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

Een nieuw jaar, een nieuw begin. 
Belangrijk voor mij is dan ook om te kijken wat aan het begin 
van dit nieuwe jaar 2019 nieuw is of een grote impact kan 
hebben op de wereldeconomie.

Laat ik maar beginnen met de nieuwe dingen in 2019.
Allereerst noem ik dan het nieuwe loonstrookje in 2019. Hier-
op kunnen we dan eindelijk zien of alle koopkrachtbereke-
ningen c.q. beloftes gepresenteerd tijdens Prinsjesdag 2018 
waarheid worden of dat aan ons Nederlandse burgers weer 
knollen voor citroenen zijn verkocht door de heren en dames 
politici uit Den Haag. Want mijn credo is en blijft dat ‘what 
you see is what you get!’

Wij van de Vakbond ABW hebben in ieder geval aan onze geïn-
teresseerde leden in een ‘1-op-1-gesprek’ uitleg gegeven over 
hun loonstrook tijdens de ‘Week van de Loonstrook’, omdat 
we het belangrijk vinden dat onze leden snappen wat er op 
hun loonstrookje staat.  

Nieuw in dit jaar zijn ook de nieuwe wetten en regelingen die 
per 1 januari 2019 in werking treden. Hierover kunt u meer 
lezen op pagina 12 en 13 van deze Vizier.
En dan wil ik stil staan bij ontwikkelingen die een impact kun-
nen hebben op onze wereldeconomie.

Zo sterk als die was in 2018 lijkt die op dit moment te wan-
kelen door factoren waar we geen grip op hebben omdat die 
met name bepaald worden door het sentiment van twee vol-
hardende en behoorlijk eigenwijze wereldleiders, te weten de 
Amerikaanse president Donald Trump en de Britse premier 
Theresa May. 

Zo wil Trump coûte que coûte zijn Mexicaanse grensmuur van 
5,7 miljard bouwen en als hij door de Democraten hierin niet 
gesteund wordt en dus zijn zin niet krijgt, ondertekent hij de 
begroting niet en blijft de shutdown dus doorgaan.
Doorgaans zijn shutdowns korte onderbrekingen in het werk 
van ambtenaren waar de meeste Amerikanen weinig van mer-
ken. Maar onlangs zijn Trump en het congres een tijdelijke 
begroting overeengekomen waarmee de gedeeltelijke shut 
down van de overheid voor drie weken is opgeschort. Er is in 
deze tijdelijke begroting geen geld gereserveerd voor de door 
Trump begeerde grensmuur waar het conflict mee is begon-
nen. Hierover zal verder worden onderhandeld. Meer en meer 
Amerikanen voelen de effecten van deze politieke verlam-
ming, want de voortzetting van de shut down kan ertoe lei-
den dat consumenten en bedrijven hun hand op de knip gaan 
houden, en zo zelfs een recessie dichterbij kunnen brengen. 
We weten dat economen al een economische tegenwind vrees-

de in 2019, onder meer vanwege een handelsconflict met Chi-
na, maar als deze shutdown aanhoudt kan de kans van een 
crisis alleen maar groter worden.
Duizenden extra ambtenaren zijn inmiddels terug naar kan-
toor geroepen. Dat moet de pijn van de shutdown beperken, 
maar de woede en juridische vragen over onbetaald werk ne-
men toe.

En dan de Brexit, die steeds meer de vorm van een toneelstuk 
van Shakespeare begint aan te nemen.
Onlangs heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) aangegeven niet 
in te gaan op een aanbod van Brussel om de Brexit uit te stel-
len. In het geval van uitstel zal het VK niet al op 29 maart 
2019 uit de EU stappen. Dit zou May meer tijd geven om een 
akkoord te smeden waar het Britse Lagerhuis mee akkoord 
gaat. De deal die zij eerder met Brussel sloot, werd dinsdag 15 
januari jl. door het Britse Lagerhuis weggestemd.
Dit zou echter wenselijk kunnen zijn, omdat een Brexit zon-
der akkoord, een zogeheten ‘no deal-Brexit’ steeds dichterbij 
komt. Beide partijen willen dit scenario voorkomen.

De onrust in twee grote en sterke economische landen is van 
groot belang voor de rust in de wereld. 
Er is een zegswijze dat ‘als Amerika niest, heel de wereld ver-
kouden is.’ Laten we hopen dat dit niet gebeurt want wereld-
vrede is afhankelijk van economische groei en verstandige, 
wijze en krachtige leiders. Want als die er niet zijn, dan leidt 
dat alleen maar tot chaos en dat wil toch niemand op dit mo-
ment.

Ik wil mijn column afsluiten met een iets luchtiger onder-
werp, namelijk de winnaar van de verkiezing van het ergste 
kantoorwoord 2018. 

Het woord ‘Eigenaarschap tonen’ is de winnaar van de verkie-
zing voor het ergste kantoorwoord van 2018. De irritantste 
kantoorterm van het jaar wordt op de voet gevolgd door ‘je 
rol pakken’ op de tweede en op de derde plaats‘duurzame in-
zetbaarheid’.

Tja, vindt u met mij ook dat deze uitslag best ook gekoppeld 
zou kunnen worden aan onze politieke leiders in Den Haag?

Jack Hurxkens,
voorzitter.



Inhoud
Column 2
Belastingservice ABW-leden 3
In Memoriam Hub Wolfs  4
Data om te onthouden 4
Uitslag OR-verkiezingen
Balanz Facilitair 4
Special Minimumloon en 
Sociale Verzekeringen 5
Zilveren dienstjubileum 
Nicole Moran-Ermers  9
CAO Nieuws 10
CAO Nieuws uit Limburg 11
Voor u gelezen: 
Nieuwe wetten en regelingen 
per 1 januari 2019 12
Opzegging per mail
rechtsgeldig 13
Tip inzake aanvraag gezond-
heidsverklaring bij medische 
rijbewijskeuring voor 75+ 14
Wij feliciteren 15
Overleden 15
Advertentie I-Minded 15
Colofon   16
Aanmeldingsformulier 16
Contributieregeling  16

3

Belastingservice ABW-leden
BELASTINGSERVICE ABW-leden – IB 2018 

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 DIGID-CODE secuur te controleren of deze nog steeds 
werkt. Zonder de juiste gegevens en zonder een correcte DIGID-CODE kunnen 
we niets.    

Belasting invullen door Vakbond ABW gebeurt altijd met toezicht
Beste mensen, bent u alstublieft niet boos op ons als wij bij het invullen 
van uw belastingaangifte u “het hemd van het lijf” vragen, ook al zijn vele 
gegevens reeds in de aangifte vooraf ingevuld door de Belastingdienst. Deze 
vooraf ingevulde gegevens moeten evenwel nog secuur gecontroleerd worden. 
Onze vragen aan u en onze controle van uw gegevens zijn enkel en alleen 
bedoeld om u zelf te beschermen. Wij willen uw aangifte 100% correct en naar 
waarheid invullen. 

Wij zullen uw belastingaangifte uiteraard altijd op de voor u meest voordelige 
manier invullen, maar natuurlijk wel op de juiste manier invullen. 

