Nieuwsbrief mei 2019
Ondernemingsraad Randstad Groep Nederland Flex: nieuws voor jou
geselecteerd!
Alles over de reiskostenvergoeding,
& lidmaatschap vakbonden
De uitbetaling van de reiskosten kan
gebaseerd zijn op een aantal kilometers
(kilometervergoeding) of op kosten van het
openbaar vervoer.
Reiskosten en inlenersbeloning
Reiskosten vallen onder één van de 6
componenten waaruit de inlenersbeloning is
opgebouwd (kostenvergoeding). Dit betekent dat
indien de inlenersbeloning van toepassing is, de
flexwerker dezelfde reiskosten ontvangt als de medewerkers in dienst van de opdrachtgever,
werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie als de flexwerker, indien en voor zover de
uitzendonderneming deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen.
Er zijn twee mogelijkheden voor het vaststellen van de hoogte van de vergoeding:
• Kilometervergoeding van maximaal € 0,19 per km netto
• Werkelijke kosten openbaar vervoer
Vergoeding o.b.v. kilometervergoeding
Voor de vergoeding van reiskosten o.b.v. kilometer is het niet van belang op welke wijze de
flexwerker van de woning naar de werkplek reist. Dit kan zijn met auto, fiets, brommer, openbaar
vervoer etc. Voor iedere daadwerkelijk afgelegde kilometer kan een onbelaste vergoeding gegeven
worden van maximaal € 0,19 per km. Deze kilometervergoeding wordt geacht alle kosten te dekken.
Deze vergoeding wordt alleen uitgekeerd op dagen dat men daadwerkelijk werkt.
Voor reiskostenvergoeding op basis van Openbaar Vervoer is aanvullende bewijslast nodig (in
het kader van de fiscale vereisten):
● (Een kopie van) de originele vervoersbewijzen dienen overhandigd te worden aan de
uitzendonderneming; of
● De desbetreffende transactieoverzichten, bij gebruik van een OV-chipkaart, dienen
overhandigd te worden aan de uitzendonderneming

Vakbondscontributie
Over de afspraken in de cao
onderhandelen
werkgeversorganisaties en
vakbonden met elkaar.
Flexwerkers kunnen ook invloed
uitoefenen op de cao door lid te
worden van een vakbond.
Namens de leden fungeren de vakbonden als onderhandelingspartner.
De onderhandelaars betrekken de leden bij het tot stand komen van de cao. De leden kunnen op
verschillende momenten hun mening geven.
En uiteindelijk zijn zij het die over het resultaat van de onderhandelingen stemmen
De flexwerker kan nadat hij dit aan de werkgever kenbaar heeft gemaakt,
ten minste eenmaal per jaar in de gelegenheid worden gesteld voldoening van
vakbondscontributie aan een werknemersorganisatie (Vakbond dus) aan te vragen bij de
werkgever.
De informatie met betrekking tot de
hoogte van de vakbondscontributie dient
door de desbetreffende vakbond aan de
uitzendonderneming te worden
verstrekt. (Werknemer dient jaaropgaaf
zelf te downloaden en in te dienen bij
Randstad of Tempo-Team).

2.
3.
4.

5.

1. De contributie wordt alleen
vergoed over de periode dat de flexwerker daadwerkelijk in dienst is.
Indien dienstverband is beëindigd, vindt er geen vergoeding plaats.
De flexwerker overhandigt een bewijs dat de vakbondscontributie betaald is. Dit is de
jaaropgave van de vakbond. (Voor akkoord dient flexwerker een handtekening te zetten!).
Dit bedrag wordt bruto ingehouden op het opgebouwde saldo vakantiebijslag en netto
uitgekeerd. De hoogte van het voordeel wordt bepaald door het belastingtarief dat op jouw
(bijzondere) loon van toepassing is. Dit varieert van ongeveer 36,55% tot 52%, afhankelijk
van de hoogte van je inkomen. Hoe hoger je inkomen, hoe meer voordeel.
Indien de flexwerker niet voldoende saldo heeft zal de verrekening tot aan het beschikbare
saldo worden toegepast.

Tot slot! Ook deze maand zijn er weer de nodige feestdagen!
Kijk voor uitleg over de betalingen daarvan nog eens naar de nieuwsbrief van april!

Signaleer je iets op de werkvloer, meldt dit dan eerst bij je intercedent. Kom je er dan toch
niet uit, ga dan naar de klachtenlijn. Wil je een probleem bij de OR voorleggen, dan moet het
probleem bij meerdere flexwerkers spelen. Stuur ons dan een e-mail
ondernemingsraden@randstadgroep.nl

