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Laatste nieuws en belangrijke items
In deze nieuwsbrief uitgelicht:
Wijzigingen Wet Arbeidsmarkt in Balans, wijziging tarief bedrijfsarts, notities in verzuimdossiers
Compucase, naverrekening actueel werknemersbestand Nieuwe DAG Arbodienstverlening en
feestdagen.

Wat veranderd er vanaf
01-01-2020 in de Wet
Arbeidsmarkt in Balans?
Vanaf 1 januari veranderen de regels rond
arbeidscontracten en ontslag. Dit is geregeld
in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).
Doel van de WAB:
Werknemers met een vast contract hebben
vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer
rechten dan flexibele werknemers. De
regering wil deze kloof tussen vaste
contracten en flexibele contracten kleiner
maken. Daarom krijgen oproepkrachten en
payrollwerknemers meer zekerheid. Ook
wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om
een vast contract aan te bieden.
In het kort de veranderingen per 01-012020:
Het wordt voor werkgevers aantrekkelijker
om een werknemer een vast contract aan
te bieden. Werkgevers zullen namelijk
vanaf 1 januari een lagere WW-premie
betalen voor werknemers met een vast
contract dan voor werknemers met een
flexibel contract.
Er wordt een nieuwe ontslaggrond
geintroduceerd: cumulatiegrond.
De werknemer heeft recht op
transitievergoeding bij ontslag vanaf de
eerste werkdag. Ook veranderd de
berekening van de transitievergoeding.
Werkgever en werknemer kunnen 3
tijdelijke contracten in 3 jaar aangaan.
Werknemers met een payrollcontract
krijgen minimaal dezelfde
arbeidsvoorwaarden en dezelfde
rechtspositie als werknemer die in dienst
zijn.
Werkgevers moeten oproepkrachten
minstens 4 dagen van de voren oproepen
voor werk.
Klik op de onderstaande knop om de checklist
te bekijken en ook te zien welke stappen er
voor 1 januari nog ondernomen moeten
worden.

WAB-checklist

Wijziging tarief
bedrijfsarts
In de afgelopen jaren zijn de tarieven van
bedrijfsartsen gewijzigd. Het tarief wordt
met ingang van 01-12-2019 € 187,50 per
uur excl. BTW.

Notities in verzuimdossiers Compucase
Op het moment dat wij notities in het
verzuimdossier toevoegen ontvangt u een
mail dat er een notitie is toegevoegd aan
het verzuimdossier.
Sinds kort mag in deze mail de tekst uit de
notitie niet worden genoteerd. In de mail
zal nu alleen staan vermeld dat er een
notitie is toegevoegd met een link naar het
verzuimdossier, welke pas kan worden
ingezien nadat er is ingelogd in
Compucase.
Wij willen u vragen om deze mails goed in
de gaten te houden, gezien er belangrijke
informatie kan worden doorgegeven /
opgevraagd.

Naverrekening actueel
werknemersbestand
Nieuwe DAG
Arbodienstverlening
Er is begin dit jaar gebleken dat er veel
personeelswijzigingen niet tussentijds
worden doorgegeven. Wij hebben daarom
besloten om jaarlijks een update van het
werknemersbestand op te vragen. Hieruit
volgt een naverrekening over het
voorgaande jaar.

Feestdagen
De openingstijden van ons kantoor zijn
tijdens de feestdagen als volgt:
5 december (SINTERKLAAS) vanaf 16:00
uur gesloten
24 december vanaf 16.00 uur gesloten
25 + 26 december (KERST) - gesloten.
27 december - gesloten
31 december - vanaf 12.30 gesloten
1 januari (NIEUWJAARSDAG) - gesloten
Wij willen u graag bedanken voor uw
vertrouwen in het afgelopen jaar en
wensen u hele fijne feestdagen en een
gezond, gelukkig en succesvol 2020
toe!

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@nieuwe-dag-arbodienst.nl toe aan uw adresboek.

