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Wat gaan we doen?

• Wet Arbeidsmarkt in Balans

• ABU-cao

• Minimumloon

• Privacy



Wet
Arbeidsmarkt in 
Balans

• Payroll en ontwikkelingen na 
StiPP/Care4Care

• Sectorverloning & premie 
BT/OT

• Keten, Transitievergoeding 
en de i-grond



WAB - Payroll

• Opdracht tussen werkgever en derde

• Niet in het kader van vraag en aanbod

• Alleen met toestemming 

•  Geen flex, geen uitzendbeding, geen ULV
• Wel: omvangrijker gelijke behandeling



WAB - Overig

• Sectorverloning & premie BT/OT
• Flex: alleen 52
• Nu overgangsrecht
• 5% duurder voor BT

• Transitievergoeding vanaf dag 1

• i-grond
• Combinatie van ontslaggronden
• Hogere transitievergoeding

• Terug naar 3x3



Cao ABU

• Inventariseren
• Verifiëren
• Informatievoorziening

• Wat nu als je het niet doet? 

Komt er ook voor NBBU



Wat precies?

a. de verwachte ingangsdatum; 
b. de naam en contactgegevens van 

de opdrachtgever, waaronder een 
eventuele contactpersoon en 
werkadres; 

c. de (algemene) functienaam en 
indien afwijkend de functienaam 
volgens de beloningsregeling 
opdrachtgever; 

d. de functie-inschaling en -trede 
volgens de beloningsregeling 
opdrachtgever; 

e. de overeengekomen arbeidsduur; 
f. indien van toepassing de 

vermoedelijke einddatum van de 
terbeschikkingstelling; 

a. de cao/beloningsregeling; 
b. het bruto feitelijk (uur)loon; 
c. de van toepassing zijnde ADV-

compensatie; 
d. de van toepassing zijnde toeslagen voor 

overwerk en/of verschoven uren; 
e. de van toepassing zijnde toeslag voor 

onregelmatigheid (waaronder 
feestdagentoeslag); 

f. de van toepassing zijnde ploegentoeslag; 
g. de van toepassing zijnde 

reiskostenvergoeding; 
h. overige van toepassing zijnde 

kostenvergoedingen.



[Minimum]loon

• Voorheen: overwerk is geen onderdeel van WML
• Geen vakantiebijslag

• Nu (1/1/2018): WML per uur voor overwerk
• Vakantiebijslag verschuldigd, tenzij cao-afwijking

• Van 23 naar 22
• Denkt u nog aan art. 55 lid 11 ABU-cao?!

Loon tijdens vakantiedagen = loon tijdens werken



Privacy

• AVG per 25 mei jl.
• Alleen verwerken voor ‘gerechtvaardigde 

doeleinden’
• Verwerkersovereenkomst verplicht
• Let op: wat vraag je en mag je opslaan?

– CV? Er kan dus ook te veel in staan!



Opslaan & vragen
• Wat wel mag bij inschrijving:

– Naam
– Adres
– Geboortedatum
– Email
– Telefoonnr. 
– Geslacht
– Werkervaring/competenties/opleidingen

• Kopie ID: wijziging Waadi, maximaal 4 weken

• Dus niet: 
– Pasfoto, geboorteplaats, nationaliteit, beperkingen, ziekte, 

strafrechtelijke data, et cetera



En nu in dienst…

• Wat extra mag bij indiensttreding:
– Kopie ID
– BSN/geboorteplaats/nationaliteit
– Bankrekening
– Kopie rijbewijs (als noodzakelijk)
– Gegevens voor loonadministratie
– Kopie verblijfsvergunning/ TWV

• Dus niet: 
– Pasfoto, geboorteplaats, nationaliteit, beperkingen, 

ziekte, strafrechtelijke data, et cetera



Of niet

• Sollicitant op vacature: na 4 weken gegevens 
verwijderen

• Inschrijving als werkzoekende?
– 2 jaar is verdedigbaar
– Maar nog discutabel

• Hoofdregel: verwijderen als niet noodzakelijk 
meer

• Wettelijke bewaartermijnen



Tot slot

Nadere vragen? Pay for People staat klaar om 

je te helpen!

Tanja@kadv.nl | 06 5187 5013 | 023 5125 025 | 

www.kadv.nl |Twitter: @maartentanja
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