Kwaliteitsverklaring voor de uitzendkracht van
LUGERA – THE PEOPLE REPUBLIC
Homeland of Talent
Netto salaris belofte aan de uitzendkrachten
Lugera opereert met grensoverschrijdend uitzenden in twee rechts- en belastingsystemen: Nederland en Slowakije,
Roemenië of Polen. Er worden maandelijks twee salarisstroken per uitzendkracht gemaakt. Een Nederlandse en een
in het land van herkomst. Dit kan verwarrend werken. Lugera geeft daarom een minimum netto uurloon indicatie na
alle eventuele inhoudingen.
Het netto uurtarief is een belangrijke garantie voor de uitzendkracht en de klant
Meestal krijgt de buitenlandse uitzendkracht het WML of CAO. Veel dubieuze Nederlandse uitzendbureaus houden
erg veel in van het netto loon, om zodoende hun marge aanzienlijk te verhogen en dan met name voor huisvesting.
Dit betekent vaak dat de uitzendkracht erg weinig netto per uur overhoudt. Wij vinden dit onacceptabel. Let op:
Nederland kent voor het merendeel uiterst correcte uitzendbureaus die goed voor hun uitzendkrachten zorgen.
Het beste van twee werelden
Omdat wij in twee rechtssystemen opereren kiezen wij altijd de beste regelingen in een van de twee landen.
Zodoende voldoen wij altijd aan alle voorwaarden en is de uitzendkracht verzekerd van het beste alternatief.
Inhoudingen van het netto salaris van de uitzendkracht
Loon in natura is in Nederland belast. Echter sommige zaken dienen juist in de landen van herkomst belastingvrij
verstrekt te worden. Wij hebben dit opgelost door hierover in Nederland loonheffingen te betalen voor de
uitzendkracht en Lugera neemt deze loonheffingen deels als kosten voor haar rekening.
Welke inhoudingen worden gedaan?
De volgende inhoudingen kan de uitzendkracht verwachten. Dit is per land (PL, RO en SK) verschillend:
Internationaal vervoer
Huisvesting
Voedselpakketten
Reis- en ongevallenverzekering
Extra voorzieningen zoals breedband internet, extra diepvriezers, huisvesting voor partners
Extra kamers, upgrades in huisvesting
Bijzondere ondersteuning en repatriëring
Vertaaldiensten, vervoersdiensten, hulp bij aangiftes
Boetes, schadeloosstellingen
Loonheffingen en sociale premies
Bestelde extra diensten of aankopen zoals PBM’s
Reserveringen voor vakantiegeld en -dagen
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De meeste inhoudingen zijn met behoud van het gegarandeerde netto uurtarief!
De Lugera uitzendkrachten (met hetzelfde werk en bij dezelfde inlenende klant) verdienen hetzelfde maar meestal
meer dan hun collega’s bij de Nederlandse uitzendbureaus:
1 retourticket Nederland/Thuisland ter waarde van € 160, Maandelijks voedselpakket
Reis- en ongevallenverzekering ter waarde van € 90, -. Deze polis is inclusief een overlijdensrisico verzekering
met een aanzienlijke uitkering aan de nabestaanden
Huisvesting
Woon- werkvervoer
En vaak € 0.25 tot € 0.50 netto per uur meer
Lugera voldoet aan alle belasting- en arbeidswetgeving en meer...
KPMG is de groepsaccountant en doet Lugera’s internationale consolidatie
VRO controleert periodiek voor het NEN 4400-2 certificaat
KIWA controleert Lugera voor haar VCU
Lugera in Slovakia heeft ISO 9001
Lugera heeft een interne juridische afdeling met twee advocaten die gespecialiseerd zijn in internationaal
arbeidsrecht
De financiële afdeling van Lugera bestaat uit 30+ medewerkers
Voordelen van de uitzendkrachten om in hun eigen land in dienst te zijn
Betere rechtspositie in geval van arbeidsgeschillen
Betere kennis over rechten en plichten
Onafhankelijkere positie ten opzichte van het uitzendbureau
Tandartsverzekering is inclusief (in het thuisland)
Een hoger netto besteedbaar inkomen
Geen onderbreking in de pensioenopbouw
Lugera wil voor zoveel mogelijk werkzoekenden een beter betaalde baan vinden. Dit is sinds 1996 ons doel. A1
Payrolling is in deze een uitermate goede mogelijkheid en wordt door Lugera gezien als een van de voordelen die de
Europese Unie met zich meebrengt en dus een belangrijke verworvenheid. Lugera omarmt een verenigd Europa en
de vele voordelen die dit voor Nederland met zich meebrengt.
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