Jack Hurxkens,
voorzitter.

Om te noteren
•	 Het	bondskantoor	is	gesloten	op	

Carnavalsmaandag 4 maart en 
Carnavalsdinsdag 5 maart, 

 Goede Vrijdag 19 april, 
 op Paasmaandag 22 april, 
 op donderdag 30 mei (Hemelvaarts-

dag), op vrijdag 31 mei (dag na 
Hemelvaart) en op maandag 10 juni 
Tweede Pinksterdag.

•	 Het	volgende	nummer	van	Vizier	
verschijnt op woensdag 29 mei 2019.  
U kunt kopij inleveren tot uiterlijk 
maandag 29 april 2019.

•	 Kijk	voor	het	laatste	nieuws	op	
 www.vakbondabw.nl
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Data om te onthouden:
Belangrijke bijeenkomsten en activiteiten Vakbond ABW

In Memoriam Huub Wolfs
Met grote verslagenheid verna-
men wij het trieste bericht dat 
op 6 december 2018 Huub Wolfs 
is heengegaan. Deze tijding heeft 
ons diep geschokt.
We betuigen zijn echtgenote An-
nie, de kinderen, kleinkinderen en 

overige familieleden ons innig medeleven bij deze zware 
slag die hen toch nog vrij plotseling heeft getroffen. We 
wensen hen allen de komende tijd héél veel sterkte bij het 
dragen van dit grote verlies.

Huub maakte deel uit van het hoofdbestuur van de Vak-
bond ABW van 14 september 1998 tot en met 8 mei 2006. 
Naast zijn lidmaatschap van het hoofdbestuur was Huub 
ook bestuurslid van de Bondsgroep Gepensioneerden & 
Uitkeringsgerechtigden. Ook maakte hij vele jaren deel uit 
van de Werkgroep Jubilarishuldiging. Trots als een pauw 

vertelde hij tijdens de jubilarishuldigingen achter het 
spreekgestoelte een verhaaltje over de aanwezige jubilaris-
sen die hij allen telefonisch benaderd had om meer over 
hen te weten te komen.

Huub stond ook bekend als de ledenwerver binnen de Vak-
bond ABW. Naast en na zijn HB-lidmaatschap was Huub 
Wolfs ook actief voor de arbeidsongeschikten in Limburg 
en daarbuiten. Zo participeerde hij in vele organen en had 
sinds een aantal jaren ook zijn eigen advies en mediation 
bureau in Heerlen.
Het deed ons deugd om hem de afgelopen jaren ook weer te 
zien op onze ambassadeursbijeenkomsten. 

Wij binnen de Vakbond ABW zullen Huub herinneren als 
een HB-lid en een kaderlid met het hart op de juiste plek én 
een grote betrokkenheid voor de arbeidsongeschikten in en 
buiten Limburg.

Uitslag OR-verkiezingen
Balanz Facilitair
In de nieuwe Ondernemingsraad van Balanz Facilitair hebben twee leden van 
de Vakbond ABW zitting. Het betreft de heren Wim Krewinkel (foto links) en 
de heer Jeffrey Warnas (foto rechts). We wensen beide heren héél veel succes!

Datum Aanvang Activiteit Locatie

Maandag 8 juli Aanvang: 19.00 uur Algemene Vergadering 
Doelgroep: Afgevaardigden 
Vakbond ABW

Cultuurhuis Heerlen, 
Sittarderweg 145 Heerlen

Woensdag 25 september Aanvang: 19.00 uur Jubilarishuldiging Vakbond 
ABW 
Doelgroep: Alle 25-, 40-,  50-, 
60,-, 70,- en 75-jarige jubilaris-
sen van 2018 én 2019

Auberge de Rousch,
Kloosterkensweg 17 Heerlen

Maandag 25 november Aanvang: 19.00 uur Pensioenbijeenkomst. 
Doelgroep: Leden geboren tus-
sen 01-09-1953 en 31-12-1953 
en met AOW tussen mei 2020 en 
november 2020. 

Cultuurhuis Heerlen, 
Sittarderweg 145 Heerlen

Kijk voor het laatste nieuws steeds ook op www.vakbondabw.nl
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WettelijK	minimumloon	per	1	januari	2019
Tabel: minimumloon per maand, week en dag
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/
bedragen-minimumloon/bedragen-minimumloon-2019

(bruto bedragen per 1 januari 2019)

Leeftijd Per maand Per week Per dag

22 jaar en ouder € 1.615,80 €  372,90 €  74,58

21 jaar € 1.373,45 €  316,95 €  63,39

20 jaar € 1.131,05 €  261,05 €  52,21

19 jaar €     888,70 €  205,10 €  41,02

18 jaar €     767,50 €  177,15 €  35,43

17 jaar €     638,25 €  147,30 €  29,46

16 jaar €     557,45 €  128,65 €  25,73

15 jaar €     484,75 €  111,85 €  22,37

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 en de mogelijke 
cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken 
staat hoe lang een normale werkweek duurt. In supermarkten 
bijvoorbeeld is een volledige werkweek 40 uur. In de horeca en 
de glastuinbouw is dat 38 uur per week.

Tabel: minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 
36, 38 en 40 uur (bruto bedragen per 1 januari 2019) 

Fulltime werkweek in bedrijf

22 jaar en 
ouder

21 
jaar

20 
jaar

19 
jaar

18 
jaar

17 
jaar

16 
jaar

15 
jaar

36 uur € 10,36 € 8,81 € 7,26 € 5,70 € 4,93 € 4,10 € 3,58 € 3,11

38 uur €   9,82 € 8,35 € 6,87 € 5,40 € 4,67 € 3,88 € 3,39 € 2,95

40 uur € 9,33 € 7,93 € 6,53 € 5,13 € 4,43 € 3,69 € 3,22 € 2,80

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	2019
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/12/19/
uitkeringsbedragen-per-1-januari-2019

Per 1 januari 2019 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, 
AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast. Dit 
komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk 
minimumloon. Het minimumloon stijgt per 1 januari 2019 van 
€ 1.594,20 naar € 1.615,80 bruto per maand. 
Tevens worden de minimumjeugdlonen per 1 januari 2019 
herzien. De aangepaste uitkeringsbedragen volgen in dit artikel, 
inclusief de Kinderbijslag (AKW) die meebeweegt met de 
consumentenprijs. 

Participatiewet 
Per 1 januari 2019 stijgen de bijstandsuitkeringen. De (netto) 
uitkeringen voor mensen vanaf 21 jaar tot de AOW-gerechtigde 
leeftijd zijn afhankelijk van leeftijd en situatie: 

Per maand Vakantie-
uitkering

Totaal

Gehuwden/
samenwonenden

€  1.391,82 €  73,25 €  1.465,07 

Alleenstaanden 
en alleenstaande 
ouders 

€     974,27 €  51,28 €  1.025,55 

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

Per maand Vakantie-
uitkering

Totaal

Gehuwden/
samenwonenden

€  1.485,29 €  78,17 €  1.563,46 

Alleenstaanden 
en alleenstaande 
ouders

 €  1.090,41 €  57,39 €  1.147,80 

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

Per maand Vakantie-
uitkering

Totaal

Gehuwden/
samenwonenden

€  479,84 €  25,25 €  505,09 

Alleenstaanden 
en alleenstaande 
ouders

€  308,48 €  16,24 €  324,72 

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/samenwonendenen 
alleenstaande ouders €   12.240,-

Alleenstaanden €     6.120,-

Voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en in een 
eigen huis wonen, geldt aanvullend dat € 51.600,- van het ver-
mogen gebonden aan de woning is vrij gesteld.

