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Dit wil ik
met u delen...
Beste leden,
De eerste maand van 2017 is al weer voorbij en het voelt alsof
er in zo’n korte tijd al zoveel gebeurd is.
Allereerst is het ‘Van Dale Woord van het Jaar 2016’ bekend,
nl. ‘treitervlogger’. Als ik dit woord hoor, dan maak ik me
meteen zorgen om het woord ‘treiter’ dat hierin voorkomt,
een woord met een negatieve lading en een issue dat op alle
vlakken steeds vaker in onze maatschappij voorkomt. Denk
bijvoorbeeld aan het pesten op school door jongeren via social media met vaak een noodlottige afloop. Het ridicule is
vaak dat men bijvoorbeeld pesten op school weliswaar erkent,
maar mijns inziens er veel te weinig mee doet. Er zijn de afgelopen jaren reeds zoveel slachtoffers geweest, en elke is er een
teveel. Dus beleidsmakers, neem het heft in handen en treedt
op! Voorkom dat er meer slachtoffers vallen.
Wat ik nu al voorspel als winnaar van het ‘Van Dale Woord
van het Jaar 2017’, is het woord nepnieuws. Steeds vaker worden we opgeschrikt door allerhande berichten die doorspekt
zijn met nepnieuws dat veelal, ook nu weer, verspreid wordt
via social media zoals Facebook, Snapchat, Pinterest en LinkedIn. Steeds meer mensen en instanties maken zich zorgen
over de impact van social media op onze samenleving en veiligheid en terecht zorgen maken, vind ik.
Het is best wel een enge gedachte dat mensen zomaar verzonnen, valse en gevaarlijke berichten verspreiden en dan ook nog
eens zo veel mensen bereiken. In Nederland valt dit onder vrijheid van meningsuiting. Het enige wat deze trend benadrukt,
is dat de gevestigde media een grotere verantwoordelijkheid
krijgen voor het werk dat zij verrichten. Zij moeten corrigerend
optreden en hun bronnen beter en zorgvuldiger gaan checken.
Dit zal zeker actueel worden nu we ons in Nederland klaarmaken voor nieuwe verkiezingen.
En tja, dan is er het nieuws dat werkgevers af willen van ontslagvergoedingen bij reorganisaties. Toen ik dit bericht in eerste instantie las, dacht ik echt dat het nepnieuws was. Maar
na een zorgvuldige controle van mijn bronnen, begreep ik dat
dit geen ‘fake news’ was en genoeg reden is voor een furieuze
reactie mijnerzijds.
Wat blijkt? Werkgevers willen in plaats van ontslagvergoedingen bij reorganisaties dat werknemers waaronder ook flexwerkers meer tijd besteden aan bij- en omscholingen. Dat zou dan

gefinancierd moeten worden uit geld dat nu voor die ontslagvergoedingen is gereserveerd en uit geld dat beschikbaar is in
keuzemenu’s voor vrije dagen, fiscaal vriendelijke fietsen of bijvoorbeeld de sportschool. Dat is in een nutshell de kern van de
arbeidsvoorwaardennota die de werkgeversorganisaties AWVN,
VNO/NCW en MKB-Nederland op 18 januari jl. hebben uitgebracht en wat hun betreft de start is van het cao-seizoen 2017.
Wat mij als voorzitter van de Vakbond ABW de laatste jaren
opvalt en steeds vaker stoort is, dat werknemers al een aantal jaren alleen maar aan het inleveren zijn op hun arbeidsvoorwaarden. Zo vond/vindt er onder het mom van de kredietcrisis al jaren geen tot nauwelijks loosverhoging plaats,
werknemers moeten steeds langer doorwerken, de kantonrechtersformule heeft plaats gemaakt voor een veel slechtere
transitievergoeding, vaste banen komen steeds minder voor
en worden vervangen door flexbanen. Het voelt alsof steeds
meer werkgeversverantwoordelijkheid verdwijnt en steeds
meer risico wordt gelegd bij de werknemers.
Kijk, Vakbond ABW propageert al jaren dat we kijken naar
maatwerk bij het afsluiten van cao’s. Zo vinden we bijvoorbeeld dat werknemers best een stevige loonsverhoging mogen vragen als de winsten van het bedrijf hoog zijn. Het zijn
toch namelijk ook de werknemers die een belangrijke steen
bijdragen aan de realisatie van die winsten?
Het CAO-seizoen gaat van start en aan menig CAO-tafel zal een
aardig robbertje gevochten worden om dit onnozele voorstel van
de werkgevers van de onderhandelingstafel weg te blazen.
Intussen maken wij ons op voor de aanstaande Belastingservice
waar onze leden gratis enerzijds hun aangifte Inkomstenbelasting Premie Volksverzekeringen door ons kunen laten invulllen
en anderzijds alle toeslagen door ons kunnen laten controleren
en/of aanvragen. Samen met ons team van vrijwilligers zijn we
druk doende om onze fiscale kennis weer op te frissen om zo
goed mogelijk onze leden hierin te kunnen adviseren.
Jack Hurxkens,
voorzitter.

Om te noteren
Het bondskantoor is gesloten op Carnavalsmaandag 27 februari en Carnavalsdinsdag 28 februari, Goede Vrijdag 14 april,
op Paasmaandag 17 april, op Koningsdag donderdag 27 april,
op vrijdag 28 april (dag na Koningsdag) en op Bevrijdingsdag
vrijdag 5 mei.
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Het volgende nummer van Vizier verschijnt op dinsdag 23
mei 2017. U kunt kopij inleveren tot uiterlijk maandag 24
april 2017.
Kijk voor het laatste nieuws op www.vakbondabw.nl

Belastingservice ABW-leden - IB 2016

Inhoud
Column

2

Belastingservice ABW-leden

3

Belastinginvullen Vakbond ABW

3

Thuishuldiging 65-jarige jubilaris

4

Activiteitenkalender

4

Special Minimumloon en
Sociale Verzekeringen

5

Voor u gelezen:

8

Detachering

11

Uitslag Vizier–enquête

11

Wist u dat?

12

CAO Nieuws

13

CAO Nieuws uit de regio

14

CAO Nieuwsradar

14

Wij feliciteren

15

Overleden

15

Colofon

16

Aanmeldingsformulier

16

Contributieregeling

16

Als lid van de Vakbond ABW kunt u ook dit jaar weer bij onze vakbond terecht voor
GRATIS hulp bij het invullen van uw belastingformulier.
Alleen voor leden
Onze belastingservice is alleen bedoeld voor de eigen leden. Voor degenen die
niet zijn aangesloten bij de Vakbond ABW wordt dus geen formulier ingevuld. Dat
geldt ook voor een eventuele partner/echtgeno(o)t(e) die eigen inkomen heeft.
Afsprakensysteem
Wij werken met een afsprakensysteem. Wie zijn belastingformulier wil laten invullen door de bond moet eerst een afspraak maken met onze administratie. Bel
hiervoor: 045-571 99 55.
Wat moet u meenemen ?
Voor een uitgebreid overzicht van de gegevens welke u mee moet nemen, verwijzen wij u naar de CHECKLIST die als APARTE bijlage bij dit vakblad zit ingesloten.
Deze checklist kunt u ook downloaden op onze website: www.vakbondabw.nl
Dringend verzoek
Nogmaals een dringend verzoek aan alle leden die gebruik maken van onze belastingservice om voor dat u naar kantoor komt deze checklist zorgvuldig na te lopen
en ook uw digidcode secuur te controleren of deze nog steeds werkt. Zonder de
juiste gegevens en zonder een correcte digidcode kunnen we niets.

