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Dit wil ik 
met u delen...
Beste leden,

Het nieuwe jaar 2018 werd in Nederland ingeleid door de 
Januari storm. Die zorgde voor extreme weersomstan-
digheden die leidden tot ongelukken, schade maar soms 
ook mooie foto’s. Laten we hopen dat dit begin niet een 
indicator zal zijn voor een onstuimig jaar 2018.

Aan het begin van een nieuw jaar is het ook een beetje gebrui-
kelijk om even terug te blikken.  
Doen we dat, dan was 2017 het jaar van Donald Trump en 
Kim Jung-un; Donald Trump en Poetin; Donald Trump en 
‘fake news’, zijn tweets en zijn belastingen. Het was ook het 
jaar van Uber, van het Model 3 van Tesla, van kunstmatige 
intelligentie en ‘machine learning’, van bosbranden in het 
droge Californië, van blockchain en vooral ook bitcoin, maar 
ook het hebbeding van 2017, de spraakcomputer Echo en de 
Echo Plus van Amazon.
Google volgde snel, Apple moest de introductie van zijn 
HomePod drie maanden uitstellen tot begin 2018. Maar 
Amazon verraste verder door de overname van de biologi-
sche en weinig digitale supermarktketen WholeFoods. Het 
wil groot worden in supermarkten en vermoedelijk ook in het 
thuisbezorgen van maaltijden. Maar bij Alphabet/Google is 
de auto zonder chauffeur speerpunt, de Waymo (‘a new way 
forward in mobility’). Nieuw is bijna synoniem aan Tesla en 
Elon Musk. De elektrische vrachtwagen komt eraan, net als 
een nieuwe sportwagen.

2017 was natuurlijk ook het jaar van #MeToo, van gelijke lo-
nen voor vrouwen en mannen (zie ook mijn vorige column), 
van de strijd tegen discriminatie door vervuilde of slordige 
data. Het was het jaar van cybersecurity, van robotisering en 
op langere termijn wel of niet verdwijnen van banen, van vra-
gen over de betaalbaarheid van een basisinkomen. 

Beste leden, al deze technologische en maatschappelijke ont-
wikkelingen blijven ongetwijfeld nog jaren doorklinken. En 
soms gaan die ontwikkelingen zo snel dat we als individu er 
totaal geen grip op hebben en toch zullen moeten accepteren 
dat er geen weg terug is. Of we het nu willen of niet ‘go with 
the flow’. 
Het jaar 2017 zal op langere termijn vooral herinnerd worden 
als het eerste regeringsjaar van Donald Trump en niet te ver-
geten in eigen land, de lancering van Rutte 3.
Eerst was er een lange formatie, en volgend jaar komt er al-
weer een nieuwe Eerste Kamer. Rutte 3 heeft, met zijn krappe  
steun in beide Kamers, maar beperkte tijd om de vele plannen 
waar te maken. 
Na terug geblikt te hebben op het jaar 2017 wil ik toch even 
stil staan bij wat prognoses voor 2018.
Zo is het Internationaal Monetair Fonds (IMF) optimistisch 
over de wereldeconomie. In Nederland groeit de economie 
ook hard. In mijn vorige columns heb ik reeds melding hier-
van gemaakt. 

Verder maakte het CBS bekend dat de CAO-lonen vorig jaar 
gemiddeld met 1,5 % stegen. De vraag is nu ‘Wordt 2018 het 
jaar van de loongolf ’, daar in de nieuwe cao’s de lonen gemid-
deld meer dan 2 % per jaar lijken te stijgen. Is dit de aanzet 
voor een langere periode met sterk stijgende lonen en groei-
ende welvaart voor de werknemer? En nemen werkgevers in 
Nederland de oproep van De  Nederlandsche Bank (DNB), het 
Sociaal Cultureel Planbureau en het Internationaal Monetair 
Fonds eindelijk serieus? 
De timing nu lijkt perfect, daar het UWV onlangs nog waar-
schuwde voor een toenemende krapte op de arbeidsmarkt in 
2018. De huidige personeelstekorten in de bouw en techniek 
verspreiden zich volgens het UWV in het komende jaar naar 
de gehele economie. Het aantal ‘krapteberoepen’ met meer 
vacatures dan werkzoekenden zal volgens de uitkeringsin-
stantie sterk toenemen. En dat biedt natuurlijk kansen! Het 
jaar 2018 zou zomaar het jaar van de werknemer kunnen 
worden. 
De eerste tekenen lijken gunstig. De DNB voorspelde eind de-
cember 2017 dat de werknemer het komend jaar een groter 
deel van de koek zal krijgen en dat wordt tijd! 
U kunt er op van aan dat wij van de Vakbond ABW bij het 
afsluiten van CAO’s bij onze looneisen hiermee rekening zul-
len houden.

Jack Hurxkens,
voorzitter.

Om te noteren
•	Het bondskantoor is gesloten op Goede 

Vrijdag 30 maart, op Paasmaandag 2 april, op 
Koningsdag vrijdag 27 april, op donderdag 10 
mei (Hemelvaartsdag), op vrijdag 11 mei (dag 
na Hemelvaart) en op maandag 21 mei Tweede 
Pinksterdag.

•	Het volgende nummer van Vizier verschijnt op  
vrijdag 1 juni 2018. 

•	U kunt kopij inleveren tot uiterlijk maandag 30 
april 2018.

•	Kijk voor het laatste nieuws op  
www.vakbondabw.nl
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Belastingservice ABW-leden – IB 2017

Belasting invullen door Vakbond ABW
gebeurt altijd met toezicht

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 belasting-
service om voor dat u naar kantoor komt deze checklist zorgvuldig na te lopen en 
ook uw DIGID-CODE secuur te controleren of deze nog steeds werkt.
Zonder de juiste gegevens en zonder een correcte DIGID-CODE kunnen we niets. 

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 belastingadvieskantoren 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 met boetes 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 Tege-
moetkoming 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 terug-
betalen. 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.
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Data om te onthouden:
Belangrijke bijeenkomsten en activiteiten Vakbond ABW

In Memoriam
Herman Tummers

Datum Aanvang Activiteit Locatie

Maandag 28 mei Aanvang: 19.00 uur Informatiebijeenkomst. 
Onderwerp: Pensioen.
Spreker: De heer P. van Eekelen, 
actuaris Krabbegat Holding.
Doelgroep: Alle Leden.

Cultuurhuis Heerlen, 
Sittarderweg 145 Heerlen

Maandag 2 juli Aanvang: 19.00 uur Algemene Vergadering. 
Doelgroep: Afgevaardigden Vakbond ABW.

Cultuurhuis Heerlen, 
Sittarderweg 145 Heerlen 

Maandag 24 september Aanvang: 19.00 uur Pensioenbijeenkomst.
Doelgroep:  Leden die geboren zijn in de 
periode 01-01-1953 t/m 30 juni 1953.
Spreker:  Will Kapell, vakbondsbestuurder
juridische ledenservice/ bedrijvenwerk.

Cultuurhuis Heerlen, 
Sittarderweg 145 Heerlen

Maandag 29 oktober Aanvang: 19.00 uur Informatiebijeenkomst.
Onderwerp: Nog nader vast te stellen.
Doelgroep: Alle Leden.