O
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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. 

Sinds 1 juli 2015 is de kostendelersnorm in de IOAW en IOAZ 
voor kostendelende alleenstaanden en alleenstaande ouders 
stapsgewijs ingevoerd. De norm wordt per 1 januari 2019 
vastgesteld op 50 % van de gehuwdennorm. De invoering van 
de kostendelersnorm in de IOAW en IOAZ ia hiermee afgerond.

Per 
maand

Vakantie-
uitkering Totaal

Gehuwden/
samenwonenden
(beide partners 21 
jaar of ouder)

€  1.535,12 € 122,80 €  1.657,92 

Alleenstaanden 
en alleenstaande 
ouders zonder 
meerderjarige 
medebewoners

€  1.195,54 €   95,64 € 1.291,18 

Alleenstaanden 
en alleenstaande 
ouders met een of 
meer meerderjarige 
medebewoners 
(kostendelersnorm)

€      767,56 €   61,41 €     828,97 

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  
€ 134.521,- wordt jaarlijks 3 % verrekend met de uitkering. Voor 
mensen die een IOAZ-uitkering krijgen en een pensioentekort 
hebben, geldt dat zij tot maximaal € 126.970,- voor aanvullende 
pensioenvoorzieningen mogen hebben zonder dat dit met hun 
uitkering wordt verrekend. 

WW, WIA, WAO en ZW en Maximumdagloon
Per 1 januari 2019 worden bestaande bruto uitkeringen verhoogd 
met 1,35%, in lijn met de stijging van het bruto minimumloon. 
De hoogte van de WW-, WIA-, WAO-, en ZW-uitkering hangt 

onder meer af van de hoogte van het laatstverdiende loon 
en het maximumdagloon. Per 1 januari 2019 wordt het 
maximumdagloon verhoogd van bruto € 211,42 naar bruto  
€ 214,28. 

Wajong 
De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten 
(Wajong) biedt jonggehandicapten een uitkering op minimum-
niveau. De basis waarop de uitkering wordt berekend (het 
bruto minimumloon) gaat per 1 januari 2019 omhoog. Ook de 
basisbedragen voor Wajongers beneden de 22 jaar, die worden 
afgeleid van de bruto minimumjeugdlonen, worden verhoogd. 
Bruto bedragen (exclusief vakantietoeslag) per dag vanaf 1 
januari 2019: 

Vanaf 22 jaar €   74,29 
21 jaar €   63,15 
20 jaar  €   52,00 
19 jaar  €  40,86 
18 jaar  €   35,29 

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: 

22 jaar  €  2,01 
21 jaar  € 4,85 
20 jaar  €  9,85 
19 jaar  € 16,44 
18 jaar  € 17,11 

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. O
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Sinds 1 juli 2016 geldt de kostendelersnorm in de Toeslagenwet. 
Per 1 januari 2019 zijn de bruto bedragen per dag (exclusief 
vakantietoeslag en afhankelijk van leeftijd en situatie):
Gehuwden/samenwonenden  €  74,29 
Alleenstaanden vanaf 22 jaar  €  54,97 
Kostendeler vanaf 22 jaar  €  35,29 
Alleenstaanden van 21 jaar  €  43,92 
Kostendeler van 21 jaar  €  28,47 
Alleenstaanden van 20 jaar  €  35,51 
Alleenstaanden van 19 jaar  €  27,17 
Alleenstaanden van 18 jaar  €  23,37 

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 referentieminimumloon., 
als deze AOW’ers altijd in Nederland hebben gewoond.
De AOW voor een alleenstaande is gebaseerd op 70 % van het 
netto referentieminimumloon. 

Voor gehuwde of samenwonende AOW’ers van wie de partner 
jonger is dan de AOW-gerechtigde 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 € 789,81). 
 
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 zijn geworden, 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 2019, voor AOW’ers 
van wie het recht op pensioen is ingegaan na 1 februari 1994, 
zijn:

Per maand Vakantie- 
uitkering

Totaal

Gehuwden/
samenwonenden €     809,81 €   51,75 €      861,56 

Gehuwden/
samenwonenden 
met maximale 
toeslag (partner 
jonger dan de 
AOW-leeftijd)

€  1.619,62 € 103,50 €  1.723,12 

Maximale 
toeslag

€      809,81 €   51,75 €      861,56 

Alleenstaanden €  1.190,58 €   72,44 €  1.263,02 

De bruto uitkeringsbedragen per 1 januari 2019 voor AOW’ers 
van wie het recht op  pensioen is gegaan vóór 1 februari 1994 
(89 jaar en ouder), zijn:

Per maand Vakantie-
uitkering

Totaal

Gehuwden/
samenwonenden

€    809,81 €  51,75 €     861,56 

Gehuwden/
samenwonenden 
met partner 
jonger dan de 
AOW-leeftijd 
(zonder partner-
toeslag)

€ 1.190,58 €  72,44 € 1.263,02 

Alleenstaanden € 1.190,58 €  72,44 € 1.263,02 

In bovenstaande overzichten gaat het om bedragen zonder de 
inkomensondersteuning AOW. Deze bedraagt € 25,23 bruto per 
maand.

Anw 
De Algemene nabestaandenwet (Anw) is bedoeld voor volwas-
senen 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% arbeidsongeschikt 
zijn. Het kan gaan om een huwelijkspartner of een partner met 
wie ongehuwd werd samengewoond. De nabestaandenuitkering 
is 70 % van het netto referentieminimumloon. 

Weeskinderen kunnen een wezenuitkering krijgen die afhan-
kelijk is van de leeftijd.

De hoogte van de Anw-uitkering is afhankelijk van het inkomen 
dat de nabestaande uit werk heeft. 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. 
Sinds 1 juli 2015 geldt de kostendelersnorm in de Anw. De norm 
wordt per 1 januari 2019 vastgesteld op 50% van het netto 
minimumloon.

O
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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 75 jaar de vakbond van en voor IEDEREEN in Limburg!

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 2019 opgenomen. De bedragen zijn zonder de tegemoet-
koming Anw. Deze is € 17,12 bruto per maand. 