Belasting invullen door Vakbond ABW
gebeurt altijd met toezicht

Tijdens het invullen van de belastingformulieren van onze leden horen wij vaak:
“Oh, dat heeft het kantoor/belastingconsulent waar we vroeger gingen nooit aan ons gevraagd.” Of: “Goh, dat hoefden we voorheen bij het vorige administratiekantoor/belastingadviseur nooit bij ons te hebben.”
Laat u uw belastingformulier bij de Vakbond ABW invullen dan zullen wij u altijd vragen om de betreffende inkomsten en aftrekposten via een officiële opgave aan te tonen. Dat is voor u vaak misschien lastig, maar dat is zeker niet bedoeld om het u lastig te
maken, maar enkel en alleen om u later niet in de problemen te brengen. Met name in het afgelopen jaren hebben we veelvuldig te
maken gehad met cliënten die hun belastingaangiften door andere belastingconsulenten of andere kantoren hebben laten invullen, omdat ze daar meer terugkregen dan de keren dat ze hun belastingformulier bij de bond hadden laten invullen.
Ja dat klopte wel; maar dat gebeurde wel met allerlei posten die niet aan de orde waren of waarvan er geen enkel bewijs te overleggen was. Ook werden aftrekposten vele malen hoger aangegeven dan dat ze daadwerkelijk waren. Dat leek allemaal makkelijk te
gaan, TOTDAT de Belastingdienst er met steekproeven achter is gekomen. En toen zijn ze al die aangiften over voorgaande jaren
opnieuw gaan bekijken. En daar bleek uit, dat de grote meerderheid niets van die opgevoerde kosten kon aantonen.
Hoge navorderingsaanslagen over de diverse jaren waren het gevolg. En doordat de aftrekposten uiteindelijk door de Belastingdienst niet geaccepteerd zijn geworden, werden de belastbare inkomens over die betreffende jaren ook hoger. Het gevolg hiervan
was dat ook de toeslagen (Zorgtoeslag, Huurtoeslag, Kinderopvangtoeslag en Kindgebonden Budget) over die betreffende jaren
teruggevorderd werden.
En personen die daarnaast ook nog Tegemoetkoming in de studiekosten voor hun kinderen kregen, moesten ook die Tegemoetkoming terugbetalen. Want ook daar is het belastbaar inkomen van een bepaald jaar maatgevend voor de hoogte van de Tegemoetkoming. En het geld dat je in voorgaande jaren hebt terugontvangen is allang besteed en dat moet je dan opeens allemaal
gaan terugbetalen. U kunt zich voorstellen wat dat voor die gezinnen betekent; een ongelooflijk lijden en last.
Dus, beste mensen, bent u alstublieft niet boos op ons als wij bij het invullen van uw belastingaangifte u “het hemd van het lijf”
vragen. Het is alleen bedoeld om u zelf te beschermen.
En natuurlijk, bij ons worden ook bij het invullen wel eens fouten gemaakt. Immers zoals het spreekwoord zegt: “Waar gewerkt
wordt, worden fouten gemaakt”, dat is menselijk.
Wij zullen uw belastingaangifte uiteraard altijd op de meest voordelige manier invullen, maar natuurlijk ook op de juiste manier
invullen.
Jack Hurxkens,
voorzitter.
3

Thuishuldiging Dhr G. Koeken
65 jarig lid

In 2017 telt de Vakbond ABW 3 leden die 65 jaar lid zijn, waarvan 2 mannen en 1 vrouw,
te weten:
De heer Koeken uit Landgraaf: Lid vanaf 01-01-1952
Mevrouw M.G.E. Mikes-Lankhorst: Lid vanaf 01-10-1952
De heer J. Broeksmit: Lid vanaf 01-12-1952.
Van de drie 65-jarige jubilarissen zullen 2 thuis bezocht worden, te weten de heren Koeken en Broeksmit. Mevrouw Mikes-Lankhorst zullen we helaas vanwege de grote afstand
op een andere manier onze dankbaarheid betuigen voor haar 65-jarig lidmaatschap.
De eerste 65-jarige jubilaris van 2017 is de heer Koeken. Om de heer Koeken te bedanken voor zijn trouw en solidariteit jegens zijn Vakbond ABW, begaf op maandag
23 januari jl. een delegatie van de Vakbond ABW zich naar de woonplaats van de
heer Koeken in Landgraaf. Deze bestond uit secretaresse Bea Dresen en secretaris/
penningmeester Indra Kandhai.
Nadat Indra Kandhai aan de heer Koeken de ‘Oorkonde van 65 jaar Solidariteit’ had overhandigd en Bea Dresen het prachtige boeket, werden foto’s gemaakt om dit bijzondere moment vast te leggen. Daarna werden herinneringen opgehaald gedurende zijn 65-jarig lidmaatschap, variërend van zijn aanmelding via de heer Mengelers, het 28 jaar lang werken
in de ON II (bovengronds en ondergronds) en daarna het werken in de textiel. Met 55 jaar kon hij ophouden met werken.
De heer Koeken waardeerde het ontvangen van de ‘Oorkonde van 65 jaar Solidariteit’ bijzonder, vooral ook omdat de bond persoonlijk
langs kwam om die te overhandigen.

Activiteitenkalender
Vakbond ABW eerste halfjaar 2017

Datum

Aanvang

Activiteit

Locatie

Maandag
19.00 uur		Ambassadeursbijeenkomst.
29 mei			
Onderwerp: Update van de wijzigingen in het erfrecht.
			
Notaris M. Frenken
			
Doelgroep: Alle leden

Cultuurhuis Heerlen
Sittarderweg 145
Heerlen

Woensdag
19.00 uur
21 juni			
			

Auberge de Rousch
Kloosterkensweg 17
Heerlen

Jubilarishuldiging
Doelgroep:
25-, 40-, 50-, 60- en 70-jarige jubilarissen van 2016 én 2017

Maandag 3 juli
19.00 uur
Algemene Vergadering 2017
			
Doelgroep: Afgevaardigden Vakbond ABW
						

Auberge de Rousch
Kloosterkensweg 17
Heerlen

Let op! Deelname aan de ambassadeursbijeenkomst op maandag 29 mei 2017 is gratis, maar aanmelden VOORAF
is wel verplicht. Mail dit naar balie@vakbondabw.nl of bel 045-571 99 55.
Kijk voor het laatste nieuws ook op www.vakbondabw.nl
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€ 1.551,60
€ 358,05
€ 71,61

per maand;
per week;
per dag.

De bedragen van de minimumjeugdlonen zijn volgens een bepaald staffelingspercentage van het wettelijk minimumloon afgeleid. Bij de berekening van de minimum uurlonen moet men
uitgaan van het aantal arbeidsuren dat normaal is. In de vorige
Vizier, Vizier 4 pagina 6, zijn we reeds uitvoerig hierop ingegaan.

De (netto) uitkeringen voor mensen die in een inrichting verblijven zijn (afhankelijk van leeftijd en situatie):
		
per maand Vakantie			uitkering
Gehuwd / samenw.
€ 459,80
€ 24,20
Alleenstaanden
of alleenstaande
ouders:
€ 295,61
€ 15,56

Totaal
€ 484.00

€ 311,17

Voor gehuwden en alleenstaanden van 21 jaar of ouder die samenwonen met één of meer meerderjarige personen waarmee
kosten kunnen worden gedeeld, geldt op grond van de kostendelersnorm een lager bedrag. Om in aanmerking te komen voor
een bijstandsuitkering is ook relevant of er sprake is van eigen
vermogen. Onderstaand een overzicht van het vermogen dat de
verschillende groepen mogen hebben om nog in aanmerking te
komen voor een bijstandsuitkering:
Gehuwden/samenw.		 € 11.880,en alleenst. ouders
Alleenstaanden 		 € 5.940,Voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en in een eigen
huis wonen, geldt een extra vrijstelling van maximaal € 50.100,-.

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2017
Per 1 januari 2017 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ,
AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als
gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2017. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn
aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van €
1.537,20 naar € 1.551,60 bruto per maand. De aangepaste bedragen volgen hieronder.

		
per maand Vakantie			uitkering
Gehuwd / samenw. € 1.333,78
€ 70,20
Alleenstaanden
en alleenstaande
ouders
€ 933,65
€ 49,14

Totaal
€ 1.403,98

€ 982,79

De (netto) uitkeringen, voor mensen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd zijn (afhankelijk van leeftijd en situatie):
		
per maand Vakantie			uitkering
Gehuwd / samenw. € 1.432,66
€ 75,40
Alleenstaanden
en Alleenstaande
ouders:
€ 1.048,93
€ 55,21

Totaal
€ 1.508,06

€ 1.104,14

		
per maand Vakantie			uitkering
Gehuwd / samenw.
(beide partners 21
jaar of ouder)
€ 1.498,24 € 119,86
Alleenstaanden
en alleenstaande
ouders zonder
meerderjarige
medebewoners
€ 1.158,80
€ 92,70
Alleenstaanden en
alleenstaande ouders
met een of meerdere
meerderjarige
medebewoners
€ 953,16
€ 76,25

Totaal

€ 1.618,10

€ 1.251,50

€ 1.029,41

In tegenstelling tot de bijstand wordt bij de IOAW geen rekening
gehouden met het eigen vermogen. Bij de IOAW wordt wel reke5

Bron: rijksoverheid.nl en Staatscourant. Noot: Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend

Participatiewet
Per 1 januari 2017 stijgen de bijstandsuitkeringen. De (netto)
uitkeringen voor mensen vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd zijn afhankelijk van leeftijd en situatie:

IOAW en IOAZ
De IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) is bedoeld voor oudere
langdurig werklozen, die geboren zijn vóór 1 januari 1965 en die
50 jaar of ouder waren toen zij werkloos werden. De IOAW is onder bepaalde voorwaarden ook bedoeld voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen. De IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen)
is bedoeld voor ex-zelfstandigen van 55 jaar of die noodgedwongen hun bedrijf of beroep moesten beëindigen. De IOAZ is onder
bepaalde voorwaarden ook bedoeld voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen. De IOAW en de IOAZ vullen het gezamenlijke inkomen aan tot bijstandsniveau. Op onderstaande
bedragen worden de bruto inkomsten in mindering gebracht.