Cultuurhuis Heerlen,
Sittarderweg 145 Heerlen

Let op! Deelname aan de pensioen- en informatie bijeenkomsten is gratis, maar aanmelden VOORAF is wel verplicht.
Weet u nu al naar welke bijeenkomst u komt, mail dit naar balie@vakbondabw.nl
Vergeet niet om uw bondsnummer te vermelden. Bellen kan ook, tel. 045-571 99 55. 
Geef steeds aan om welke bijeenkomst het gaat. Kijk voor het laatste nieuws ook op www.vakbondabw.nl

Op 21 januari jl. overleed Herman Tummers, ons actief en gewaardeerd kaderlid bij Vixia, 
in de leeftijd van 56 jaar.

De zware, maar ook zo nodige operatie, is hem uiteindelijk noodlottig geworden. “Ik 
moet me gelukkig afmelden voor de vergadering. Maandag word ik opgenomen en dins-
dag word ik geopereerd” zo berichtte hij. Dat gelukkig in combinatie met afmelden, was 
voor Herman een vreemde combinatie, maar geeft aan hoe blij hij was met de operatie. 
Daarna zou het beter gaan. “Ut kump good”.

Zelfs op de dag van zijn opname belde hij nog om te vragen hoe de vergadering was verlo-
pen. Dat kenschetst Herman ten voeten uit. Steeds betrokken, met oog voor collega’s. Hij 
speelde een belangrijke rol in de Ondernemingsraad, in onze Bondsgroep SW en tijdens 
acties. Deskundig en standvastig, met oog voor realiteit.
Wij wensen zijn dochters en familie veel sterkte bij dit onmetelijke verlies.

Je collega’s van Vakbond ABW en de bondsgroep SW.
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WeTTeLIJK MINIMUMLOON PeR 1 JANUARI 2018
Tabel: minimumloon per maand, week en dag 
(bruto bedragen per 1 januari 2018)

Leeftijd Per maand Per week Per dag

22 jaar en ouder € 1.578,00 € 364,15 € 72,83

21 jaar € 1.341,30 € 309,55 € 61,91

20 jaar € 1.104,60 € 254,90 € 50,98

19 jaar €    867,90 € 200,30 € 40,06

18 jaar €   749,55 € 172,95 € 34,59

17 jaar €   623,30 € 143,85 € 28,77

16 jaar €   544,40 € 125,65 € 25,13

15 jaar €   473,40 € 109,25 € 21,85

De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een 
volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. 
Dit hangt af van de sector waarin u werkt. Werkt u parttime, 
dan geldt het minimumloon ook, maar uw salaris hangt af van 
hoeveel uur u per week werkt.

Tabel: minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 
36, 38 en 40 uur (bruto bedragen per 1 januari 2018) 

Fulltime werkweek in bedrijf

22 jaar 
en ouder

21 
jaar

20 
jaar

19 
jaar

18 
jaar

17 
jaar

16 
jaar

15 
jaar

36 uur € 10,12 € 8,60 € 7,09 € 5,57 € 4,81 € 4,00 € 3,50 € 3,04

38 uur € 9,59 € 8,15 € 6,71 € 5,28 € 4,56 € 3,79 € 3,31 € 2,88

40 uur € 9,11 € 7,74 € 6,38 € 5,01 € 4,33 € 3,60 € 3,15 € 2,74

De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen 
leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het 
wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u 
de officiële bedragen.

UITKeRINGSBeDRAGeN PeR 1 JANUARI 2018 
Per 1 januari 2018 worden de Participatiewet, Wet Inkomens-
voorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere 
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen 
(IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabe-
staandenwet (Anw), Wet werk en arbeidsondersteuning Jong- 
gehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet 
werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) 
en Toeslagenwet (TW) aangepast. Dit komt doordat deze 
uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. 

Het minimumloon stijgt per 1 januari 2018 van € 1.565,40 naar 
€ 1.578,00 bruto per maand. 

Tevens wordt het minimumjeugdloon per 1 januari 2018 her-
zien, de bedragen zijn in dit bericht te vinden.
De aangepaste bedragen volgen hieronder. 

Participatiewet 
Per 1 januari 2018 stijgen de bijstandsuitkeringen. De (netto) 
uitkeringen voor mensen vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde 
leeftijd zijn afhankelijk van leeftijd en situatie:
 

Per maand
Vakantie-
uitkering Totaal   

Gehuwden/
samenwonenden € 1.346,45 € 70,87 € 1.417,32 

Alleenstaanden 
en alleenstaande 
ouders 

€    942,51 € 49,61 €    992,12 

De (netto) uitkeringen, voor mensen vanaf de pensioengerechtigde 
leeftijd zijn (afhankelijk van leeftijd en situatie): 

Per maand
Vakantie-
uitkering Totaal

Gehuwden/
samenwonenden € 1.449,17 € 76,27 € 1.525,44

Alleenstaanden 
en alleenstaande 
ouders

€ 1.059,71 € 55,77 € 1.115,48

De (netto) uitkeringen voor mensen die in een inrichting 
verblijven zijn (afhankelijk van leeftijd en situatie): 

Per maand
Vakantie-
uitkering Totaal

Gehuwden/
samenwonenden € 464,18 € 24,43 € 488,61 

Alleenstaanden 
en alleenstaande 
ouders

€ 298,42 € 15,71 € 314,43 

O
m

 te bew
aren: Sociale verzekeringen per 1 januari 2108

Bron: http://w
w

w
.nieuw

sszw
.nl/bedragen-sociale-verzekeringen-per-1-januari-2018

N
oot: A

an deze gegevens kunnen geen rechten w
orden ontleend.
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Voor gehuwden en alleenstaanden van 21 jaar of ouder die  
samenwonen met één of meer meerderjarige personen waar-
mee 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/samenwonenden en 
alleenstaande ouders € 12.040,- 

Alleenstaanden €   6.020,- 

Voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en in een 
eigen huis wonen, geldt een extra vrijstelling van maximaal 
€ 50.800,-.

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. 

Per 
maand

Vakantie-
uitkering Totaal

Gehuwden/
samenwonenden 
(beide partners 
21 jaar of ouder)

€ 1.515,40 € 121,24 € 1.636,62 

Alleenstaanden 
en alleenstaande 
ouders zonder 
meerderjarige 
medebewoners

€ 1.171,48 €  93,72 € 1.265,19 

Alleenstaanden 
en alleenstaande 
ouders met 
een of meer 
meerderjarige 
medebewoners

€    861,14 €  68,90 €   930,03

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

€ 132.299,- wordt jaarlijks 3 % verrekend met de uitkering.  
Voor mensen die een IOAZ-uitkering krijgen en een pensioen-
tekort hebben, geldt dat zij tot maximaal € 122.717,- voor aan-
vullende pensioenvoorzieningen mogen hebben zonder dat dit 
met hun uitkering wordt verrekend. 

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. De AOW is gebaseerd op 50 % van het netto minimumloon 
(de uitkering voor een gehuwde).
Daarbovenop komt een toeslag van maximaal hetzelfde bedrag 
(bruto € 782,95). 