Per 
maand

Vakantie-
uitkering

Totaal

Alleenstaanden €  1.204,39 €  86,94 € 1.291,33 

Verzorgings-
uitkering

€      767,11 €  62,11 €     829,22

Kostendelersnorm €      767,11 €  62,11 €     829,22

Wezenuitkering 
tot 10 jaar

€      385,40 €  27,82 €     413,22 

Wezenuitkering 
van 10 tot 16 jaar

€      578,11 € 41,73 €     619,84 

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

€      770,81 €  55,64 €    826,45 

Kinderbijslag	
Ouders en verzorgers van kinderen tot en met 17 jaar ontvangen 
kinderbijslag (AKW).
Het kinderbijslagbedrag wordt per 1 januari 2019 aangepast in 
lijn met de ontwikkeling van de consumentenprijs.
Hiernaast wil het kabinet gezinnen met kinderen extra onder-
steunen. Daarom verhoogt het de kinderbijslag per 1 januari 
2019 met € 22,19 per kwartaal voor kinderen tussen de 12 en 
17 jaar. Voor de 6- tot en met 11-jarigen is de verhoging € 18,86 
per kwartaal en voor de 0- tot en met 5-jarige kinderen € 15,53.

De nieuwe bedragen per kwartaal zijn als volgt: 
Per kind 0 t/m 5 jaar (70%)  €  219,97 
Per kind 6 t/m 11 jaar (85%)  €  267,10 
Per kind 12 t/m 17 jaar (100%)  €  314,24 

Ook verhoogt het kabinet de extra tegemoetkoming kinder-
bijslag met € 123,03 tot een bedrag van € 2.163,22 per kalen-
derjaar. Deze tegemoetkoming geldt voor alleenverdienende en 
alleenstaande ouders met een thuiswonend gehandicapt kind 
dat intensieve zorg nodig heeft in de leeftijd van 3 tot 18 jaar.

Transitievergoeding
De maximale transitievergoeding bij ontslag is per 1 januari 
2019 € 81.000 of een bruto jaarsalaris als dat hoger is dan  
€ 81.000. In 2018 was dat € 79.000.

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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Time really flies, especially when it’s fun!
Dat de tijd voorbij vliegt zou je wel kunnen zeggen volgens 
Nicole Moran-Ermers. Want het is op 1 februari 2019 precies 
25 jaar geleden dat ze in dienst trad bij de Vakbond ABW.
En over de ‘fun’ willen we natuurlijk meer weten. Vandaar 
dat we Nicole uitdagen om meer hierover te vertellen in een 
interview. 

Nicole, allereerst van harte proficiat met je 25 jarig ambtsjubileum 
bij de Vakbond ABW!  Een buitengewone prestatie. Hoe voelt dat?
Ik voel me wel trots. Ik had nooit gedacht dat ik zo lang bij een 
en dezelfde werkgever zou blijven. Tegenwoordig mag je blij zijn 
als dat het geval is. Tja, de tijd is echt omgevlogen!

Laten we beginnen bij het begin: 25 jaar geleden kwam je in dienst bij 
de ABW. Hoe ging dat? Kun je hierover wat meer vertellen?
Toen ik van de MEAO kwam, was het in die tijd best wel moeilijk 
om een baan te vinden. Daar stond ik dan met een diploma op 
zak, maar geen werkervaring. Gelukkig had ik mijn baantje nog 
bij de Albert Heijn, waar ze me vaste uren aanboden. Vanaf 1 
januari 1992 werd het Jeugdwerkgarantieplan in het leven 
geroepen. Dit was een project, bedoeld voor jongeren die pas van 
school kwamen om werkervaring op te doen. Ik heb toen een 
jaar bij de Stichting Werkgelegenheidsprojecten gedetacheerd 
gezeten en een jaar bij het Maatschappelijk Werk.
Ik was net gedetacheerd bij de Muziekschool in Heerlen, toen ik 
in het Limburgs Dagblad de vacature voor administratief mede-
werkster bij de Vakbond ABW zag staan. Daar heb ik toen op 
gesolliciteerd en ben ik uiteindelijk aangenomen. Yes!

Wie nam je indertijd in dienst? Hoe belandde je bij de ABW en hoe 
ging dat in zijn werk?
Nadat ik dus gesolliciteerd had werd ik uitgenodigd voor een 
gesprek. Was wel even schrikken en slikken hoor toen ik opeens 
4 personen (Jack Hurxkens, Walter Kunstek, Karin Jelsma en 
Bianca Geitz) voor me zag zitten. Het gesprek verliep wel goed, 
want ik werd uitgenodigd voor een tweede gesprek. Ik kan me 
nog goed herinneren dat Walter Kunstek me belde om door te 
geven dat ik de baan had. Ik was helemaal over the moon! 

Wat waren je eerste taken en hoe heeft jouw rol binnen de ABW zich 
daarna ontwikkeld?
Toen ik bij de Vakbond ABW begon was mijn hoofdtaak, het 
notuleren van de hoofdbestuursvergaderingen, en daarnaast 
alle overige administratieve werkzaamheden.
In de loop der jaren kreeg ieder zijn eigen aandachtsgebieden. 
Voor mij was dat de ledenadministratie (nieuwe leden en 
bedankte leden), Public Relations, het notuleren van de HB-
vergaderingen en werd ik de vaste secretaresse van Indra 
Kandhai en later ook van Will Kapell. 

Als je terugkijkt naar de ABW als vakbond over de afgelopen 25 jaar: 
welke veranderingen hebben de meeste indruk op je gemaakt?
De komst van de Vakbond ABC, toen er honderden leden er in 
een keer bij kwamen. Het bracht veel werk met zich mee, maar 
het had toch wel iets. En nu helaas de daling van het ledenaantal.
 
De rol van de vakbonden is sterk aan het veranderen. Hoe ervaar je 
dat in de praktijk in je eigen dagelijkse werkzaamheden?
Je merkt gewoon dat er geen solidariteitsgedachte meer is. 
Tegenwoordig is het ‘ieder voor zich’. Ik vind het héél jammer 
dat mensen zo gemakkelijk hun lidmaatschap opzeggen en dan 
te bedenken wat bijvoorbeeld onze vakbond allemaal voor haar 
leden doet. Het is blijkbaar in tegenstelling tot vroeger niet meer 
zo vanzelfsprekend om solidair te zijn en lid te worden en vooral 
lid te blijven van een vakbond.

Wat vind je het leukste aan je huidige functie bij de ABW?
Het contact met de mensen vind ik wel leuk. Verder maak ik 
deel uit van de werkgroep Jubilarishuldiging en vind ik het 
ontzettend leuk om mee te helpen met het organiseren van de 
jubilarishuldiging. Het is fantastisch om de leden die al zolang 
lid zijn in het zonnetje te zetten.
Oh ja, als ik iets verder terugblik dan kan ik zo nog een aantal 
activiteiten opsommen waaraan ik ook heb meegedaan, zoals  
onze informatiestand op het jongerenevenement Young-
Xperience in Brunssum, Staploop in Brunssum, de ledenwerfactie 
bij Kecofa in Kerkrade met het hele kantoor en onze camper 
op het bedrijfsterrein waarin we belangstellenden te woord 

Zilveren dienstjubileum
Nicole Moran-Ermers
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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 werknemerspartijen (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 tussen werkgeverspartij-
en 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 principeakkoord door de leden is 
aangenomen en uiteindelijk ondertekend is door de betreffende partijen.