Om te bewaren: Sociale verzekeringen 2017

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2017
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2017. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een
volledig dienstverband wordt per 1 januari 2017:

Om te bewaren: Sociale verzekeringen 2017
Bron: rijksoverheid.nl en Staatscourant. Noot: Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend

ning gehouden met andere inkomsten. Bij de IOAZ wordt rekening gehouden met andere inkomsten en het eigen vermogen.
Van het vermogen dat iemand meer heeft dan € 130.549,- wordt
jaarlijks 3 % verrekend met de uitkering. Voor mensen die een
IOAZ-uitkering krijgen en een pensioentekort hebben, geldt dat
zij tot maximaal € 121.474,- voor aanvullende pensioenvoorzieningen mogen hebben zonder dat dit met hun uitkering wordt
verrekend.

		
Bruto
Bruto
		
per maand Vakantie			uitkering
Gehuwd / samenw.
€ 769,03
€ 51,15
Gehuwd / samenw.
met maximale toeslag
(partner jonger
dan 65 jaar)
€ 1.538,06 € 102,30
Maximale toeslag
€ 769,03 € 51,15
Alleenstaanden
€ 1.127,79 € 71,61

Totaal

€ 820,18

€ 1.640,36
€ 820,18
€ 1.199,40

De bruto uitkeringsbedragen per 1 januari 2017 voor AOW’ers
die met pensioen zijn gegaan vóór 1-2-1994 (87 jaar en ouder):
		
Bruto
Bruto
		
per maand Vakantie			uitkering
Gehuwd / samenw.
zonder maximale
toeslag (partner jonger
dan 65 jaar)
€ 1.127,79
€ 71,61
Gehuwd / samenw.
met maximale toeslag
(partner jonger dan
65 jaar)
€ 1.538,06 € 102,30
Maximale toeslag
€ 410,27
€ 30,69
Alleenstaanden
€ 1.127,79
€ 71,61

AOW
AOW’ers die getrouwd zijn of samenwonen hebben ieder een eigen recht op een AOW-uitkering (basispensioen). De hoogte daarvan is gebaseerd op de helft van het netto minimumloon. De AOW
voor een alleenstaande is gebaseerd op 70 % van het netto minimumloon. Voor gehuwde of samenwonende AOW’ers van wie de
partner jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd gelden afwijkende regels. Tot nu toe is het pensioen gebaseerd op 50 % van het
netto minimumloon (de uitkering voor een gehuwde).
Daarbovenop komt een toeslag van maximaal hetzelfde bedrag
(bruto € 769,03). Vanaf 1 januari 2015 is de partnertoeslag gesloten voor nieuwe instroom. Hierop geldt één uitzondering:
mensen die als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd
pas na 1 januari 2015 AOW-gerechtigd worden, hebben nog wel
recht op toeslag. Het gaat hier om mensen die in november en
december 2014 65 jaar zijn geworden. Als het recht op pensioen
al is ingegaan voor 1 februari 1994, dan valt de AOW’er onder
een overgangsregeling en is het pensioen gebaseerd op 70 % van
het netto minimumloon. De toeslag voor deze AOW’ers is maximaal 30 %.
De bruto uitkeringsbedragen per 1 januari 2017, voor AOW’
ers van wie het recht op pensioen is ingegaan na 1 februari
1994, zijn:
6

Totaal

€ 1.199,40

€ 1.640,36
€ 440,96
€ 1.199,40

ANW
De Algemene nabestaandenwet (Anw) is bedoeld voor volwassenen van wie de partner is overleden en voor een kind zorgen jonger dan 18 jaar of meer dan 45% arbeidsongeschikt zijn. Het kan
gaan om een huwelijkspartner of een partner met wie ongehuwd
werd samengewoond. De nabestaandenuitkering is 70 % van het
netto minimumloon. Als de nabestaande samenwoont, omdat
er iemand intensieve zorg nodig heeft of omdat de nabestaande
zelf intensieve zorg nodig heeft, is de nabestaandenuitkering
(verzorgingsuitkering) 50 % van het netto minimumloon. Ook
weeskinderen kunnen deze uitkering krijgen.
De hoogte van de Anw-uitkering is afhankelijk van het inkomen
van de nabestaande. Andere uitkeringen worden afgetrokken
van het bedrag dat iemand ontvangt. Van het inkomen uit arbeid wordt 50 % van het bruto minimumloon plus een derde deel
van wat iemand bovenop het bruto minimumloon verdient niet
afgetrokken van het bedrag.
Nabestaanden die voor juli 1996 al een AWW-uitkering (de
voorganger van de Anw) ontvingen, krijgen in ieder geval een
uitkering van 30 % van het bruto minimumloon. Ook als hun
inkomen hoger uitvalt dan de bovengenoemde inkomensgrens.
In onderstaand overzicht zijn de bruto Anw-bedragen per 1 januari 2017 opgenomen. De bedragen zijn zonder de tegemoetkoming Anw. Deze is € 16,79 bruto per maand.

Totaal

€ 1.250,62
€ 807,87
€ 1.030,07
€ 400,19
€ 600,30

€ 800,40

WAJONG
De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
(Wajong) biedt jonggehandicapten een uitkering op minimumniveau. De basis (afgeleid van het bruto minimumloon) waarop
de uitkering wordt berekend, gaat per 1 januari 2017 omhoog.
Ook de basisbedragen voor Wajongers beneden de 23 jaar, die
worden afgeleid van de bruto minimumjeugdlonen, worden op
die datum verhoogd. Onderstaand de bruto bedragen (exclusief
vakantietoeslag) per dag vanaf 1 januari 2017:
Vanaf 23 jaar
22 jaar
21 jaar
20 jaar
19 jaar
18 jaar

€ 71,34
€ 60,64
€ 51,72
€ 43,87
€ 37,45
€ 32,46

22 jaar
21 jaar
20 jaar
19 jaar
18 jaar

€ 1,92
€ 4,66
€ 9,46
€ 15,78
€ 16,43

MAXIMUMDAGLOON (WW, WIA, WAO EN ZW)
Per 1 januari 2017 worden bestaande bruto uitkeringen verhoogd met 0,94%. De hoogte van de WW-, WIA-, WAO-, en ZW-

TOESLAGENWET
De Toeslagenwet zorgt voor een aanvulling op een aantal uitkeringen tot het sociaal minimum. Het gaat hierbij onder meer
om de WW-, WIA-, WAO-, Wajong- en ZW-uitkering. Het bedrag
voor gehuwden is gebaseerd op 100 procent van het bruto minimumloon. Het bedrag voor alleenstaanden vanaf 23 jaar is
gebaseerd op 70 procent van het netto minimumloon. De bedragen voor 18 t/m 22-jarigen zijn gebaseerd op 75 procent van het
netto minimumjeugdloon.
Vanaf 1 juli 2016 geldt de kostendelersnorm in de Toeslagenwet.
Op basis van de overgangsregeling is de norm per 1 januari 2017
vastgesteld op 60% van het minimumloon voor 23-jarigen en
ouder en op 65% van het netto minimumjeugdloon voor 21- en
22-jarigen.
Per 1 januari 2017 zijn de bruto bedragen per dag (exclusief vakantietoeslag en afhankelijk van leeftijd en situatie):
Gehuwden/samenwonenden 		
Alleenstaanden vanaf 23 jaar 		
Kostendeler vanaf 23 jaar 		
Alleenstaanden van 22 jaar 		
Kostendeler van 22 jaar 		
Alleenstaanden van 21 jaar 		

€
€
€
€
€
€

71,34
53,28
43,83
42,32
34,95
35,68

Kostendeler van 21 jaar 		
Alleenstaanden van 20 jaar 		
Alleenstaanden van 19 jaar
Alleenstaanden van 18 jaar 		

€
€
€
€

29,17
29,70
24,93
21,47

KINDERBIJSLAG
De bedragen kinderbijslag zijn per 1 januari 2017 per kwartaal:
Per kind 0 t/m 5 jaar (70%) 		 € 198,38
Per kind 6 t/m 11 jaar (85%) 		 € 240,89
Per kind 12 t/m 17 jaar (100%) 		 € 283,40
Bron: www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw
Noot: Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend
Foto’s: Belastingdienst

Loonstrookje verplicht
De werkgever moet een specificatie van het loon verstrekken, het zogenaamde loonstrookje (boek 7: art. 626 Burgerlijk Wetboek).
Bij de eerste loonbetaling en vervolgens iedere keer als er iets wijzigt in het loon of in de inhoudingen.
Voor nadere en deskundige informatie en uitleg kunt u na het maken van een afspraak bij ons terecht op het bondskantoor en wel
tijdens de spreekuren op dinsdag en donderdag.
Let wel: de spreekuren zijn alleen op afspraak!!
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Bron: rijksoverheid.nl en Staatscourant. Noot: Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend

Naast de Wajong-uitkering heeft elke Wajonger onder de 23
jaar recht op een tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming compenseert (deels) de inkomensachteruitgang door de invoering
van de Zorgverzekeringswet. De bruto tegemoetkomingen per
maand zijn:

uitkering hangt onder meer af van de hoogte van het laatstverdiende loon en het maximumdagloon. Per 1 januari 2017 wordt
het maximumdagloon verhoogd van bruto € 203,85 naar bruto
€ 205,77.