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 AOW 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 2018, voor AOW’ers 
van wie het recht op pensioen is ingegaan na 1 februari 1994, 
zijn:
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Per maand Vakantie-
uitkering

Totaal

Gehuwden/
samenwonenden €    782,95 €   51,01 €    833,96 

Gehuwden/
samenwonenden 
met maximale 
toeslag (partner 
jonger dan 
65 jaar)

€ 1.565,90 € 102,02 € 1.667,92 

Maximale 
toeslag

€    782,95 €  51,01 €    833,96 

Alleenstaanden € 1.148,40 €  71,42 € 1.219,82 

De bruto uitkeringsbedragen per 1 januari 2018 voor AOW’ers 
die met pensioen zijn gegaan vóór 1 februari 1994 zijn (88 jaar 
en ouder):

Per maand Vakantie-
uitkering

Totaal

Gehuwden/
samenwonenden 
zonder maximale 
toeslag (partner 
jonger dan 65 
jaar)

 € 1.148,40 € 71,42 € 1.219,82 

Gehuwden/
samenwonenden 
met maximale 
toeslag (partner 
jonger dan 
65 jaar)

€ 1.565,90 € 102,02 € 1.667,92 

Maximale 
toeslag

€    417,50 €  30,60 €    448,10 

Alleenstaanden € 1.148,40 €  71,42 € 1.219,82 

In bovenstaande overzichten gaat het om bedragen zonder de 
inkomensondersteuning AOW. Deze bedraagt € 25,76 bruto per 
maand.

Anw 
De Algemene nabestaandenwet (Anw) is bedoeld voor 
volwassenen van wie de partner is overleden en voor een kind 
zorgen jonger dan 18 jaar. Ook geldt de Anw voor volwassenen 
van wie de partner is overleden en die meer dan 45% arbeids-
ongeschikt zijn. Het kan gaan om een huwelijkspartner of een 
partner met wie ongehuwd werd samengewoond. De nabe-
staandenuitkering 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 2018 opgenomen. De bedragen zijn zonder de tegemoet-
koming Anw. Deze is € 16,92 bruto per maand. 

Per 
maand

Vakantie-
uitkering Totaal

Alleenstaanden € 1.178,38 € 85,47 € 1.263,85 

Verzorgingsuitkering €    755,84 € 61,06 €   816,90

Kostendelersnorm €    862,24 € 67,16 €   929,40

Wezenuitkering tot 
10 jaar €    377,08 € 27,35 €   404,43 

Wezenuitkering van 
10 tot 16 jaar €    565,62 € 41,03 €   606,65 

Wezenuitkering 
van 16 tot 21 jaar 
(geboren voor 1-10-
1993 tot 27 jaar)

€    754,16 € 54,70 €   808,86 

Wajong 
De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten 
(Wajong) biedt jonggehandicapten een uitkering op minimum-
niveau. De basis (afgeleid van het bruto minimumloon) waarop 
de uitkering wordt berekend, gaat per 1 januari 2018 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 2018: 

Vanaf 22 jaar € 72,55 
21 jaar € 61,67 
20 jaar  € 50,79 
19 jaar  € 39,90 
18 jaar  € 34,46 

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

22 jaar  € 1,96 
21 jaar  € 4,74 
20 jaar  € 9,62 
19 jaar  € 16,05 
18 jaar  € 16,71 

O
m

 te bew
aren: Sociale verzekeringen per 1 januari 2108

Bron: http://w
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w
.nieuw
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.nl/bedragen-sociale-verzekeringen-per-1-januari-2018
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Ledenwerfactie
Beste ABW-leden,

 

Werf een lid en verdien voor ieder geworven lid een VVV-cadeaukaart van € 10,00. 
Heb je 10 leden geworven, dan krijg je een extra bonus, nl. een VVV-cadeaukaart van € 50,00. 
een eenvoudig rekensommetje leidt bij het werven van 10 leden  tot een aardige ledenwerf-

premie van maar liefst € 150,00, nl.: 10 leden x € 10,00 = € 100,00 + € 50,- (extra bonus). 
 

Maak je buurman/vrouw, collega, vriend(in), oom, tante, zoon, dochter, vader, moeder, etc. lid. 
Doe je dit, dan kom je in aanmerking voor een leuke ledenwerfpremie en tegelijkertijd 

help je ons te groeien tot - wie weet - de grootste vakbond van en voor iedereen in Limburg. 
Je wilt dit toch ook?

 

 Aarzel niet en start vandaag!
Succes iedereen! 

Vakbond ABW: Al meer dan 70 jaar de vakbond van en voor IeDeReeN in Limburg!

Maximumdagloon (WW, WIA, WAO en ZW) 
Per 1 januari 2018 worden bestaande bruto uitkeringen ver-
hoogd met 0,80 %. De hoogte van de WW-, WIA-, WAO-, en 
ZW-uitkering hangt onder meer af van de hoogte van het laatst-
verdiende loon en het maximumdagloon. Per 1 januari 2018 
wordt het maximumdagloon verhoogd van bruto € 207,60 naar 
bruto € 209,26. 

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% van het 
bruto minimumloon. Het bedrag voor alleenstaanden vanaf 
22 jaar is gebaseerd op 70% van het netto minimumloon. 
De bedragen voor 18 t/m 21-jarigen zijn gebaseerd op 75% 
van het netto minimumjeugdloon. Vanaf 1 juli 2016 geldt de 
kostendelersnorm in de Toeslagenwet. Op basis van de over-
gangsregeling is de norm per 1 januari 2017 vastgesteld op 60% 
van het minimumloon voor 22-jarigen en ouder en op 65% van 
het netto minimumjeugdloon voor 21-jarigen. 

Per 1 januari 2018 zijn de bruto bedragen per dag (exclusief 
vakantietoeslag en afhankelijk van leeftijd en situatie):

Gehuwden/samenwonenden  €  72,55 
Alleenstaanden vanaf 22 jaar  €  53,87 
Kostendeler vanaf 22 jaar   €  39,60 
Alleenstaanden van 21 jaar  €  43,12 
Kostendeler van 21 jaar   €  31,95 
Alleenstaanden van 20 jaar  €  34,87 
Alleenstaanden van 19 jaar  €  26,76 
Alleenstaanden van 18 jaar  €  22,48 

Kinderbijslag 
De bedragen kinderbijslag zijn per 1 januari 2018 per kwartaal: 

Per kind 0 t/m 5 jaar (70%)  € 201,05 
Per kind 6 t/m 11 jaar (85%)  € 244,13 
Per kind 12 t/m 17 jaar (100%)  € 287,21 

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 ieder 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 spreekuurdagen op dinsdag en donderdag.

Let wel: De spreekuren zijn alleen op afspraak!
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Wat is een onderhandelingsresultaat?
Wat is een principeakkoord?
Wat is een Cao?

Onderhandelingsresultaat:
Een onderhandelingsresultaat is een voorlopig resultaat tussen werkgeverspartijen en werknemers-
partijen (vakbonden) dat neutraal, d.w.z. zonder stemadvies, door de vakbonden wordt voorgelegd 
aan de leden.

Principeakkoord: 
Een principeakkoord is een voorlopig akkoord in het eindstadium van de cao-onderhandelingen tus-
sen werkgeverspartijen en werknemerspartijen (vakbonden), dat met een positief advies door de vak-
bonden 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 principeakkoord door de leden is aangenomen en uiteindelijk ondertekend is door de betreffende 
partijen.