CAO Nieuws
Bronnen: SDU Uitgevers, CAO e-nieuws 2018/2019 periode 22-11-2018 t/m 24-01-2019

loonmutaties	en	eenmalige	uitKeringenCao

CAO Per 31 december 
2018
Zwembaden Loonmutatie 1,75%

CAO Per 1 januari 
2019
ABN-AMRO Loonmutatie 2,00%
Afbouw  Loonmutatie 1,50%

Architectenbureaus Loonmutatie 1,00%
Bedrijfsverzorgingsdiensten 
voor land- en tuinbouw Loonmutatie 1,50%
Beroepsgoederenvervoer Loonmutatie 2,00%
Betonpompen Loonmutatie 1,50%
Betonproductenindustrie Loonmutatie 2,00%
Contractcateringbranche Loonmutatie 0,50%
Houthandel/groothandel/machinale
bewerking/verduurzaming Loonmutatie 2,0%
Huisarts in dienst bij huisarts HIDHA  Loonmutatie 0,50%

stonden, onze busreclame en natuurlijk ook onze L1 campagne 
op radio en tv.
 
Wat zou je graag wensen voor de toekomst van de ABW als vakbond 
en welke rol zou je komende jaren daarbij willen vervullen?
Mijn wens voor de Vakbond ABW is dat onze vakbond nog héél 
lang zelfstandig mag blijven voortbestaan. Zeker in deze moeilijke 
tijd. En dat er weer een tijd komt dat mensen de zin én noodzaak 
van de vakbond weer gaan inzien, én natuurlijk zich weer volop 
gaan aanmelden. Want dat zou toch mooi zijn, niet waar? 

Nicole, waar we het nog niet over gehad hebben zijn je hobby’s.
Want wil je niet alleen fit blijven voor de job, maar vooral ook de fun 
behouden in je baan, dan heb je ook ontspanning nodig.
Mijn hobby’s zijn lezen, vakantie, uiteten en het bezoeken van 
popconcerten. Verder vind ik het leuk om leuke dingen te doen 
met mijn gezinnetje, bestaande uit mijn husband Kev en zoon 
Sam. Sam’s grootste passie is voetballen, dus Kev en ik staan 
dan ook elke zaterdag langs de lijn om hem aan te moedigen. Hij 
hoopt ooit eens zo goed te worden als Messi!

Nicole, hartelijk dank voor dit bijzondere interview! Nogmaals 
proficiat met je 25-jarig jubileum en we hopen dat je nog heel lang als 
zeer gewaardeerde collega bij onze vakbond werkzaam blijft!

 

 Nicole’s paspoort
•	 Geboren	in	Heerlen.
•	 Naar	school	gegaan	in	Brunssum	en	later	 de MEAO in Sittard.
•	 Dochter	van	Annie	en	Piet	Ermers.•	 Zus(je)	van	Pascal.
•	 Trotse	moeder	van	Sam.	
•	 Echtgenote	van	Kevin	Moran.



11

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

Air liquide
Binnenkort zullen wij bij dit bedrijf gaan starten met het pro-
ject duurzame inzetbaarheid.

AnQore
In november jl. zijn wij gestart met CAO onderhandelingen. 
Op een aantal belangrijke punten verschillen vakbonden en 
werkgever nogal van elkaar. Voortzetting geschiedt in februari.

Borealis
In december jl. is voor de duur van 5 jaren een pensioenover-
eenkomst aangegaan met PGB (=Pensioenfonds voor de Grafi-
sche Bedrijven; dit pensioenfonds gaat evenwel ook pensioen-
contracten aan met niet grafische bedrijven). Deze partij bleek 
qua kosten/baten de beste.
Tevens zijn we bij dit bedrijf in januari gestart met de CAO on-
derhandelingen.

Fibrant
Reeds in november 2018 zijn wij gestart met CAO onderhan-
delingen. Op een aantal onderwerpen dienen de CAO partijen 

nog meer tot elkaar te komen. 
We hopen dat er in maart 2019 een nieuwe CAO tot stand 
komt.

Sitech
In januari jl. zijn wij gestart met de CAO onderhandelingen. 
In acht moet hierbij worden genomen dat er enkele maanden 
geleden een plan Horizon is gepresenteerd waarbij gekeken 
wordt naar de toekomst. Dit plan speelt een grote rol bij de 
CAO onderhandelingen en er zal een CAO tot stand komen 
waarbij Sitech een goede positie krijgt ten opzichte van haar 
concurrenten en het bedrijf Sitech financieel er weer beter 
voor komt te staan.

Vynova
In de vorige Vizier sprak ik nog de hoop uit dat er in januari jl. 
een nieuwe CAO tot stand zou komen. Partijen hebben gezien 
de onderwerpen en het feit dat zij op een aantal onderwerpen 
qua standpunt nog ver uit elkaar liggen, meer tijd nodig om 
tot een CAO te komen. Verwachting is nu dat wij in maart een 
nieuwe CAO hebben.

Foodservice en Groothandel
in Levensmiddelen, Horecaproducten Loonmutatie 1,75%
Gehandicaptenzorg Loonmutatie 0,50%
Groothandel in bloemen en planten Loonmutatie 1,50%
Hoveniersbedrijven Loonmutatie 1,25%
Kappersbedrijf Loonmutatie 1,85%
Kinderopvang voor Kindercentra 
en Gastouderbureaus Loonmutatie 3,00%
Landbouwwerktuigen exploiterende
ondernemingen Loonmutatie 1,00%
Metaal en Techniek – Carrosseriebedrijf Loonmutatie 0,31%
Metaal en Techniek 
(Goud/Zilvernijverheid) Loonmutatie 0,31%
Metaal en Techniek (Isolatiebedrijf) Loonmutatie 0,31%
Metaal en Techniek 
(Metaalbewerkingsbedrijf) Loonmutatie 0,31%
Metaal en Techniek
(Technisch Installatiebedrijf) Loonmutatie 0,31%
Meubelindustrie en
meubileringsbedrijven Loonmutatie € 45,-
Onderzoekinstellingen Loonmutatie 2,40%
Openbare bibliotheken Loonmutatie 1,50%
Open Teelten (voorheen Landbouw) Loonmutatie 3,00%
PostNL N.V. voor postbezorgers  Loonmutatie 1,00%
Productiegerichte Dierhouderij Loonmutatie 2,25%
Reclassering Loonmutatie 3,00%
Sabic Limburg Loonmutatie 0,30%
Signbedrijven  Loonmutatie 2,75%
Tankstations en Wasbedrijven Loonmutatie 2,00%
Taxivervoer  Loonmutatie 2,00%
Tentoonstellingsbedrijven Loonmutatie 1,50%
Timmerindustrie  Loonmutatie 1,00%

Toneel en Dans  Loonmutatie 1,80%
Tuinzaadbedrijven Loonmutatie 2,00%
Verzekeringsbedrijf (binnendienst) Loonmutatie 2,00%
Verzekeringsbedrijf (buitendienst) Loonmutatie 2,00%
Vleessector  Loonmutatie 2,30%

CAO Per 1 februari 2019
Banden- en wielenbranche Loonmutatie 1,50%
Nederlandse Universiteiten Loonmutatie 2,60%
Retail Non - Food v/h Fashion 
Sport en Lifestyle Éénmalige uitkering 0,75%
Ziekenhuizen  Éénmalige uitkering € 200,-

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO PRODUCTIE EN 
LEVERINGSBEDRIJVEN (PLB)
De cao heeft een looptijd van 1 mei 2018 tot en met 
30 september 2020.