Om te bewaren: Sociale verzekeringen 2017

		
Bruto
Bruto
		
per maand Vakantie			uitkering
Alleenstaanden
€ 1.164,89
€ 85,73
Verzorgingsuitkering
€ 746,64
€ 61,23
Kostendelersnorm € 956,59
€ 73,48
Wezenuitkering
tot 10 jaar
€ 372,76
€ 27,43
Wezenuitkering
van 10 tot 16 jaar € 559,15
€ 41,15
Wezenuitkering
van 16 tot 21 jaar
(geb. voor 01-10-1993
tot 27 jaar)
€ 745,53
€ 54,87

Voor u gelezen
Bronnen: www.rijskoverheid.nl/minsteries/szw/nieuws

Werkbonus vanaf 63 jaar
De werkbonus is een belastingkorting voor mensen met een laag
inkomen. In 2017 kunt u vanaf de leeftijd van 63 jaar voor deze
korting in aanmerking komen. In 2016 was dit vanaf 62 jaar.
Arbeidskorting omhoog
De arbeidskorting is een heffingskorting die u krijgt als u
werkt. Vanaf 2017 is de maximale arbeidskorting € 3.223
(dit was € 3.031). Vanaf een inkomen van € 32.444 wordt de
arbeidskorting steeds lager.
Inkomensafhankelijke combinatiekorting omhoog
De inkomensafhankelijke combinatiekorting is in 2017 hoger,
namelijk maximaal € 2.778 (dit was € 2.769).

NIEUWE WETTEN EN REGELINGEN PER 1 JANUARI 2017
In Nederland treden nieuwe wetten op twee momenten
in werking, te weten op 1 januari en op 1 juli van het jaar.
Bij het gereed maken van de kopij van Vizier zijn nog niet
alle definitieve wijzigingen bekend. Een aantal belangrijke
veranderingen die al zeker zijn voor 2017 bespreken we in het
onderstaande.
WERK EN INKOMEN
Het minimumloon gaat omhoog, zie ook pagina 5 van deze
Vizier.
Financiële vergoeding bij ontslag (transitievergoeding)
omhoog
Per 1 januari 2017 is de transitievergoeding verhoogd naar
maximaal € 77.000 bruto. Of maximaal een bruto jaarsalaris,
als uw bruto jaarsalaris meer is dan € 77.000. In 2016 was
dit € 76.000 bruto.
Tarieven inkomstenbelasting
Het tarief in de 2e en 3e schijf van de loon- en inkomstenbelasting
is sinds 1 januari 2017 40,8% (dit was 40,4% in 2016).
Wijzigingen heffingskortingen
Per 1 januari 2017 zijn de bedragen van heffingskortingen
anders en zijn enkele heffingskortingen aangepast. De
belangrijkste wijzigingen:
Algemene heffingskorting
U ontvangt de algemene heffingskorting als u in Nederland
woont en loonbelasting of inkomstenbelasting betaalt.
Deze korting is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.
De uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de
minstverdienende partner wordt in 2017 verder afgebouwd.
Bij een inkomen van € 19.982 of lager wordt het bedrag van
de algemene heffingskorting hoger. Bij een inkomen hoger dan
€19.982 wordt de heffingskorting steeds lager.
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Berekening belasting over vermogen in 3 schijven
Vanaf 2017 verandert de berekening van de belasting die u moet
betalen over uw vermogen. Er zijn dan 3 vermogensschijven.
Verder gaat het vermogen waarover u geen belasting betaalt
omhoog naar € 25.000 per persoon. Dit was € 24.437.
Maatregelen tegen schijnconstructies
Vanaf 1 januari 2017 betalen werkgevers het volledige
minimumloon. Constructies waarbij werkgevers minder dan
het hele minimumloon betalen zijn verboden. Bijvoorbeeld
maaltijdkosten of verzekeringspremies inhouden op het loon.
Meer vermogen bijstandsuitkering
Als u een bijstandsuitkering heeft, mag u in 2017 meer vermogen
hebben, zoals spaargeld, zie ook pagina 5 van deze Vizier.
Uitkering oudere werklozen (IOAW en IOAZ) omhoog
Meer hierover kunt u elzen op pagina 5 en 6 van deze Vizier.

GEZONDHEID EN ZORG
Wijzigingen basispakket en eigen risico
Het basispakket van uw zorgverzekering wordt uitgebreid. Het
eigen risico wijzigt niet in 2017 en blijft € 385.
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw omlaag
De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)
daalt voor werknemers (van 6,75% naar 6,65%). Voor zzp’ers,
ondernemers en gepensioneerden daalt de premie van 5,50%
naar 5,40%.
Zorgtoeslag stijgt
De maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden stijgt in 2017
met € 68 tot € 1066. De maximale zorgtoeslag voor partners
stijgt met € 138 naar € 2043.
Hulp in de huishouding vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)
Krijgt u van verschillende zorgaanbieders zorg thuis (modulair
pakket thuis)vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), dan valt

hulp in de huishouding vanaf 1 januari 2017 ook onder deze
zorg. U hoeft dit dan niet meer aan te vragen bij uw gemeente.
Recht op informatie bij incident in zorgverlening
Vanaf 1 januari 2017 moet een zorgaanbieder u als cliënt altijd
informeren als er iets niet goed is gegaan bij de zorgverlening.
Ook moet de zorgaanbieder dit opnemen in uw cliëntendossier.
Bijvoorbeeld als er bij een operatie iets is gebeurd dat merkbare
gevolgen voor u heeft.
U kunt de informatie van uw zorgaanbieder gebruiken als
onderbouwing als u een klacht wilt indienen bij een arts of
zorginstelling. Lees meer over uw rechten als patiënt/cliënt op
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/patientenrechten-clientenrecht/vraag-en-antwoord/wat-zijn-mijn-rechtenen-plichten-als-patient-en-welke-plichten-heeft-een-arts.
Betere en snelle aanpak van uw klacht over een
zorgaanbieder
Een klacht over een arts of zorginstelling bespreekt u eerst met
de arts of instelling. Komt u er samen met de zorgverlener niet
uit, of weet u niet hoe u uw onvrede bespreekbaar moet maken?
Dan kunt u gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de
zorgaanbieder. Vanaf 1 januari 2017 moet elke zorgaanbieder
een klachtenfunctionaris hebben.
Komt u er ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris
niet uit met de zorgaanbieder? Dan kunt u overwegen een
rechtszaak aan te spannen. Maar vanaf 1 januari 2017
is er een gemakkelijker alternatief: u kunt ook naar een
geschilleninstantie. Elke zorgaanbieder moet vanaf 1 januari
2017 aangesloten zijn bij zo’n geschilleninstantie. Deze
instantie kan bindende uitspraken doen en schadevergoeding
toekennen tot een bedrag van € 25.000.
Lees meer over wat u kunt doen als u een klacht heeft over
een arts of zorginstelling op https://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/patientenrecht-en-clientenrecht/vraag-enantwoord/waar-kan-ik-terecht-met-een-klacht-over-een-artsof-zorginstelling.

FAMILIE EN GEZIN
Kindgebonden budget 2017 omhoog
Vanaf 2017 gaat het maximumbedrag voor het eerste kind
omhoog naar € 1142 (was € 1038 in 2016). Ook voor het tweede
kind gaat het maximumbedrag omhoog naar € 898 (was € 795 in
2016). Gezinnen met een laag of middeninkomen met 2 kinderen
kunnen in 2017 maximaal € 2040 (was € 1866 in 2016) krijgen.
Wie nog meer kinderen heeft, krijgt per kind € 285 extra.
U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om kindgebonden
budget te ontvangen. Bij Vakbond ABW kunt u terecht om te
kijken of u aan de voorwaarden voldoet. Is dit het geval, dan
vragen we bij de Vakbond ABW dit voor u aan.
Hogere kinderopvangtoeslag
Vanaf 2017 gaat de kinderopvangtoeslag omhoog. Bij
Vakbond ABW kunnen we voor u berekenen hoeveel uw
kinderopvangtoeslag bedraagt.

