 12 maan-
den voor u werkte.

Ter afsluiting is het goed te weten 
dat dit geldt voor personeel op 
payroll en niet op uitzendbasis. 
Wil u weten wat het precies voor 
u betekend? Laat het ons weten. 

Dit artikel is tot stand gekomen 
in samenwerking met Koen de 
Rooij, Uitzendbureau Brabant. 

Sabine van der Hulst 
Coördinator VOG Academie
academy@vog.nl

MAATREGELEN UIT HET WETS-
VOORSTEL WET ARBEIDSMARKT IN 
BALANS (WAB)

Bel of mail ons voor een 
vrijblijvende offerte.

U kunt een keuze maken uit 
800 wijnen vanuit bijna alle 
wijngebieden, World Wide!

Erna Knook
GSM: 06 21 81 38 02
Email: erna@vinivisie.nl

Fantastische wijnen in geschenkverpakking
voor uw relaties

Fantastische wijnen in geschenkverpakking
voor uw relaties
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