Lonen 
De lonen worden verhoogd: 
per 01-10-2018  2,5% 
per 01-10-2019  2,5% 
per 01-05-2020  1,25% 

Duurzame inzetbaarheid 
De partijen hebben diverse afspraken gemaakt over duurzame 
inzetbaarheid. Deze worden opgenomen in een nieuw hoofd-
stuk werk en duurzame inzetbaarheid. Een belangrijke af-
spraak hierbij is de invoering van een vitaliteitsbudget. 
Verder zijn onder meer afspraken gemaakt over het sectoraal 
sociaal plan en een pilot voor de flexibilisering van de ploegen-
dienst.
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NIEUWE WETTEN EN REGELINGEN PER 1 JANUARI 2019
Bron: www.rijksoverheid.nl

Een nieuwjaar, betekent vaak ook de wijzigingen in wetten en 
regelingen. De belangrijkste veranderingen in 2019 staan in 
het overzicht hieronder.

Werk en inkomen
•	 Het	 minimumloon	 gaat	 omhoog.	 Bekijk	 de	 minimum-

loonbedragen per maand, week en dag op de pagina’s 6 t/m 
8 van deze Vizier. 

•	 Per	1	januari	2019	wordt	de	hoogte	van	een	aantal	uitkeringen	
aangepast. Het gaat om de bijstand, de IOAW en IOAZ, de 
AOW en de Anw. De hoogte van de WW-, WIA-, WAO- en de 
ZW-uitkering hangt onder meer af van het laatstverdiende 
loon en het maximumdagloon. Per 1 januari 2019 gaat het 
bruto maximumdagloon van € 211,42 naar € 214,28. 

 Meer hierover staat op de pagina’s 6 t/m 8 van deze Vizier.
•	 De	regels	voor	kleine	en	heel	kleine	pensioenen	veranderen.	

Het gaat om pensioenbedragen van minder dan € 474,11 
bruto per jaar.

•	 Iedereen	die	pensioen	opbouwt,	krijgt	vanaf	september	2019	
beter inzicht in de hoogte van de pensioenuitbetaling die hij 
of zij later kan verwachten.

•	 De	maximale	transitievergoeding	bij	ontslag	is	per	1	januari	
2019 € 81.000 of een bruto jaarsalaris als dat hoger is dan  
€ 81.000. In 2017 was dit € 79.000.

•	 Door	 een	 wijziging	 van	 de	 tarieven	 voor	 de	 inkomsten-
belasting hoeven mensen met een inkomen boven de  
€ 20.000 minder belasting te betalen.

•	 Door	veranderingen	bij	sommige	heffingskortingen	moeten	
sommige mensen meer of minder belasting betalen: 

•	 De	algemene	heffingskorting	gaat	omhoog.	Daardoor	hoeven	
mensen met een inkomen tot € 68.507 minder belasting te 
betalen.

•	 De	 arbeidskorting	 gaat	omhoog.	Daardoor	hoeven	mensen	
met een inkomen tussen de € 10.000 en € 41.000 minder 
belasting te betalen. 

•	 De	 inkomensafhankelijke	 combinatiekorting	 (IACK)	 krijgt	
een andere opbouw. Het basisbedrag van € 1.052 verdwijnt, 
maar het opbouwpercentage gaat omhoog van 6,16% naar 
11,45%.

Vrijwilligersregeling WW
•	 Wie	een	werkloosheidsuitkering	 (WW-uitkering)	ontvangt,	

heeft vanaf 1 januari 2019 meer mogelijkheden om 
vrijwilligerswerk te doen. Dan kunnen mensen met een 
WW-uitkering ook vrijwilligerswerk doen bij organisaties of 
instellingen die zonder winstoogmerk opereren.

 Wajong
•	 Gebruik	 maken	 van	 het	 levenlanglerenkrediet	 heeft	 vanaf	

1 januari 2019 geen financiële gevolgen meer voor mensen 
met een Wajonguitkering. Mensen worden niet langer 
gekort en de uitkering wordt niet stop gezet. Met een 
levenlanglerenkrediet kunnen mensen die geen recht (meer) 
hebben op studiefinanciering, een studie volgen.

•	 Tot	 2019	 werden	 mensen	 met	 een	 uitkering	 in	 de	
Wajong2010 gekort op hun uitkering als zij gebruik maakten 
van een levenlanglerenkrediet. En op de Wajong2015 was 
geen recht met een levenlanglerenkrediet. Bij mensen met 
een oude Wajonguitkering gold geen korting. Dat is nu voor 
alle Wajongers het geval.

Familie en gezin
•	 Vanaf	 2019	 gaat	 de	 kinderopvangtoeslag	 omhoog.	 In	 de	

kinderopvangtoeslagtabel 2019 op 
 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang-

toeslag/bedragen-kinderopvangtoeslag-2019 leest u hoeveel 
procent kinderopvangtoeslag u krijgt. Ook kunnen we een 
proefberekening kinderopvangtoeslag maken.

•	 De	 Rijksoverheid	 heeft	 strengere	 kwaliteitseisen	 voor	 de	
kinderopvang opgesteld. Deze gaan op 1 januari 2019 in. Zo 
gaat bijvoorbeeld het maximum aantal baby’s omlaag van 4 
naar 3 per pedagogisch medewerker. Voor kinderen van 7 jaar 
en ouder gaat het maximaal aantal kinderen per pedagogisch 
medewerker omhoog. Deze gaat van 1 op 10 kinderen nu 
naar 1 pedagogisch medewerker op 12 kinderen.

•	 De	 WIEG	 (Wet	 invoering	 extra	 geboorteverlof)	 treedt	 op	
1 januari 2019 in werking. Partners die 5 dagen per week 
werken, krijgen recht op 5 dagen vrij. Werkt men minder uren 
per week, dan geldt dat dit partnerverlof 1 maal het aantal 
werkuren per week is. Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners 
in het 1ste half jaar na de geboorte van de baby nog eens 5 
weken extra geboorteverlof krijgen. De verlofmogelijkheden 
voor partners worden hiermee fors verruimd, van 2 dagen 
tot maximaal 6 weken.

Gezondheid, zorg en sport
•	 De	 maximale	 zorgtoeslag	 voor	 alleenstaanden	 stijgt	 in	

2019 met € 50 tot € 1.189.  De maximale zorgtoeslag voor 
partners stijgt met € 193 naar € 2.314. Wil je weten of je 
zorgtoeslag kunt krijgen, en zo ja, hoeveel? We kunnen dat 
voor u berekenen. Het basispakket van je zorgverzekering 

Voor u gelezen
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wordt uitgebreid. Het eigen risico wijzigt niet in 2019 en 
blijft € 385. 