Kinderalimentatie niet meer opgeven als schuld in box 3
Betaalt u kinderalimentatie, dan kunt deze kosten voor het
levensonderhoud van uw kinderen vanaf 2017 niet meer
opgeven als een schuld in box 3.
Jaarlijkse verhoging alimentatie
Ieder
jaar
worden
de
alimentatiebedragen
voor
kinderalimentatie en partneralimentatie aangepast. Dit heet
indexering van alimentatie. Het indexcijfer voor 2017 is 2,1%
(was 1,3% in 2016).
VERKEER EN VERVOER
Wijziging bijtelling auto van de zaak
Rijdt u meer dan 500 kilometer per jaar privé in uw auto
van de zaak, dan betaalt u hiervoor een bijtelling over de
cataloguswaarde van de auto.
In 2017 zijn er enkele wijzigingen in het bijtellingstarief:
* Nieuwe auto’s met een CO2-uitstoot van 106 gr/km of meer: 22%.
* Volledig elektrische auto’s: blijft 4%.
* Nieuwe plug-ins: 22%.
Motorrijtuigenbelasting (mrb) omlaag
Vanaf 1 januari 2017 gaat de mrb (ook wel wegenbelasting)
voor reguliere personenvoertuigen omlaag met gemiddeld 2,7%.
Plug-ins profiteren ook in 2017 van een halftarief in de mrb.
Speed-pedelec krijgt bromfietskenteken
Speed-pedelecs (de ‘high speed e-bike’) krijgen vanaf 1 januari
2017 een bromfietskenteken. Heeft u al een speed-pedelec
met een snorfietskenteken? Dan zet de RDW dit om naar een
bromfietskenteken. Dit is kosteloos.
Heeft u voor 1 april 2017 geen brief van de RDW ontvangen
hierover, dan moet u zelf contact opnemen met de RDW. Op 1 juli
2017 moeten alle speed-pedelecs een bromfietskentekenplaat
hebben. Zodra u met een geel bromfietskenteken rijdt, gelden
de regels voor de bromfiets.
Als u na 1 januari 2017 een nieuwe speed-pedelec koopt, krijgt
deze automatisch een bromfietskenteken.
Kosten onderzoek rijvaardigheid
Vanaf 1 januari 2017 betaalt u de kosten voor een verplicht
rijvaardigheidsonderzoek geheel of voor een deel zelf. Hoeveel u
betaalt hangt af van de aanleiding voor het onderzoek. U betaalt
alle kosten van het onderzoek zelf als u 2 zware overtredingen
heeft begaan als beginnende bestuurder (puntenrijbewijs).
Of als u al 2 keer bij het CBR bent geweest voor een verplichte
educatieve maatregel gedrag. Dit is een cursus waarbij u leert
om veilig deel te nemen aan het verkeer. In andere gevallen
betaalt u een deel van de kosten. U betaalt ook een deel van de
kosten bij een verplicht onderzoek naar medische geschiktheid.

ONDERWIJS EN OPLEIDING
Studentenreisproduct voor minderjarige Mbo-studenten
Mbo-studenten onder de 18 jaar, krijgen vanaf 1 januari 2017
een studentenreisproduct. Het gaat om studenten met een
beroepsopleidende leerweg (BOL).
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Studiekosten niet meer aftrekbaar
Bent u belastingplichtig en ontvangt u studiefinanciering, dan
kunt u sinds het studiejaar 2015/2016 uw studiekosten niet
meer opgeven voor belastingaftrek. Houdt hier rekening mee
bij uw belastingaangifte over 2016.
Wonen en leefomgeving: veranderingen in 2017
Veranderingen die al zeker zijn op het gebied van wonen en
leefomgeving in 2017 vindt u hier. Op dit moment zijn nog niet
alle definitieve wijzigingen bekend.
Maximale hoogte hypotheken omlaag
U kunt in 2017 een hypotheek afsluiten tot 101% van de
waarde van uw koophuis. In 2016 was dit 102%. Dit heet
de Loan-to-Value. Lees meer over hypotheken op https://
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopwoning/inhoud/
hypotheek.
Wijziging hypotheekrenteaftrek 4e schijf
De maximale hypotheekrenteaftrek in de hoogste
belastingschijf gaat jaarlijks met een half procent omlaag.
Vanaf 1 januari 2017 is het maximale belastingtarief waartegen
hypotheekrente kan worden afgetrokken verlaagd van 50,5%
in 2016 naar 50,0%.
Hogere hypotheek voor tweeverdieners
Tweeverdieners kunnen iets meer geld lenen voor de
aankoop van een huis. Bij het bepalen van het maximale
hypotheekbedrag voor tweeverdieners mag vanaf 2017 het
2e inkomen voor 60% meetellen. Lees meer in de Kamerbrief
over de leennormen 2017 op https://www.rijksoverheid.nl/
documenten/kamerstukken/2016/10/26/kamerbrief-overleennormen-2017.
Eenmalige vrijstelling schenkbelasting voor eigen
woning omhoog
Vanaf 1 januari 2017 gaat het maximale schenkingsbedrag
omhoog naar € 100.000. Het maakt niet uit of de schenking
komt van een ouder of een willekeurige derde. De ontvanger
van de schenking moet wel tussen de 18 en 40 jaar oud zijn.
Deze moeten de schenking wel gebruiken om een woning te
kopen of te verbouwen. Lees meer over de voorwaarden om
gebruik te maken van deze schenkingsvrijstelling op http://
www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/
belastingdienst/prive/aangifte_doen/fiscale_informatie/
fiscale_informatie_2016/veranderingen_2016/regels_eigen_
woning_veranderen.
Hogere huurtoeslag
De huurtoeslag gaat voor vrijwel iedereen met € 10,50 per
maand omhoog. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor
de aanvraag van een huurtoeslag, bij de Vakbond ABW kunt u
hiervoor terecht.

Dat is €40.349. Voor deze inkomens mag de huur met maximaal
4,3% stijgen.
Chronisch zieken en gehandicapten blijven uitgezonderd van
de inkomensafhankelijke huurverhoging. Vanaf 2017 geldt
dat ook voor huishoudens van 4 personen of meer en voor
huishoudens waarin 1 of meerdere mensen de AOW-leeftijd
heeft bereikt. Lees meer over huurverhoging op https://www.
rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverhoging.
Subsidie energiebesparing huiseigenaren
Gaat u in uw huis of appartement maatregelen nemen voor
energiebesparing? Ook in 2017 blijft er geld beschikbaar voor
de subsidie energiebesparing eigen huis. U kunt de subsidie
aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO).
Lees meer over de subsidie voor de isolatie op uw huis op
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzaambouwen-en-verbouwen/vraag-en-antwoord/subsidie-isolatiehuis.

OUDEREN
AOW leeftijd omhoog
Vanaf 1 januari 2017 is de AOW leeftijd 65 + 9 maanden (was
65 jaar + 6 maanden in 2016).
Uitkering oudere werklozen (IOAW en IOAZ) omhoog.
Zie ook pagina 5 en 6 van deze Vizier.

CONSUMENTEN
Vergoeding bij een storing van telefonie, televisie of internet
Vanaf 1 juli 2017 krijgt u een vergoeding bij een telefonie-,
televisie- of internetstoring die langer duurt dan 12 uur. U
heeft dan recht op teruggave van een deel van uw maandelijkse
abonnementskosten. Dit geldt zowel voor consumenten als
zakelijke klanten.
Energiebelasting omhoog
De energiebelasting gaat in 2017 omhoog. De HYPERLINK
tarieven van de energiebelasting voor aardgas en elektriciteit
vindt u in het Eindejaarspersbericht.
Paspoorten en identiteitskaarten iets duurder
Vanaf 1 januari 2017 betaalt u maximaal € 64,76 en voor
een identiteitskaart maximaal € 50,66. Voor personen onder
de 18 jaar is de prijs van een paspoort € 51,46 en van een
identiteitskaart € 28,63.
Lees meer over de kosten van paspoorten en identiteitskaarten
op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-enidentiteitskaart/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-kosten-vanpaspoorten-en-identiteitskaarten.
Bron: www.rijskoverheid.nl

Huurverhoging
De huren van sociale huurwoningen mogen in 2017 met
maximaal 2,8% stijgen. Voor de inkomensafhankelijke
huurverhoging geldt er vanaf 2017 nog maar 1 inkomensgrens.
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Lees meer op:

www.vakbondabw.nl

Detachering, de oplossing voor alles?
Een dertigtal kaderleden van MTB, Vixia en WOZL wisselen hun ervaringen uit
Nee, geen oplossing voor alles, maar in de verwoede pogingen om het te werk stellen van SW medewerkers zoveel mogelijk buiten de organisatie te plaatsen, wordt detacheren gezien als dé oplossing. Vanuit de politiek en de bedrijven worden alle zeilen
bij gezet om zoveel mogelijk medewerkers te detacheren. Individueel of groepsgewijs. Het lijkt er op dat het doel de middelen
heiligt en iedere plek is er één.
Laten we vooropstellen dat we als Vakbond ABW niet tegen
detacheren zijn. In het verleden is duidelijk geworden dat
een detachering voor veel medewerkers tot een prima werkplek kan leiden. En nog steeds zijn medewerkers van de SW
bedrijven naar hun eigen tevredenheid en die van de inlenende bedrijven, extern werkzaam. Detacheren is een zinnig instrument. Niet voor niets zijn er landelijk afspraken
gemaakt over het beschikbaar stellen van werkplekken door
bedrijven en overheid.
Het gevaar schuilt heden ten dagen echter in het (te snelle)
streven om beschutte werkplekken zo veel mogelijk af te
bouwen en hiervoor detacheringsplekken te zoeken. Dus als
detacheren echt de oplossing is voor alles, omdat qua aantallen de lat hoog ligt en vanwege financiële redenen snelheid
geboden is, dan zijn er ook risico’s. Snelheid kan immers ten koste gaan van zorgvuldigheid. Om deze risico’s in kaart te brengen en te inventariseren was er op woensdag 18 januari jl. een bijeenkomst van kaderleden van FNV Overheid, CNV Publieke
Zaak en Vakbond ABW, van de drie zuidelijke SW bedrijven. De risico’s die op de loer liggen zijn geïnventariseerd en zullen in
een plaatsingsleidraad uitgewerkt worden. Deze plaatsingsleidraad zal gedeeld worden met de verantwoordelijke wethouders,
de gemeenteraden en uiteraard de bestuurders van de SW bedrijven. Detacheren is prima, maar wel met de nodige omzichtigheid met oog voor passend werk en veiligheid.
Werkgroep
Een uit de kaderleden samengestelde werkgroep zal de plaatsingsleidraad verder uitwerken en vorm geven aan het uitdragen
en onder de aandacht brengen hiervan. Dit zal ongetwijfeld gepaard gaan met ludieke acties. We houden onze leden binnen de
SW op de hoogte. Wilt u reageren? Dat kan via wka@vakondabw.nl.