CAO Nieuws
Bronnen: SDU Uitgevers, CAO e-nieuws 2017 periode 07-12-2017 t/m 18-01-2018

LOONMUTATIES EN EENMALIGE UITKERINGEN

CAO Per 31 december 2017
Mode-, Interieur-, Tapijt- en 
Textielindustrie Eenmalige uitkering 1,4%

CAO Per 1 januari 2018 
Afval & milieu Loonmutatie 1,0%
Ambulancezorg  Loonmutatie 1,5% 
Architectenbureaus  Loonmutatie 1,0%
Baksteenindustrie Loonmutatie 0,75%
Banken Loonmutatie 1,5%
Beroepsgoederenvervoer over 
de weg en de verhuur van 
mobiele kranen  Loonmutatie 2,0%
Besloten busvervoer  Loonmutatie 1,1%
Betonpompen  Loonmutatie 2,0%
Betonproductenindustrie Loonmutatie 2,0%
Bouw & Infra Loonmutatie 0,75%
Dagattractiebedrijf  Loonmutatie 1,25%
Dagrecreatie  Loonmutatie 1,75%
Detailhandel in aardappelen, 
groenten en fruit Loonmutatie 1,5%
Fashion, Sport & Lifestyle 
(Woondetailhandel) Loonmutatie 1,0%
Gemaksvoedingindustrie Loonmutatie 1,0%
Glastuinbouw  Loonmutatie 0,5%
Grafimedia  Loonmutatie 0,5%
Groothandel in bloemen en planten  Loonmutatie 1,5%
Groothandel in Textielgoederen 
en aanverwante artikelen Loonmutatie 0,25%

Groothandel in Vlakglas,
het glasbewerkings- en 
het glazeniersbedrijf  Loonmutatie 1,0%
Handel in bouwmaterialen Loonmutatie 2,0%
Hoveniersbedrijf in Nederland  Loonmutatie o,75%
Metaal en Techniek - 
Carrosseriebedrijf  Loonmutatie 0,35%
Metaal en Techniek - Goud- 
en Zilvernijverheid  Loonmutatie 0,35%
Metaal en Techniek - Isolatiebedrijf  Loonmutatie 0,35%
Metaal en Techniek - 
Metaalbewerkingsbedrijf  Loonmutatie 0,35%
Metaal en Techniek - 
Technisch Installatiebedrijf  Loonmutatie 0,35%
Metalektro  Loonmutatie 1,55%
Metalektro - hoger personeel  Loonmutatie 1,55%
Meubelindustrie Loonmutatie € 35
Particuliere kaaspakhuisbedrijf  Loonmutatie 1,5%
Railinfrastructuur  Loonmutatie 1,0%
Recreatie  Loonmutatie 1,75%
Schoonmaak- en
glazenwassersbedrijf Loonmutatie 0,75%
Signbedrijven Loonmutatie 1,0%
Sport Loonmutatie 1,15%
Taxivervoer Loonmutatie 3,0%
Toneel en Dans v/h Theater en Dans  Loonmutatie 1,5%
Trawlvisserij Loonmutatie 1,5%
Vishandel Loonmutatie 1,25%
Weefselkweeksector Loonmutatie 0,50%
Zwembaden  Loonmutatie 1,0% 
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ONDeRHANDeLINGSReSULTAAT CAO
OPeNBAAR VeRVOeR
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2018 tot en met 31 
december 2020.

Lonen
De lonen worden verhoogd:
- per 01-01-2018 2%
- per 01-01-2019 1,5%
- per 01-10-2019 1,5%
- per 01-01-2020 1,5%
- per 01-10-2020 1,5%

eindejaarsuitkering
De eindejaarsuitkering wordt per december 2020 verhoogd 
met € 100.

Arbeidstijdtoeslagen
De toeslagen en toelagen worden met dezelfde percentages ver-
hoogd als de lonen.

Arbeidsduur
Afspraken zijn gemaakt om de werkdruk te verminderen:
In iedere dienst is uiterlijk na elke 2,5 uur arbeidstijd een reële 
mogelijkheid tot een sanitaire stop.
De medezeggenschap krijgt voldoende handvatten om afspra-
ken te maken over sociale roosters.
Afspraken zijn gemaakt over de uitgangspunten van werken 
naar wens.
Een aantal nieuwe definities (art. 19 en bijlage 11) zijn toege-
voegd en/of aangescherpt, o.a. dienstdeel en keertijd. De me-
dezeggenschap krijgt de mogelijkheid om een goede rijtijdme-
ting te doen.

Werkgelegenheid
Gedurende de looptijd van deze cao zal ten behoeve van het di-
rect uitvoerend personeel (chauffeurs, machinisten, monteurs 
en toezichthoudend personeel) in vaste dienst een werkgele-
genheidsgarantie van toepassing zijn.
Tijdens de contractperiode zullen in de sector minimaal 1.000 
uitzendkrachten/BLL-ers worden aangenomen.

ONDeRHANDeLINGSReSULTAAT CAO SLAGeRS
De cao heeft een looptijd van 1 oktober 2017 tot en met 31 
december 2018.

Lonen
De lonen worden verhoogd:
- per 01-02-2018 1,75%

Eenmalige uitkering
- per 01-02-2018 € 40

Arbeidsduur
Invoering per 1-1-2019 van een nieuwe regeling voor 60+-ers 
om minder te werken van 95% werken, 100% loon en 100% 
pensioenopbouw. In de toekomst wordt deze regeling uitge-
bouwd naar 90% werken, 100% loon en 100% pensioenop-

bouw. (De 80-90-100%-regeling blijft ook bestaan).
Meer mogelijkheden om op zaterdag daadwerkelijk verlof op te 
nemen, als de zaterdag ingeroosterd is.

Premie WGA
Afbouw van de werknemerspremie voor de WerkHervattings-
Kas (sociale zekerheid WGA) van gemiddeld 0,15% van het 
loon per jaar, vanaf 2018. Vanaf 2022 betalen de werknemers 
geen premie meer.

Overig
Invoering van functiewaarderingssysteem ORBA per 1 juli 
2018 met nieuwe loonschalen en betere functieomschrijvin-
gen.

PRINCIPeAKKOORD CAO BANDeN- eN WIeLeNBRANCHe
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2018 tot en met 28 fe-
bruari 2019.

Lonen
De loonschalen en feitelijk verdiende salarissen worden ver-
hoogd:
- per 01-03-2018 2,5%
- per 01-02-2019 1,5%

Update functiegebouw
De komende periode wordt gewerkt aan een update van het 
huidige functiegebouw. Ook zal er gekeken worden naar de 
waardering van functies. Actualisatie van het functiegebouw 
heeft geen nadelige salarisconsequenties voor de medewerkers 
die al in dienst zijn.

80-90-100-regeling
Per april 2018 kunnen werknemers ouder dan 60 jaar gebruik 
maken van een 80-90-100-regeling. Uitgangspunt is dat de to-
tale kosten 50/50 worden verdeeld tussen werkgever en werk-
nemer. Als een medewerker hiervoor kiest doet hij in ieder 
geval afstand van de seniorendagen. De overige arbeidsvoor-
waarden, zoals vakantiedagen, gaan naar rato van de omvang 
van het dienstverband.