•	 Vanaf	 2019	 kosten	 bijbetalingen	 voor	 medicijnen	 nog	
maximaal € 250 per jaar per verzekerde. Het bedrag boven  
€ 250 moet de zorgverzekeraar vergoeden.

 Vanaf 2019 kost de ondersteuning vanuit de Wmo € 17,50 
per 4 weken. Dit geldt voor iedereen, ongeacht inkomen, 
vermogen of gebruik.

•	 Voor	 de	 eigen	 bijdrage	 Wlz	 gaat	 de	 vermogensinkomens-
bijtelling omlaag van 8% naar 4%. Dat betekent dat een 
kleiner deel van uw eigen spaargeld meetelt voor uw 
eigen bijdrage voor langdurige zorg, bijvoorbeeld in het 
verpleeghuis.

•	 De	 vrijwilligersvergoeding	 gaat	 omhoog.	 Vrijwilligers	
kunnen jaarlijks tot € 200 meer ; dus in totaal nu € 1.700 
belastingvrij vergoed krijgen. 

Wonen en leefomgeving
•	 De	huur	van	 je	huis	mag	vanaf	1	 juli	2019	maximaal	4,1%	 

tot 5,6% omhoog. Lees meer over de inkomens-afhankelijke 
huurverhoging in 2019 op https://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/veranderingen/vraag-en-antwoord/wat-is-de-
maximale-huurverhoging-in-2019

•	 De	 huurliberalisatiegrens	 wordt	 €	 720,42	 in	 2019.	 Deze	
grens bepaalt of je in een sociale-huurwoning woont of in 
een woning in de vrije sector.

•	 Je	kunt	 in	2019	een	hypotheek	 afsluiten	 tot	100%	van	de	
waarde van je koophuis. Je kunt dan niet meer lenen dan 
het huis waard is. Overige kosten, zoals advies-, notaris- 
of taxatiekosten, kun je niet meer meefinancieren uit de 
hypotheek.

•	 De	 kostengrens	 voor	 een	 hypotheek	 met	 Nationale	
Hypotheek Garantie (NHG) is gekoppeld aan de gemiddelde 
woningprijs. Per 1 januari 2019 stijgt de kostengrens voor 
de NHG naar € 290.000. Voor woningen waarin wordt 
geïnvesteerd in energiebesparende voorzieningen, stijgt de 
NHG-kostengrens naar maximaal € 304.700.

•	 Voor	 mensen	 met	 een	 inkomen	 boven	 €	 68.507	 gaat	 de	
hypotheekrenteaftrek omlaag van 49,5% naar 49%. Heeft u 
een lager inkomen, dan heeft deze verandering geen invloed 
op je aftrekposten.

Consumenten
•	 Het	kabinet	verhoogt	het	 lage	btw-tarief	van	6%	naar	9%.	

Dat betekent dat boodschappen duurder worden vanaf 
1 januari 2019. Maar bijvoorbeeld ook water, boeken en 
kappersdiensten.

•	 De	 belasting	 op	 aardgas	 gaat	 omhoog	 en	 de	 belasting	 op	
elektriciteit gaat omlaag.

•	 Een	gemeente	mag	maximaal	€	6,07	extra	vragen	voor	een	
paspoort. Een paspoort kost in 2019 maximaal € 71,37 voor 
volwassenen en € 53,97 voor kinderen. Een identiteitskaart 
kan € 5,78 duurder worden. Maximaal € 56,83 voor volwas-
senen en € 29,95 voor kinderen. Gemeenten mogen ook 
minder geld vragen of een extra toeslag bij spoed. Lees meer 
over de kosten van paspoorten en identiteitskaarten op

 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veranderingen/
vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-kosten-van-paspoorten-en-
identiteitskaarten

Ouderen
•	 De	ingangsleeftijd	AOW	was	in	2018	66	jaar	en	wordt	per	1	

januari 2019 66 jaar en 4 maanden.
•	 De	AOW	gaat	omhoog.	Op	pagina	7	van	deze	Vizier	kun	je	

meer hierover lezen. 
•	 Door	 verschillende	 veranderingen	 bij	 de	 heffingskortingen	

gaat de ouderenkorting omhoog. Hierdoor hoeven AOW-
gerechtigden met een inkomen tot € 46.700 minder belasting 
te betalen.

Onderwijs
•	 Schoolverlaters	 krijgen	meer	 ondersteuning	 bij	 het	 vinden	

van een passende plek.
•	 Studenten	krijgen	langer	de	tijd	om	het	studentreisproduct	

stop te zetten bij een ophaalautomaat.
•	 Mbo-scholen	krijgen	geen	boete	meer	wanneer	een	student	

lang(er) over zijn of haar studie doet. Daardoor krijgen mbo-
studenten meer tijd om hun diploma te halen.

Ondernemingsraden
Per 1 januari 2019 wordt de Wet op Ondernemingsraden 
(WOR) gewijzigd. Dan wordt het jaarlijkse gesprek over lonen 
en beloningsverschillen binnen het bedrijf verplicht. Dat geldt 
voor ondernemingen met 100 en meer werknemers. Het doel 
is om bewustzijn en transparantie over dit onderwerp binnen 
bedrijven te stimuleren.

Opzegging per e-mail rechtsgeldig
Volgens het Hof Amsterdam was de opzegging van de arbeids-
overeenkomst per e-mail door een werkneemster rechtsgeldig. 
Hoewel de cao een brief voorschrijft was het volgens het 
hof duidelijk dat de werkneemster willens en wetens heeft 
opgezegd en is zij niet benadeeld doordat zij dit in overleg met 
de werkgever per e-mail heeft gedaan in plaats van per brief. 
Een werkneemster was bij de werkgever in dienst als 
bedrijfsadviseur. Op haar arbeidsovereenkomst was via een 
incorporatiebeding de cao Kenniscentra van toepassing. In 
deze cao is bepaald dat opzegging van de arbeidsovereenkomst 
moet geschieden bij aangetekend schrijven of bij brief die 
tegen een ontvangstbewijs is overhandigd. In verband met een 
aankomende reorganisatie heeft de werkgever een vrijwillige 
vertrekregeling vastgesteld, inhoudende dat werknemers die 
zelf de arbeidsovereenkomst opzeggen een bonus van vier 
maandsalarissen krijgen.
De werkneemster heeft, onder verwijzing naar deze regeling 
en na overleg met de werkgever, haar dienstverband per 
e-mail opgezegd tegen 1 oktober 2014 en is per 13 augustus 
2014 elders gaan werken. Haar nieuwe werkgever heeft de 
arbeidsovereenkomst echter op 9 september 2014 tijdens de 
proeftijd opgezegd. Daarop heeft de werkneemster zich weer 
tot de werkgever gewend en heeft aangegeven haar ontslag 
niet te willen doorzetten. De werkgever heeft echter niet op het 
ontslag willen terugkomen. Vervolgens heeft de werkneemster 
aangevoerd dat zij niet rechtsgeldig heeft opgezegd, omdat 
niet is voldaan aan de vereisten van de cao.