Volg ons op social media

Uitslag Vizier enquête
Beste ABW-lid,

www.facebook.com/vakbondabw
www.plus.google.com/+VakbondabwNl
www.twitter.com/VbABW

In de kersteditie van Vizier vroegen we u om de Vizier enquête
in te vullen. U kon aangeven hoe u Vizier wilde ontvangen, nl.:
•
•
•

per post
per e-mail als pdf-bestand
het ontvangen per e-mail van een berichtje dat het vakblad Vizier als pdf-bestand te downloaden is via het tabblad ‘Vakblad Vizier’op onze website www.vakbondabw.nl

De uitkomst is alsvolgt, nl. dat de meerderheid van de leden
Vizier graag per post willen ontvangen. De eindredcatie van
Vizier heeft dan ook besloten dat alle leden per post Vizier
blijven ontvangen.
We bedanken allen die deelgenomen hebben aan de enquête
voor hun medewerking.
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Wist u dat...

Ingezonden door een lid

… bij open grenzen onze veiligheid gegarandeerd zou zijn terwijl het tegenover gestelde het geval is?
… ledlampen gelijk zijn aan gloeilampen en 8 led lampen evenveel gebruiken als één 40 watt gloeilamp?
… 1700 agenten de dames in Keulen moesten beveiligen tijdens de afgelopen nieuwjaarsviering?
… een te grote politieke correctheid kan omslaan in een hetze tegenover andersdenkenden?
… een publicatie in de Telegraaf staatssecretaris Wiebes heeft behoedt voor een zeperd van 5 miljard?
… met de verkiezingen in zicht wij om de oren geslagen worden met begrotingsoverschotten?
… democratie je lot in handen leggen is van iemand die je gouden bergen belooft en er niets van bakt?
… autorijden een vo rm van vrijheid is en in de file staan dus een vorm van vrijheidsuiting is?
… het CBS heeft gesjoemeld met de werkloosheidscijfers en deze daardoor met 30% zijn gedaald?
… oudere werklozen niet meer aan de bak komen maar verplaatst worden naar bijstand en WIA?
… op papier het aantal werklozen is afgenomen maar het aantal uitkeringsgerechtigden is toegenomen?
… werkzoekenden met een werkende partner na de ww periode nergens meer geregistreerd worden?
… zij er enorm op inkomen achteruit gaan maar dus niet meer genoemd worden in de CBS cijfers?
… de Telegraaf waarschijnlijk door Belgen wordt opgekocht en dan “gazet van het noorden” gaat heten?
… mijn 97 jarige moeder geen computer heeft en niet weet waar ze “mijnoverheid.nl” kan vinden?
… op een gehandicapten parkeerkaart een vervaldatum staat terwijl de handicap meestal levenslang is?
… men werklozen wil omscholen voor de zorg terwijl duizenden ontslagen zorgmedewerkers thuis zitten?
… als er teveel wetten ineens gehandhaafd moeten worden de politie volledig de kluts kwijt is?
… volgens VNO/NCW in 2017 iedereen aan het werk kan en er mensen zijn die dat helemaal niet willen?
… koopkrachtverbetering in Nederland betekent dat je door de belastingen genaaid wordt?
… kinderen op straat steeds minder kattenkwaad uithalen maar zich op sociale media volledig uit leven?
… in 2035 meer dan 10 miljoen Nederlandse auto’s elektrisch moeten rijden en dit luchtfietserij is?
… ons oude wagenpark aan derde wereld landen verkocht wordt en wij schone lucht in ademen?
… met alle nieuwe splinterpartijen er wel eens een tekort kan ontstaan aan kamer zetels?
… door de invoering van de euro veel burgers gelegaliseerd van hun geld zijn beroofd?
… roken zeer ongezond is maar dat de minister van financiën daar heel anders over denkt?
… niet de gezondheidszorg onbetaalbaar is maar de managers in de zorginstellingen?
… een lidmaatschap bij de Vakbond ABW u veel ellende voor nu en in de toekomst kan besparen?
Jo Abwistdat
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CAO Nieuws

Bronnen: SDU Uitgevers, CAO e-nieuws 2016 nr. 46+ 47 en 2017 nr.1+2

LOONMUTATIES EN EENMALIGE UITKERINGEN
CAO	Per 1 januari 2017
Afbouw
Loonmutatie +2,50%
Ambulancezorg
Loonmutatie +1,20%
Architectenbureaus
Loonmutatie +0,75%
Betonproductenindustrie
Loonmutatie +2,00%
Bouw en infra -inclusief
uta-werknemers
Loonmutatie +0,25%
Contractcateringbranche
Loonmutatie +2,00%
Dagattractiebedrijf
Loonmutatie +1,50%
Dagrecreatie
Loonmutatie +1,75%
Drankindustrie en de
groothandel in dranken
Loonmutatie +0,80%
Fashion sport en lifestyle
Eenmalige uitkering 0,5%
Gespecialiseerde detailhandel
in bloemen en planten
Loonmutatie +1,00%
Glastuinbouw
Loonmutatie +1,25%
Grootwinkelbedrijven
in levensmiddelen
Loonmutatie +0,75%
Handelsvaart
Loonmutatie +2,25%
Houthandel-groothandelmachinale bewerkingverduurzaming
Loonmutatie +1,75%
Hoveniersbedrijf in nederland
Loonmutatie +0,75%
Huisarts in dienst bij huisarts
Loonmutatie +0,50%
Huisartsenzorg
Loonmutatie +0,50%
Kinderopvang
Eenm. uitkering € 50,00
(bruto)
Landbouwwerktuigen
exploiterende ondernemingen
Loonmutatie +0,75%
Levensmiddelenbedrijf
Loonmutatie +0,75%
M&T carrosseriebedrijf
Loonmutatie +0,55%
M&T goud- en zilvernijverheid Loonmutatie +0,55%
M&T isolatiebedrijf
Loonmutatie +0,55%
M&T metaalbewerkingsbedrijf Loonmutatie +0,55%
M&T technisch installatiebedrijf Loonmutatie +0,55%
Metalektro
Loonmutatie +1,25%
(€ 24,91 min. bruto p. mnd)
Metalektro (hoger personeel)
Loonmutatie +1,25%
Natuursteenbedrijf -inclusief
uta-personeel
Loonmutatie +1,00%

Nederlandse baksteenindustrie
Open teelten
Productie- en leveringsbedrijven
Recreatie
Schoentechniek
Signbedrijven
Sport
Taxivervoer
Textielverzorging
Timmerindustrie
Tuinzaadbedrijven
Uitvaartverzorging
Vakwerkbedrijven in de
bedrijfstak natuursteen
Vleessector
Vleeswarenindustrie
Zeilmakerijendekkledenvervaardiging

Loonmutatie +1,75%
Loonmutatie +1,25%
Loonmutatie +1,00%
Loonmutatie +1,75%
Loonmutatie +1,00%
Loonmutatie +1,00%
Loonmutatie +1,15%
Loonmutatie +1,00%
Loonmutatie +0,75%
Loonmutatie +0,50%
Loonmutatie +1,00%
Loonmutatie +1,50%
Loonmutatie +1,50%
Loonmutatie +0,50%
Loonmutatie +0,50%
Eenm. uitkering € 200,00
bruto

CAO	Per 2 januari 2017
Grootwinkelbedrijf in
levens-middelen
(bijverloning per periode)
Loonmutatie +0,75%
Levensmiddelenbedrijf
(bij verloning per periode)
Loonmutatie +0,75%
Schilders-, afwerkings- en
glaszetbedrijf
Loonmutatie +3,25%
CAO	Per 1 februari 2017
Tankstationbranche
Loonmutatie +1,50%
Groothandel in textielgoederen
en aanverwante artikelen
Loonmutatie +0,50%
Groothandel in horecaproducten Loonmutatie +1,00%
Doe-hetzelfbranche
Loonmutatie +2,00%
Tentoonstellingsbedrijven
Loonmutatie € 35 (bruto)
Verpleeg- en verzorgingshuizen Eenmalige uitkering 1,20%
*Gegevens op basis van principeakkoord