Inzetbaarheidsdagen
Het huidige scholingsverlof (artikel 7.2) wordt omgevormd 
naar inzetbaarheidsdagen. De medewerker heeft recht op 8 in-
zetbaarheidsdagen per jaar. Deze kunnen gebruikt worden om 
te werken aan zijn/haar duurzame inzetbaarheid.

Vouchers
Er komen 100 vouchers van € 500,- beschikbaar voor werkne-
mers van bedrijven die afdragen aan het Sociaal Fonds voor de 
banden- en wielen. De voucher kan op verschillende manieren 
worden ingezet, onder andere op onderstaande onderdelen bin-
nen 3 deelgebieden: inzetbaarheid, vitaliteit en ontwikkeling.

eINDBOD CAO MeUBeLINDUSTRIe
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2018 tot en met 31 de-
cember 2019.
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Lonen
De loonschalen en de daadwerkelijk betaalde lonen worden 
verhoogd:
- per 01-01-2018 € 35
- per 01-04-2018 1%
- per 01-01-2019 € 45
- per 01-04-2019 1%

Tegemoetkoming kosten
Werknemer ontvangt jaarlijks een bijdrage in de vakbondscon-
tributie van € 60,- netto.

Arbeidsduur
Het dagvenster wordt met een uur verruimd en zal beginnen 
om 6:00 uur in plaats van 7:00 (dag 6:00 tot 22:00/nacht 22:00 
tot 6:00).
De leeftijdsgrens om overwerk en werk in ploegendiensten te 
kunnen weigeren zal verhoogd worden van 55 naar 57 jaar.

Pensioen
De franchise wordt verlaagd naar de AOW-grens. De grens om 
pensioen op te bouwen (franchise) wordt in 2018 met € 1.000 
verlaagd. In 2019 zal de grens nogmaals verlaagd worden met 
€ 1.000.

ONDeRHANDeLAARSAKKOORD CAO GROOTHANDeL 
IN LeVeNSMIDDeLeN
De cao heeft een looptijd van 1 juli 2017 tot en met 
30 juni 2019.

Lonen
De lonen worden verhoogd:
- per 01-02-2018 1,75%
- per 01-01-2019 1,75%

Eenmalige uitkering
- per 01-12-2018 € 75 (fulltimer, hele jaar in dienst).

WIA
De GIL vernieuwt de mantel voor de WIA verzekeringen van 
werknemers. De verzekerde leeftijd wordt verhoogd naar 68 
jaar.

Overig
Afspraken zijn gemaakt over scholing van werknemers, fysiek 
optimaliseren van werkplekken en een studieopdracht naar 
mogelijkheden om (gedeeltelijk) eerder te kunnen stoppen met 
werken.

ONDeRHANDeLINGSReSULTAAT CAO
VeRF eN DRUKINKT
De cao heeft een looptijd van 1 oktober 2017 tot en met 30 
september 2018.

Lonen
De schaalsalarissen resp. de feitelijk betaalde salarissen zullen 
worden verhoogd per 01-10-2017 met 2 %.

Tegemoetkomingkosten
De vakbondscontributie van werknemers zal gedurende de 
looptijd van de cao fiscaal vriendelijk worden behandeld in de 
werkkostenregeling.

Aan- en verkoop verlofdagen
Gedurende de looptijd van de cao zal er een pilot plaatsvinden 
voor aan- en verkoop van maximaal vijf bovenwettelijke ver-
lofdagen.

CAO Nieuws uit Limburg
Door Roger van den Broek, vakbondsbestuurder bedrijvenwerk

Chromaflo
Medio januari heeft de eerste CAO onderhandeling plaatsge-
vonden. Per 1 oktober 2017 is er een structurele loonsverho-
ging toegekend van 2 %.
Voor het overige wordt aangesloten bij de CAO voor de verf en 
drukinktindustrie.

OCI Nitrogen
Inmiddels hebben er twee CAO onderhandelingen plaatsge-
vonden maar we zijn nog niet echt tot een akkoord gekomen. 
Met name op het punt van de loonsverhoging is er nog sprake 
van een groot verschil tussen vakbonden en werkgever.

Profcore
Momenteel zijn wij bezig met de werkgever om dispensatie te 
krijgen voor het StIPP pensioenfonds en de ABU CAO. 
Dit zal ergens in het eerste kwartaal van 2018 afgerond wor-
den.

Vynova
Bij Vynova zijn wij momenteel bezig met het aanpassen van de 
CAO tekst aan de wijzigingen.

3de WW-jaar en Pensioenregelingen
Voorts hebben wij de afgelopen tijd bij diverse bedrijven de ver-
zekering voor het derde WW jaar geregeld alsmede bij diverse 
bedrijven de pensioenregeling aangepast aan de nieuwe wet-
telijk regeling(verhoging van 67 jaar naar 68 jaar).

Meer bedrijvennieuws op:

www.vakbondabw.nl
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NIeUWe WeTTeN eN ReGeLINGeNPeR 1 JANUARI 2018

WAT ZIJN De BeLANGRIJKSTe MAATReGeLeN 
VOOR 2018 DIe HeT DeRDe KABINeT-RUTTe HeeFT 
GeNOMeN? 

Een nieuw jaar betekent ook nieuwe fiscale regels, verande-
ringen in toeslagen en wijzigingen in het basispakket van de 
zorgverzekering en overige wetten. 

De veranderingen voor 2018 zijn beperkt. Dat komt in de eerste 
plaats doordat het vorige kabinet een groot deel van 2017 
demissionair was en daardoor tot weinig in staat bleek. En het 
nieuwe kabinet heeft tijd nodig om grote beleidswijzigingen 
door te voeren.

Toch verandert er wel degelijk een en ander. De redactie van 
Vizier zet de belangrijkste wijzigingen op een rij. 

FISCALe WIJZIGINGeN

Andere tarieven inkomstenbelasting
In 2018 gelden andere tarieven voor de inkomstenbelasting. 
In de eerste schijf blijft het tarief overigens gelijk: die is voor 
AOW-gerechtigden 18,65 % en voor jongere mensen 36,55 %.
In de tweede schijf zijn de tarieven 0,05 procentpunt hoger 
dan in 2017. Die komen in 2018 uit op 22,95 % voor AOW-
gerechtigden en op 40,85 % voor de rest.

In de derde schijf geldt eveneens een tarief van 40,85 procent. 
Dat was in 2017 nog 40,8 procent. Het tarief in de vierde en 
hoogste schijf is in 2018 juist 0,05 procentpunt lager (51,95 
%). Meer hierover in de onderstaande overzichten.