De kantonrechter heeft dit standpunt van de hand gewezen. 
In hoger beroep oordeelt het hof dat de werkneemster op 
rechtsgeldige wijze heeft opgezegd. Haar opzeggingsbericht 
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laat aan duidelijkheid niets te wensen over en bovendien 
was aan die e-mail al correspondentie voorafgegaan. Dat zij 
bij haar opzegging het in de cao vastgelegde vormvoorschrift 
niet naleefde, doet daaraan niet af. De werkgever heeft 
onweersproken gesteld dat dit vormvoorschrift enkel tot doel 
heeft bewijskwesties te vermijden.
De werkgever was ook gerechtigd om de werkneemster aan haar 

opzegging te houden. Bij de werkgever was een reorganisatie 
gaande en bovendien is gebleken dat de werkneemster zonder 
overleg met de werkgever al per 13 augustus 2014 voor 0,6 fte 
elders is gaan werken, wat in strijd is met de bepaling in de cao 
over het verrichten van nevenwerkzaamheden. 
Bron: Jurisprudentie: Hof Amsterdam 11-12-2018, 
200.211.460/01 (ECLI:NL:GHAMS:2018:4560)

Volg de Vakbond ABW 
op social media!

www.facebook.com/vakbondabw

www.plus.google.com/+VakbondabwNl

www.twitter.com/VbABW

Tip inzake aanvraag gezondheidsverklaring
bij medische rijbewijskeuring 75+ B/E

Beste ABW-leden,
Als u 75 jaar bent dan krijgt u van de RDW een brief waarin 
staat dat u een gezondheidsverklaring moet invullen en er 
een keuring moet plaatsvinden.

De RDW geeft in die brief aan dat u deze gezondheids-
verklaring kunt invullen op de website
www.cbr.nl/gezondheidsverklaring
Maar gaat u de gezondheidsverklaring via de website aan-
vragen, dan moet u ook via internet betalen.

De ervaring leert dat een aantal – met name oudere - 
leden noch over een computer noch over de applicatie 
internetbankieren beschikken en dat het vaak lastig voor 
hen is om deze gezondheidsverklaring online aan te vragen.
Ze moeten vaak anderen lastig vallen om hen hierbij te 
helpen, en ook vragen om voor hen te betalen.

Wat heel veel mensen niet weten is dat in veel gemeentes 
deze formulieren gezondheidsverklaring ook te verkrijgen 

zijn. U kunt bij het afhalen van deze gezondheidsverklaring 
meteen cash of via de pin betalen. U dient wel vooraf een 
afspraak te maken bij de gemeentes. Dus hoeft u dan ook 
niemand lastig te vallen om voor u te betalen.

Wilt u bij het invullen van deze gezondheidsverklaring 
geholpen worden, dan kunt u als lid uitertaard bij onze 
vakbond terecht. We helpen u gratis daarmee!

Nadat het formulier gezondheidsverklaring is ingevuld en 
opgestuurd naar het CBR krijgt u na circa 1 week bericht 
van het CBR.

Hieruit blijkt of u wel of niet een afspraak kan maken voor 
de medische keuring bij de keruringsarts
www.rijbewijskeuringsarts.nl

En als u de afspraak gaat maken met de keuringsarts vergeet 
niet te melden/noteren dat u lid bent van de Vakbond ABW, 
want we hebben een mooie korting voor u bedongen.
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Wij feliciteren
25-jarige jubilarissen februari 2019
W.T.J. van den Beucken uit Baarlo
A.J.H. Derrez-Bovendeaard uit Beek

40-jarige jubilarissen februari 2019
M.J. Gerits uit Hoensbroek
J.T.J. Janssen uit Kerkrade

25-jarige jubilaris maart 2019
B.A. Cremers uit Schinveld

40-jarige jubilarissen maart 2019
D.E. Zwart uit Valkenburg
A. Jansen uit Heerlen
H.E. Brinkhoff uit Landgraaf

50-jarige jubilaris maart 2019
S.E. Curfs-Wassing uit Altmunster Oostenrijk

60-jarige jubilaris maart 2019
G. Wolvers uit Brunssum

25-jarige jubilarissen april 2019
W.J. Kosmann uit Heerlen
C.M. Bemelmans uit Brunssum
J.J.M. Kleuters uit Merkelbeek

J.T.W. Theunissen uit Brunssum
P. van Zundert uit Heerlen
J. Schmets uit Heerlen
W. Henseleit uit Heerlen
R.C.J. Henseleit-Maas uit Heerlen
P.J.M.H. Wijnen uit Landgraaf
J.C.L. van de Wetering uit Beek
P.W.M. Jansen uit Tegelen
T. Elzinga uit Urmond
J.T. Salden uit Obbicht

40-jarige jubilarissen april 2019
J.M.P. Hoeksema uit Heerlen
P.H. Engels uit Kerkrade

50-jarige jubilaris april 2019
G. Lennhaarts uit Landgraaf

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

Overleden 

Op 28 november 2018 overleed in de
leeftijd van 87 jaar ons bondslid
mevrouw M.E.G. Corvers-Knoors uit Papenhoven

Op 1 december 2018 overleed in de
leeftijd van 82 jaar ons bondslid
de heer S.H.J. Smeijsters uit Landgraaf

Op 6 december 2018 overleed in de 
leeftijd van 75 jaar ons bondslid
de heer H.J.G. Wolfs uit Oirsbeek

Op 16 december 2018 overleed in de
leeftijd van 89 jaar ons bondslid
de heer H.J.G. Baggen uit Driehuis

Op 30 december 2018 overleed in de
leeftijd van 94 jaar ons bondslid
de heer A. Wita uit Landgraaf

Op 4 januari 2019 overleed in de
leeftijd van 62 jaar ons bondslid
mevrouw M.L.L.G. van den Heuvel-Batta uit Maastricht

Op 7 januari 2019 bereikte ons het bericht  
dat op 5 november 2018 is overleden
in de leeftijd van 67 jaar ons bondslid 
mevrouw M.T.L. Bosman uit Kerkrade

Op 13 januari 2019 overleed in de 
leeftijd van 60 jaar ons bondslid
de heer V.G.J. Moonen uit Sibbe

Wij bedanken de overleden vrienden voor hun trouw aan 
onze organisatie en wensen hun familie veel sterkte toe!
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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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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 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 mobiel: ..............................................................................................................

Telefoon vast: ...................................................................................................................

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

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

BSN (= sofinummer): .......................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.]

(Deze strook niet invullen)

Bondsnummer:

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

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

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

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

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

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

Bondsnr. werver:

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

Aanmeldingsformulier

 Ik wil graag een

 individueel lidmaatschap.

 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.

 

 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.

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

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

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

Telefoon vast: ...................................................................................................................

Telefoon mobiel: ...............................................................................................................

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

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

BSN (=sofinummer):  ........................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Ondertekening: 

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

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

Let op: elke vraag altijd invullen!!!

Deze aanmelding werd opgenomen door:

Naam en voorletters van de werver:  ..............................................................................

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

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

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

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

[*doorhalen wat niet van toepassing is.}

Opsturen

in een envelop naar:

Vakbond ABW

Antwoordnummer 113

6400 VB Heerlen

(postzegel niet nodig)

Aanmeldingsformulier