Wat is een onderhandelingsresultaat?
Wat is een principeakkoord?
Wat is een Cao?
Onderhandelingsresultaat:
Een onderhandelingsresultaat is een voorlopig resultaat tussen werkgeverspartijen
en werknemerspartijen (vakbonden) dat neutraal, d.w.z. zonder stemadvies, door
de vakbonden wordt voorgelegd aan de leden.
Principeakkoord:
Een principepakkoord is een voorlopig akkoord in het eindstadium van de
cao-onderhandelingen tussen werk-geverspartijen en werknemerspartijen
(vakbonden), dat met een positief advies door de vakbonden wordt voorgelegd
aan de leden.
CAO:
Een cao, een collectieve arbeidsovereenkomst, is een overeenkomst tussen
werkgeverspartijen en werknemerspartijen (vakbonden). Er is sprake van een cao
indien het onderhandelingsresultaat en/of het princiepakkoord door de leden is
aangenomen en uiteindelijk ondertekend is door de betreffende partijen.
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Op het kantoor van de Vakbond ABW beschikken wij over zeker 250 tot 300 verschillende
CAO’s. Wilt u wat weten over uw CAO, maak
dan een afspraak met de vakbondsbestuurders juridische ledenservice Will Kapell en
Jack Hurxkens (045-5719955).
Meer CAO-nieuws vind u op pagina 14

IN 2016 GROOTSTE CAO-LOONSTIJGING SINDS 2009
In 2016 zijn de cao-lonen met 1,9% gestegen. Dit is de grootste
toename sinds 2009. Ook over het laatste kwartaal van 2016
was de stijging 1,9%. In het derde kwartaal was dat nog 2,1%.
De contractuele loonkosten (cao-lonen plus werkgeverspremies) stegen met 2,0%. Daarmee lag de ontwikkeling van de
contractuele loonkosten weer hoger dan de stijging van de caolonen, zoals dat in de afgelopen vijftien jaar vrijwel steeds het
geval is geweest. Alleen de jaren 2006, 2007 en 2015 vormen
daarop een uitzondering. In die perioden gingen bijdragen van
werkgevers aan premies zoals pensioen, arbeidsongeschiktheid
of WW omlaag. Daardoor konden de loonkosten minder stijgen
dan de lonen.
De stijging van de cao-lonen lag vorig jaar ruim boven de inflatie. Die bedroeg vorig jaar gemiddeld 0,3%. Het verschil tussen
de loonstijging en de stijging van de consumentenprijzen (in
het vierde kwartaal 0,7%, in december oplopend tot 1%) was
in het laatste kwartaal wel kleiner dan in het derde kwartaal.
Bij de cao- sector overheid namen de lonen in 2016 met 3,4%
het meest toe. Bij particuliere bedrijven en in de gesubsidieerde
sector was dat achtereenvolgens 1,7 en 1,4%. De loonstijgingen bij de overheid betroffen in feite een inhaalslag; vorig jaar
kwam er een loonruimteakkoord tot stand waarin loonruimteafspraken zijn gemaakt voor vrijwel de gehele overheidssector. De hoogste cao-loonstijging op het niveau van de bedrijfstakken deed zich voor in het onderwijs (3,9%), dat voor
het overgrote deel valt onder de cao-sector overheid. Dit komt
voornamelijk door de loonsverhogingen in de vier grote onderwijscao’s. In de financiële dienstverlening namen de lonen met
0,9% het minst toe.
Bron: CBS, 05-01-2017
CAO NIEUWS UIT DE REGIO LIMBURG
Roger van den Broek, vakbondsbestuurder bedrijvenwerk
Anqore/Fibrant
In het najaar van 2016 en januari 2017 hebben reeds diverse
onderhandelingen plaatsgevonden. Tijdens de laatste onderhandeling op 20 januari jl. zijn partijen uit elkaar gegaan
zonder een concreet resultaat. Met name op het punt van de
loonsverhoging liggen de standpunten van partijen nogal ver
uit elkaar. Hopelijk zal er in maart a.s. een CAO worden afgesloten.
DSM
Binnenkort wordt gestart met de CAO onderhandelingen.
Intertek Polychemlab
In december jl. is een nieuw CAO onderhandelingsresultaat
afgesproken dat inmiddels ook door de leden is geaccordeerd.
Het akkoord houdt onder andere het volgende in:
-Een looptijd van 24 maanden, ingaande op 1 januari 2017 tot
en met 31 december 2018.
-Een loonsverhoging van 1,6 % per 1 januari 2017 en per 1 januari 2018. De overige vergoedingen (BHV en gasspecialist)
worden met hetzelfde percentage verhoogd.
-Het Werkbegeleidingsplan wordt verlengd t/m 30 juni 2019.
-De huidige pensioenovereenkomst met pensioenverzekeraar
Zwitserleven wordt verlengd met 5 jaren. Er moeten hiervoor
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nog nadere afspraken worden gemaakt.
-Reparatie van derde WW jaar conform Sociaal Akkoord.
Profcore
In maart a.s. wordt gestart met de CAO onderhandelingen.
Sitech
Er hebben al een aantal CAO onderhandelingen plaatsgevonden ten behoeve van de nieuwe CAO. Helaas heeft dit nog niet
tot concrete resultaten mogen leiden. Er zijn ruim 20 CAO onderwerpen en op de meest belangrijke CAO onderwerpen liggen de meningen van partijen ver uit elkaar. De werkgever wil
wat dat betreft erg weinig.
Hopelijk komt er in het eerste kwartaal van 2017 een nieuwe
CAO.
WIJZIGINGEN CAO UITZENDKRACHTEN (NBBU)
Per 1 januari 2017 wordt een aantal wijzigingen van de cao
voor uitzendkrachten van kracht. Deze zijn gebaseerd op gewijzigde regelgeving, rechtspraak of ter verduidelijking van de
cao-tekst.
Grondslag doorbetaling vakantiedagen
Uit Europese regelgeving en jurisprudentie volgt dat een werknemer niet belemmerd mag worden om vakantiedagen op te
nemen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als de werknemer een
lager loon ontvangt tijdens zijn vakantie ten opzichte van de
periodes die hij werkt (bijvoorbeeld omdat structurele toeslagen niet worden doorbetaald). Met het oog hierop wordt de
definitie van de grondslag voor doorbetaling bij vakantiedagen
aangepast. In de cao komt in artikel 28 te staan dat het feitelijk
loon van de uitzendkracht moet worden aangevuld met vergoedingen volgens het loonverhoudingsvoorschrift die hij zou
hebben ontvangen wanneer hij zou hebben gewerkt tijdens zijn
vakantie.
De aanvulling van het feitelijk loon geldt alleen voor vakantiedagen en dus niet bij (reserveringen van) kort verzuim, bijzonder verlof, feestdagen en vakantiebijslag.
Risico-inventarisatie en –evaluatie
In artikel 9 lid 1 is opgenomen dat een uitzendkracht dient te
beschikken over een risico-inventarisatie en -evaluatie van de
werkplek. Dit artikel wordt verduidelijkt conform Arbowetgeving en praktijk. Het is vereist dat de uitzendkracht een beschrijving heeft gehad van de risico’s van de werkplek en maatregelen om de gevaren en risico’s te beperken, en niet zozeer
hoeft te beschikken over de gehele risico-inventarisatie en
-evaluatie.
Loonafspraak cao Vast medewerkers Uitzendondernemingen NBBU
Voor vaste medewerkers Uitzendondernemingen NBBU zijn
NBBU en LBV voor het jaar 2017 de volgende loonafspraken
overeengekomen:
- initiële loonstijging per 01-01-2017: 2%;
- winstafhankelijke eindejaarsuitkering bedraagt conform art.
21 lid 2 NBBU-cao vaste medewerkers: 2%.

Lees meer op www.vakbondabw.nl

60 Jaar getrouwd
Op 20 februari 2017 zijn de heer en mevrouw H. Hilgers
uit Kerkrade 60 jaar getrouwd.
Vanaf deze plaats onze hartelijke gelukwensen aan het
diamanten bruidspaar. Een nog lange en goede toekomst
samen wordt jullie toegewenst door de Vakbond ABW.
Proficiat!