Belastingtarieven voor uw inkomen uit werk en woning.
Dit zijn de percentages als u de AOW-leeftijd nog niet hebt 
bereikt:

Belasting-
schijf

Belastbaar inkomen uit werk en 
woning

Tarief

1 t/m € 20.142 36,55%

2 Vanaf € 20.143 t/m € 33.994 40,85%

3 Vanaf € 33.995 t/m € 68.507 40,85%

4 Meer dan € 68.507 51,95%

Tarieven box 1, schijf 1 en 2 als u in 2018 de AOW-leeftijd bereikt

U bereikt in
2018  

Percentage
schijf 1

Percentage
schijf 2

de AOW-leeftijd
in de maand

(t/m € 20.142) (vanaf € 20.143 
t/m € 33.994)

Januari 18,65% 22,95%
Februari 20,14% 24,44%
Maart 21,63% 25,93%
April 23,12% 27,42%
Mei 24,61% 28,92%
Juni 26,10% 30,41%
Juli 27,60% 31,90%
Augustus 29,09% 33,39%
September 30,58% 34,88%
Oktober 32,07% 36,37%
November 33,56% 37,87%
December 35,05% 39,36%

Wijzigingen heffingskortingen
De algemene heffingskorting is verlaagd. Dit is een korting 
op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. 
Deze heffing is voor iedereen die in Nederland woont en loon-
belasting of inkomstenbelasting betaalt.
Het bedrag is na indexatie met € 8 verlaagd en komt in 2018 
uit op maximaal € 2.265. Doordat de heffingskorting nog wel is 
geïndexeerd, is het maximum toch iets hoger dan dat van 2017 
(€ 2.254).
AOW-gerechtigden ontvangen in 2018 maximaal € 1.157 euro 
algemene heffingskorting. De maximale korting was in 2017 
nog € 1.151.

De maximale arbeidskorting voor lagere inkomens is dit jaar 
€ 3.249. In 2017 was het nog maximaal € 3.223. De arbeids-
korting is een korting voor werkenden.

De inkomensafhankelijke combinatiekorting valt in 2018 
hoger uit op minimaal € 1.052. Dit was in het voorgaande 
jaar € 1.043. Deze korting is bedoeld voor mensen die werk 
combineren met de zorg voor jonge kinderen.
Ook de kinderopvangtoeslag stijgt in 2018. Het exacte bedrag is 
afhankelijk van het inkomen. Hoe hoger het salaris, hoe lager de 
rijksbijdrage.

AOW’ers hebben, afhankelijk van het inkomen, recht op 
ouderen-korting, waardoor er minder belasting hoeft te 

Voor u gelezen
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worden betaald. Om hun koopkracht te verhogen, stijgt de 
ouderenkorting € 115 naar € 1.418.

Zorg
Dit jaar stijgt de maximale zorgtoeslag, de bijdrage van 
de overheid voor mensen met een lager inkomen. Voor 
alleenstaanden gaat dit met € 73 omhoog tot € 1.139. De 
maximale zorgtoeslag voor partners stijgt met € 79 euro naar € 
2.121. Na fel politiek debat heeft het nieuwe kabinet besloten 
het eigen risico niet te verhogen. Dat blijft € 385.

Kinderbijslag  
De kinderbijslag gaat omhoog. De nieuwe bedragen, per kind, 
per kwartaal kunt u lezen op pagina 8.

Sparen en beleggen
Spaarders en beleggers gaan minder belasting betalen. Het 
bedrag waarover geen heffing is verschuldigd, stijgt van € 25.000 
per persoon naar € 30.000. Voor de rest van het spaargeld 
of beleggingsvermogen wordt meer rekening gehouden met 
de huidige lage rente. De heffing zal beter aansluiten bij het 
werkelijke rendement. Voor de belastingheffing over vermogen 
werd gerekend met een fictief rendement van 4 %. Maar 
dat rend-ement wordt al jaren niet gehaald. Daarom gaat de 
belastingdienst in 2018 uit van de gemiddelde spaarrente van 
juli 2016 tot en met juni 2017.

Verandering fiscaal partnerschap voor pleegkinderen en 
hun verzorgende ouders
Pleegkinderen en hun verzorgende ouders kunnen een verzoek 
indienen om het fiscaal partnerschap te veranderen. Het kan 
voor ouder en pleegkind namelijk financieel ongunstig zijn om 
elkaars fiscale partner te worden als het kind 18 jaar wordt. In 
sommige gevallen krijgen zij bijvoorbeeld minder toeslagen. 

Hypotheekbedrag
Vanaf dit jaar mag het nieuwe hypotheekbedrag niet hoger zijn 
dan de waarde van het huis. In 2017 mocht nog 101 % van de 
waarde worden geleend, dat is nu dus 100 %.
Tweeverdieners kunnen in 2018 – t.o.v. hun inkomen - een 
hogere hypotheek afsluiten. Bij het bepalen van het maximale 
hypo-theekbedrag telt het tweede inkomen zwaarder meer.
In 2017 werd dit inkomen nog voor 60 % meegeteld, in 2018 
telt het voor 70 % mee. 

energie- en wegenbelasting
De energiebelasting gaat dit jaar omhoog. Het is de bedoeling 
dat deze verhoging in 2020 weer wordt teruggedraaid.
De wegenbelasting gaat in 2018 met 0,8 % omhoog.

BTW
Tandpasta, shampoo en zonnebrandcrème worden duurder. 
Over deze producten moet 21 % btw worden betaald in plaats 
van 6 %. Dat komt door een nieuwe definitie van producten die 
het etiket geneesmiddel mogen krijgen.

Door verhoging van accijns en btw stijgt de prijs van een pakje 
van twintig sigaretten met 18 cent en kost een pakje shag 36 
cent extra. Sigaren worden ook iets duurder.

Geen inkeerregeling voor zwartspaarders meer
De ‘inkeerregeling’ is afgeschaft. Tot 2018 konden belasting-
plichtigen hun niet eerder opgegeven buitenlands vermogen 
aangeven zonder strafrechtelijke vervolging te riskeren.

OVeRIGe WIJZIGINGeN
Oude tweetakt brommers gaan uit de verkoop, de trouwregels 
veranderen en de AOW-leeftijd stijgt verder. Hieronder de 
belangrijkste maatregelen en afspraken voor 2018:

AOW
De AOW-leeftijd is per 1 januari 2018 gestegen naar 66 jaar. De 
komende jaren gaat de AOW-leeftijd nog in stappen omhoog 
naar 67 jaar en 3 maanden in 2022.In 2023 wordt de AOW-
gerechtigde leeftijd volgens het kabinet, niet verder verhoogd. 
De levensverwachting waaraan de AOW-leeftijd is gekoppeld, 
stijgt namelijk minder snel dan vorig jaar werd aangenomen.

Werk en inkomen
Het wettelijk minimumloon is per 01-01-2018 omhoog gegaan, 
zie meer hierover op pagina 5.
De financiële vergoeding bij ontslag, de zogenoemde transitie-
vergoeding, gaat omhoog. Het maximale bedrag dat iemand 
meekrijgt bij ontslag, gaat omhoog van € 77.000 naar € 79.000. 
ls het jaarsalaris hoger is dan dit bedrag, dan geldt de regeling 
dat maximaal één bruto jaarsalaris als vergoeding wordt 
meegegeven. 

Oudere werknemers ontvangen in 2018 geen werkbonus meer. 
Dit was een belastingkorting voor werkende ouderen met een 
laag inkomen.
In 2017 konden in het jaar 1953 geboren werkenden hiervoor 
in aanmerking komen. Hun inkomen moest meer dan € 17.327 
en maximaal € 33.694 zijn.
De werkbonus is per 1 januari 2015 al vervallen. Sindsdien is 
de leeftijdsgrens ieder jaar opgeschoven, zodat er geen nieuwe 
gevallen meer bijkwamen.