Jubilarissen
25-jarige jubilarissen februari 2017
M.A.H. van Aken uit Kerkrade
P.F. Coeymans uit Kerkrade
W.J. Jansen uit Kerkrade
M. Muller uit Kerkrade
H.E. Uszat uit Kerkrade
40-jarige jubilarissen februari 2017
M.J. Hanssen-Rademacher uit Landgraaf
TH.M.N. Paquay uit Beek
J. van der Sluijs uit Beek
60-jarige jubilarissen februari 2017
J.L. Freye uit Kerkrade
A.M. Luurssen-Linssen uit Landgraaf
H.L. Smith uit Landgraaf
25-jarige jubilarissen maart 2017
E.F. Ludwiczak uit Landgraaf
A.A.M. Offermans uit Hoensbroek
R.J.M. Theunissen uit Landgraaf

R.C.F. Verhoeven uit Neerbeek
F.S.H. Vermeulen uit Brunssum
60-jarige jubilaris maart 2017
H.J. Gaemers uit Klimmen
25-jarige jubilarissen april 2017
H.H.M. Dullens uit Geleen
W. Gorissen uit Bocholtz
P.H.J. Haufman uit Heerlen
G.H.M. Meegdes uit Kerkrade
N.J.W. Smits uit Kerkrade
M.B.J. Vek uit Eygelshoven
C.M. Verstappen uit Urmond
A.W. Vos uit Brunssum
40-jarige jubilarissen april 2017
J.M.W. Bischops uit Kerkrade
M.S. Kowalski uit Landgraaf
H.M. Recker uit Simpelveld
L.G. Reinders-Sweelssen uit Geleen
F.J.M. Schmitz uit Urmond
M.A. Stelten-Deckers uit Obbicht
M.E.C. Venema-van der Waart uit Utrecht
60-jarige jubilarissen april 2017
J.P. Dautzenberg uit Kerkrade
J.J. Haan uit Landgraaf
P.N. Haan uit Simpelveld
S.H.J. Smijsters uit Landgraaf
Namens het Hoofdbestuur wensen wij al onze
jubilarissen van harte proficiat!

Overleden
Op 11 september 2016 overleed in de
leeftijd van 90 jaar ons bondslid
mevrouw A. Jobses-v.d. Laak uit Kerkrade
Op 18 november 2016 overleed in de
leeftijd van 75 jaar ons bondslid
mevrouw P. Dragstra uit Brunssum
Op 26 november 2016 overleed in de
leeftijd van 55 jaar ons bondslid
de heer L.A.H. Hupperetz uit Bocholtz
Op 1 december 2016 overleed in de
leeftijd van 57 jaar ons bondslid
de heer J.A. Jager uit Heerlen
Op 3 januari 2017 overleed in de
leeftijd van 84 jaar ons bondslid
de heer W.G.H. Caelen uit Kerkrade
Op 3 januari 2017 overleed in de
Leeftijd van 96 jaar ons bondslid
Mevrouw C. Lossie-van Dormalen uit Geleen
Op 23 januari 2017 bereikte ons het bericht
dat op 12 oktober 2016 is overleden
in de leeftijd van 61 jaar ons bondslid
de heer U. Sengul uit Heerlen
Wij bedanken de overleden vrienden voor hun trouw aan
onze organisatie en wensen hun familie veel sterkte toe!
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Aanmeldingsformulier
Ik wil graag een
individueel lidmaatschap.
Ik wil graag een
een part-time lidmaatschap.
individueel
(20
uur per lidmaatschap.
week of minder)
part-time lidmaatschap.
een gezinslidmaatschap
en gezinscontributie.

■ Naam en voorletters: ................................................................................................
Aanmeldingsformulier

(deze strook niet invullen)

Straat en huisnummer: ...................................................................................................

Bondsnummer:

■ Naam en
................................................................................................
Postcode
envoorletters:
plaats: ........................................................................................................

............................................
(deze strook niet invullen)

Straat enprivé:
huisnummer:
...................................................................................................
Telefoon
.................................................................................................................

Bondsnummer:

Postcode
en plaats: ........................................................................................................
E-mail:
.............................................................................................................................

(20 uur
week ofs.v.p.
minder)
Voor
elkper
gezinslid
een apart formulier

Telefoon privé: .................................................................................................................
Geboortedatum:
.......................................
Man / Vrouw*

invullen.
een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.

E-mail: .............................................................................................................................
Sofinummer:
.............................................

s.v.p. een
apart formulier
Voor elk gezinslid
exemplaar
van de statuten
ontvangen.

Geboortedatum: .......................................

invullen.
exemplaar van het juridisch reglement

Sofinummer: .............................................

exemplaar
ontvangen van de statuten ontvangen.
exemplaar van het juridisch reglement
ontvangen

Ik word lid van Vakbond ABW per eerste van

Man / Vrouw*

■ Werkzaam bij: ............................................................................................................

Bondsgroep: .......................
Bedr. code: .........................
Bondsgroep: .......................

Straat en huisnummer: ...................................................................................................

Straatvan
en het
huisnummer:
...................................................................................................
Aard
bedrijf: ........................................................................................................
Postcodewerk:
en plaats:
........................................................................................................
Telefoon
.......................................................
Fax: ................................................

tot wederopzegging machtiging om van mijn
Ik word lid van Vakbond ABW per eerste van
rekening af te schrijven de bedragen, die ik
de maand ..................................... en verleen
volgens de geldende contributieregeling vertot wederopzegging machtiging om van mijn
schuldigd zal zijn.
rekening af te schrijven de bedragen, die ik

Aard van/ stamnr.*:
het bedrijf:..........................................................................................................
........................................................................................................
Werknr.

volgens de geldende contributieregeling ver-

■ Soort uitkering: ..........................................................................................................

n
Opsture p naar:
lo
e
v
n
e
in een ond ABW
b ren er 113
Vakp
stu
Oord
numpmnaanr:
o
tw
n
eloHeerle
A en enVvB
in e6400 ond AieBtW
odig)
kbegel n menr 113
Vsatz
o
m
(p
rdnu
Antwoo VB Heerlen
)
6400
t nodig
gel nie
(postze

Bedr. code: .........................

■
Werkzaam
bij: ............................................................................................................
Postcode
en plaats:
........................................................................................................

de maand ..................................... en verleen

schuldigd zal zijn.

............................................

Telefoon werk: ....................................................... Fax: ................................................
Werknr. / stamnr.*: ..........................................................................................................

Uitkeringsnr.: ...................................................................................................................
■ Soort uitkering: ..........................................................................................................
Uitkeringsnr.: ...................................................................................................................

Bedrag: ...............................

Bedrag: ...............................
bet. w.: ................................

bet. w.: ................................
Lid v.a.: ...............................

Lid v.a.: ...............................
Bondsnr. werver:

■ Mijn bank / giro* rekening:.......................................................................................
Bondsnr. werver:
............................................
iban-nummer:
..................................................................................................
■ Mijn ..........................................................
bank / giro* rekening:.......................................................................................
Plaats:
Datum: ...................................................
............................................
Plaats: .......................................................... Datum: ...................................................
Handtekening: .................................................................................................................

Handtekening:
.................................................................................................................
Let
op: elke vraag
altijd invullen!!!

Let op:
elke vraag
altijd
invullen!!! door:
Deze
aanmelding
werd
opgenomen
Naam van de werver: ......................................................................................................
Deze aanmelding
werd opgenomen door:
Adres
en plaats: ..............................................................................................................
Naam van de werver:
......................................................................................................
Bondsnummer:
...............................................................................................................
ABW INSCHRIJFFORMULIER
01-10-2007 16:07 Pagina 1
Adres
en plaats:
[*
doorhalen
wat ..............................................................................................................
niet van toepassing is.]
Bondsnummer: ...............................................................................................................
[* doorhalen wat niet van toepassing is.]
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LET OP! VOOR SLECHTS € 12,11,- PER MAAND (DAT IS NOG GEEN 40
35
EUROCENT PER DAG) HEEFT U EEN ABW-LIDMAATSCHAP
MET NIET ALLEEN EEN UITGEBREID SERVICEPAKKET OP
VAKBONDSGEBIED, MAAR OOK EEN INDIVIDUELE LEDENSERVICE
DIE ZEKER VERGELIJKBAAR IS MET EN SOMS ZELFS
UITGEBREIDER DAN EEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING!
DAARNAAST WORDT UW BELASTINGAANGIFTE
ELK JAAR GRATIS INGEVULD!

Aanmeldingsformulier
Contributie per 04-07-16
Ik wil graag een

■ Naam en voorletters: ................................................................................................

Straat en huisnummer: ...................................................................................................
23 jaarindividueel
en ouder				
€ 13lidmaatschap.
Postcode en plaats: ........................................................................................................
21 en 22
jaar 				
€ 11,50
een part-time
lidmaatschap.
Telefoon privé: .................................................................................................................
uur per week of minder)
t/m 20(20jaar
				
€ 9,E-mail: .............................................................................................................................
een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.
Gezinscontributie
(voor
2
personen)		
€ 20,Geboortedatum: .......................................
Man / Vrouw*
Voor elk gezinslid s.v.p. een apart formulier
(voor ieder
€ 7,75
invullen. volgend inwonend gezinslid)
Sofinummer: .............................................
AOW-gerechtigde
leeftijd			
€ 9,exemplaar van de statuten
ontvangen.
exemplaarmet
van hetAOW-gerechtigde
juridisch reglement
Twee leden
leeftijd
€ 15,ontvangen
■ Werkzaam bij: ............................................................................................................
Vrijwillige
klasse
Straat
en huisnummer:
...................................................................................................
Uiteraard staat het ieder lid vrij om
méér
contributie
te betalen.
Postcode en plaats: ........................................................................................................

(deze strook niet invullen)
Bondsnummer:
............................................

Bedr. code: .........................
Bondsgroep: .......................