Jonggehandicapten die in de Wajong zitten en van wie is 
vastgesteld dat zij kunnen werken, krijgen een korting van 5 
procentpunt op de uitkering. Wie geen mogelijkheden heeft 
om te werken, houdt een Wajong-uitkering van 75 % van het 
minimumloon.

Wonen
Nederland telt per 1 januari 380 gemeenten. Dat zijn er acht 
minder dan in 2017. De reden is dat er op diverse plaatsen 
gemeentelijke herindelingen zijn geweest.
Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) worden verplicht een 
spaarpotje aan te leggen om achterstallig onderhoud te kunnen 
plegen.
De huurverhoging van sociale huurwoningen mag in 2018 
maximaal 3,9 % of 5,4 % zijn, afhankelijk van het inkomen. Het 
rijk wil scheefwonen zo veel mogelijk ontmoedigen. Het (extra) 
verhogen van de huur voor mensen met een hoger inkomen, 
moet er voor zorgen dat zij doorstromen naar de vrije sector of 
een eigen woning gaan kopen.

Bron: www.rijskoverheid.nl 
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…als Trump in Washington een scheet laat de hele wereldpers uitrukt om aan dit poepie te ruiken?

…dure kerstzegels post.nl geen biet konden schelen omdat de pakketbezorging winstgevender was?  

...eurlings door de media wekenlang dagelijks veroordeeld werd en een rechter dat maar een keer doet?

…tijdens een oudejaarsconference grappen maken over de recente massamoord in de VS ongepast is?

...de fipronilcrisis weer een nieuw scrabble woord opleverde n.l. “kippenstallenschoonmaakmiddel”?

…iemand die het kruit van 1000 rotjes gebruikt om een bom te maken niet meer met vuurwerk bezig is?

…er momenteel een overschot aan actiegroepen is en er een tekort aan actiepunten dreigt te ontstaan?

…de publieke omroepen 800 miljoen belastinggeld ontvangen en geen amusement mogen uitzenden?

…een aantal chagrijnige politici ons bewust een gulle lach onthouden terwijl lachen juist gezond is?

…veel uitgerangeerde politici en geflopte bestuurders al een goedbetaalde baan vonden bij de NPO?  

…wij in Nederland politieagenten hebben die erop toezien dat goudvissen niet te klein behuisd zijn?

…er een tekort aan politieagenten is waardoor er maar 900 kinderpornozaken per jaar worden onderzocht?

…Jan met de pet alleen tweedehands kan rijden en de bpm verhoging op nieuwe auto’s hem niet deert?

…als u veel boeken leest het verwijt kan ontstaan dat er voor u teveel bomen gekapt moeten worden?

…bij veel supermarkten de deuren dagelijks permanent open staan en dit niet erg energiebesparend is?

…Holland Casino gokverslaving moet tegen gaan en u toch gelokt wordt om uw geld daar te vergokken?

…Nederland op zijn achterste poten staat omdat Groningers schade hebben door de aardgaswinning?

…toen de mijnen nog open waren half Limburg op instorten stond en niemand zich erom bekommerde?

…Nederland binnen europa niet meer het braafste jongetje van de klas is maar een belastingparadijs? 

…het gps systeem wat wij gebruiken voor onze navigatie eigenlijk officieel Amerikaans defensie bezit is?

…de VS dit heeft vrijgegeven maar tijdens de golfoorlog deels ontregelde vanwege defensie belangen?

…zelfrijdende vrachtwagens uitrusten met gps en ons vaak haperende internet dus levensgevaarlijk is?

…europa bezig is met eenzelfde systeem genaamd Galileo en dat dit pas in 2020 operationeel wordt?

…als uw verjaardagstaart door hoge leeftijd op een bosbrand gaat lijken vlaai een alternatief kan zijn?

…werkgevers die nu huilie huilie doen vanwege personeelstekort een klont boter op hun hoofd hebben?

…ten tijde van de zgn. crisis veel personeel als oud vuil aan de straat werd gezet voor eigen gewin?

…wanneer er geïnvesteerd was in personeelsbehoud men er nu de vruchten van had kunnen plukken?

…1000 euro spaargeld 10 jaar geleden 40 euro rente per jaar opleverde en nu nog maar 1 euro rente? 

  
Jo Abwistdat 

Wist u dat...                     Ingezonden door een lid
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Wij feliciteren
25-jarige jubilarissen februari 2018
J.L. Bemelmans uit Heerlen
M.E.M. Rinkens uit Kerkrade
H.J.A. van Weyde uit Landgraaf
M.A. Lubben uit Haarsteeg
H.M.F. Dirks uit Voerendaal
E.R. Huisinga uit Sittard
C. Claessen uit Kerkrade
N.A.M.M. Thimister uit Sittard
P.P.M. Mulkens uit Sittard
F. de Boer uit Brunssum
A.A.L. Reumkens uit Brunssum
J.J.M. Bosch uit Schinveld
A.G. Valentijn uit Obbicht
J.H. Arends uit Gulpen
P. Oder uit Heerlen
F. Heinen uit Landgraaf
J.A. Chranowski uit Kerkrade
W. Scholle uit Heerlen
H.C.A.A. Baltissen uit Geleen
J.J. Gelissen uit Landgraaf
H.C.B. Moonen uit Beek

40-jarige jubilarissen februari 2018
J.M.H. Martens uit Hulsberg
W. Reinders uit Kerkrade
A. Hribar uit Hoensbroek
P.J.B. Odekerken uit Voerendaal

25-jarige jubilarissen maart 2018
B.W. van Maenen uit Brunssum

wP.H.F. Dalemans uit Hoensbroek
A. Westers uit Sittard

40-jarige jubilaris maart 2018
M.G.A. van Aken-Werry uit Kerkrade

60-jarige jubilarissen maart 2018
E.H.J. Sistermans uit Kerkrade
H. Otten uit Kerkrade

25-jarige jubilarissen april 2018
R.P.J. Hambuckers uit Mechelen
M.B.H.T. Gruzen uit Sittard
C.W. van Houten uit Landgraaf
J.H.F. Wetzels uit Simpelveld
W.E. Beltjens-Berge uit Melick
P.A.J. Coolen uit Landgraaf

Namens het Hoofdbestuur wensen wij al onze 
jubilarissen van harte proficiat!

Overleden 
Op 14 november 2017 overleed in de
leeftijd van 64 jaar ons bondslid
de heer T.M.J. Heijnens uit Hoensbroek

Op 22 oktober 2017 overleed in de
leeftijd van 85 jaar ons lid
de heer L.J. Weckseler uit Kerkrade. 

Op 10 december 2017 overleed in de
leeftijd van 82 jaar ons bondslid
de heer P.J. Visser uit Kerkrade

Op 17 december 2017 overleed in de
leeftijd van 59 jaar ons lid
mevrouw M.S. Dijcks-Tarek uit Brunssum
 
Op 18 december 2017 overleed in de
leeftijd van 75 jaar ons bondslid
de heer G.J.M. Serpenti uit Stein

Op 19 december 2017 overleed in de 
leeftijd van 87 jaar ons bondslid
mevrouw A.W. van Solkema-Pennock uit Heerlen

Op 22 december 2017 overleed in de 
leeftijd van 73 jaar ons bondslid
de heer T.L.J. van de Pavert uit Hoensbroek

Op 24 december 2017 overleed in de 
leeftijd van 88 jaar ons bondslid
de heer M. Bloem uit Schin op Geul

Op 24 december 2017 overleed in de
leeftijd van 78 jaar ons bondslid
de heer J. Richter uit Kerkrade

Op 21 januari 2018 overleed in de
leeftijd van 56 jaar ons bondslid
de heer P.H.M. Tummers uit Geleen

Op 26 januari 2018 overleed in de
leeftijd van 45 jaar ons bondslid
de heer P.W.M. Tummers uit Buchten

Wij bedanken de overleden vrienden voor hun trouw aan 
onze organisatie en wensen hun familie veel sterkte toe!
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Ik word lid van Vakbond ABW per eerste van

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

tot wederopzegging machtiging om van mijn

rekening af te schrijven de bedragen, die ik

volgens de geldende contributieregeling ver-

schuldigd zal zijn.

Ik wil graag een

individueel lidmaatschap.

een part-time lidmaatschap.

(20 uur per week of minder)

een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.

Voor elk gezinslid s.v.p. een apart formulier

invullen.

exemplaar van de statuten ontvangen.

exemplaar van het juridisch reglement 

ontvangen

� Naam en voorletters: ................................................................................................

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

Postcode en plaats: ........................................................................................................

Telefoon privé: .................................................................................................................

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

Geboortedatum: .......................................            Man / Vrouw*

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

� Werkzaam bij: ............................................................................................................

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

Postcode en plaats: ........................................................................................................

Aard van het bedrijf: ........................................................................................................

Telefoon werk: ....................................................... Fax: ................................................

Werknr. / stamnr.*: ..........................................................................................................

� Soort uitkering: ..........................................................................................................

Uitkeringsnr.: ...................................................................................................................

� Mijn bank / giro* rekening:.......................................................................................

Plaats: .......................................................... Datum: ...................................................

Handtekening: .................................................................................................................

Let op: elke vraag altijd invullen!!!

Deze aanmelding werd opgenomen door:

Naam van de werver: ......................................................................................................

Adres en plaats: ..............................................................................................................

Bondsnummer: ...............................................................................................................

[* doorhalen wat niet van toepassing is.]

Opsturen

in een envelop naar:

Vakbond ABW

Antwoordnummer 113

6400 VB Heerlen

(postzegel niet nodig)

(deze strook niet invullen)

Bondsnummer:

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

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

Bondsgroep: .......................

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

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

Lid v.a.: ...............................

Bondsnr. werver:

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

Aanmeldingsformulier

Contributieregeling Z.O.Z.

LET OP! VOOR SLECHTS € 11,- PER MAAND (DAT IS NOG GEEN 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!

ABW INSCHRIJFFORMULIER  01-10-2007  16:07  Pagina 1

Ik word lid van Vakbond ABW per eerste van

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

tot wederopzegging machtiging om van mijn

rekening af te schrijven de bedragen, die ik

volgens de geldende contributieregeling ver-

schuldigd zal zijn.

Ik wil graag een

individueel lidmaatschap.

een part-time lidmaatschap.

(20 uur per week of minder)

een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.

Voor elk gezinslid s.v.p. een apart formulier

invullen.

exemplaar van de statuten ontvangen.

exemplaar van het juridisch reglement 

ontvangen

� Naam en voorletters: ................................................................................................

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

Postcode en plaats: ........................................................................................................

Telefoon privé: .................................................................................................................

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

Geboortedatum: .......................................            Man / Vrouw*

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

� Werkzaam bij: ............................................................................................................

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

Postcode en plaats: ........................................................................................................

Aard van het bedrijf: ........................................................................................................

Telefoon werk: ....................................................... Fax: ................................................

Werknr. / stamnr.*: ..........................................................................................................

� Soort uitkering: ..........................................................................................................

Uitkeringsnr.: ...................................................................................................................

� Mijn bank / giro* rekening:.......................................................................................

Plaats: .......................................................... Datum: ...................................................

Handtekening: .................................................................................................................

Let op: elke vraag altijd invullen!!!

Deze aanmelding werd opgenomen door:

Naam van de werver: ......................................................................................................

Adres en plaats: ..............................................................................................................

Bondsnummer: ...............................................................................................................

[* doorhalen wat niet van toepassing is.]

Opsturen

in een envelop naar:

Vakbond ABW

Antwoordnummer 113

6400 VB Heerlen

(postzegel niet nodig)

(deze strook niet invullen)

Bondsnummer:

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

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

Bondsgroep: .......................

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

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

Lid v.a.: ...............................

Bondsnr. werver:

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

Aanmeldingsformulier

Contributieregeling Z.O.Z.

LET OP! VOOR SLECHTS € 11,- PER MAAND (DAT IS NOG GEEN 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!
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Ik word lid van Vakbond ABW per eerste van

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

tot wederopzegging machtiging om van mijn

rekening af te schrijven de bedragen, die ik

volgens de geldende contributieregeling ver-

schuldigd zal zijn.

Ik wil graag een

individueel lidmaatschap.

een part-time lidmaatschap.

(20 uur per week of minder)

een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.

Voor elk gezinslid s.v.p. een apart formulier

invullen.

exemplaar van de statuten ontvangen.

exemplaar van het juridisch reglement 

ontvangen

� Naam en voorletters: ................................................................................................

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

Postcode en plaats: ........................................................................................................

Telefoon privé: .................................................................................................................

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

Geboortedatum: .......................................            Man / Vrouw*

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

� Werkzaam bij: ............................................................................................................

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

Postcode en plaats: ........................................................................................................

Aard van het bedrijf: ........................................................................................................

Telefoon werk: ....................................................... Fax: ................................................

Werknr. / stamnr.*: ..........................................................................................................

� Soort uitkering: ..........................................................................................................

Uitkeringsnr.: ...................................................................................................................

� Mijn bank / giro* rekening:.......................................................................................

Plaats: .......................................................... Datum: ...................................................

Handtekening: .................................................................................................................

Let op: elke vraag altijd invullen!!!

Deze aanmelding werd opgenomen door:

Naam van de werver: ......................................................................................................

Adres en plaats: ..............................................................................................................

Bondsnummer: ...............................................................................................................

[* doorhalen wat niet van toepassing is.]

Opsturen

in een envelop naar:

Vakbond ABW

Antwoordnummer 113

6400 VB Heerlen

(postzegel niet nodig)

(deze strook niet invullen)

Bondsnummer:

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

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

Bondsgroep: .......................

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

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

Lid v.a.: ...............................

Bondsnr. werver:

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

Aanmeldingsformulier

Contributieregeling Z.O.Z.

LET OP! VOOR SLECHTS € 11,- PER MAAND (DAT IS NOG GEEN 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!

ABW INSCHRIJFFORMULIER  01-10-2007  16:07  Pagina 1

iban-nummer: ..................................................................................................

Contributie per 04-07-16

23 jaar en ouder    € 13-  
21 en 22 jaar     € 11,50  
t/m 20 jaar     € 9,-  
Gezinscontributie (voor 2 personen)  € 20,- 
(voor ieder volgend inwonend gezinslid) € 7,75
 AOW-gerechtigde leeftijd   € 9,-  
Twee leden met AOW-gerechtigde leeftijd € 15,- 
Vrijwillige klasse
Uiteraard staat het ieder lid vrij om méér contributie te betalen.
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