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Dit wil ik
met u delen...
Een nieuw decennium: 2020, twintig twintig
We zitten in 2020. Dat voelt als een einde én als een begin,
want de jaren tien zijn definitief voorbij.
Het Centraal Bureau voor Statistiek heeft de jaren tien aan
de hand van vijftien indicatoren in kaart gebracht waarbij ze
kijken naar wat de jaren 10 ons hebben gebracht en hoe de
economie en de samenleving er nu voor staan? Een aantal bevindingen wil ik met u delen.
Zo groeide onze bevolking het afgelopen decennium van 16,6
miljoen naar 17,3 miljoen mensen.
Het decennium 2010 begon in economische zin uiterst moeizaam: de wereldwijde financiële crisis van 2008 raasde in
volle vaart door de Nederlandse economie. De werkloosheid
steeg, huizenprijzen daalden, de economie kromp. Maar in de
tweede helft van de jaren 10 groeide de economie uitbundig,
stelt het CBS. Het gevolg: het bruto binnenlands product –
wat men in Nederland samen verdiende – per hoofd van de
bevolking groeide met 8%, van 40.017 euro in 2010 naar ruim
43.224 euro in 2018. De werkloosheid is weer teruggebracht
naar het niveau van vóór de crisis: ‘Op elke honderd waren
toen – en zijn nu – ongeveer 68 mensen aan het werk’, aldus
het CBS.
Ook de arbeidsmarkt is veranderd, met minder zekerheden,
een groter aantal zelfstandigen, en voortdurende bereikbaarheid van werknemers voor de baas. Steeds meer werkenden
kampen met burn-outklachten. Vooral jongeren worstelen
hiermee, en onder hen meer vrouwen dan mannen. Deskundigen wijzen op de grote prestatie- en sociale druk die jongeren ervaren, maar ook op de mogelijkheid dat klachten die
vroeger soms als deel van het leven werden gezien nu sneller
worden gemedicaliseerd.
Als we naar het verkeer kijken, dan zien we dat het aantal
elektrische auto’s op de Nederlandse wegen explosief is gegroeid. Op 1 januari 2014, toen het CBS begon met meten,
waren het er 4.600. Aan het begin van dit jaar waren het er
44.700: bijna tien keer zoveel.
Vóór 2030 moet de CO2-uitstoot zoals afgesproken in het
Klimaatakkoord, ook veel lager zijn.
Het aantal woningen nam tussen 2012 en 2018 met 4,9% toe:
er kwamen zo’n 366 duizend woningen bij. En nog altijd is er
een nijpend tekort aan woonruimte.
De jaren 10 waren de periode waarin gelovigen voor het eerst
een minderheid gingen vormen. Anno 2019 ervaart 53% van
de Nederlanders geen religieuze betrokkenheid. Aan het begin van dit decennium was dat nog 45%. De afname zit hem
vooral in rooms-katholieken en Nederlands-hervormden,
met respectievelijk 5 en 2%.
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Maar bij een nieuw decennium kijk je ook naar nieuwe trends?
En dan ga ik automatisch vooruitkijken. Zo vraag ik me af
waar het naartoe gaat met de wereld. Nu 2020 is gearriveerd,
is 2030 de volgende afspraak, het nieuwe mikpunt om doelstellingen te halen, om onze uitstoot te reduceren, op Mars te
landen, om auto’s compleet zelf te laten rijden.
Wat gaat er de komende jaren gebeuren? Wat mogen we verwachten? Welke krachten bepalen de richting van de tijd?
Evenaren robots onze intelligentie? Wordt dit het laatste decennium waarin we vlees eten?
Tja, hoe moeten we dat doen, denken over de toekomst? Kunnen we überhaupt iets zinnigs zeggen over wat nog moet komen? De tijd zal het leren!
En oh ja, ook nieuw in 2020 is, voor het geval u het nog niet
weet, dat we vanaf 1 januari ons land buiten de grenzen officieel presenteren als ‘The Netherlands’ in plaats van ‘Holland’. Tegelijk ruilen we het oude logo met ‘Holland’ in voor
een strak nieuw ontwerp, waarin de verticale lijnen van de N
en L een tulp vormen. Ook het vorige logo bevatte diezelfde
bloem. Het is de bedoeling dat ministeries, ambassades en
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland het beeldmerk
vanaf nu in het buitenland gaan voeren.
Dus als u in het buitenland bent en men vraagt u waar u vandaan komt, zeg dan trots en voldaan ‘The Netherlands’, of bij
onze directe Belgische (nederderlandstalige) buren Nederland en bij de Duitsers Die Niederlande.

Jack Hurxkens,
voorzitter
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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

Om te noteren
√ Het bondskantoor is gesloten in de week
van Carnaval en wel van maandag 24
februari t/m vrijdag 28 februari, Goede
Vrijdag 10 april,op Paasmaandag 13
april, vrijdag 1 mei (Dag van de Arbeid),
maandag 4 mei (dag voor Bevrijdingsdag), dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag),
donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag) en
op vrijdag 22 mei (dag na Hemelvaart).
√ Het volgende nummer van Vizier
verschijnt op vrijdag 29 mei 2020.
U kunt kopij inleveren tot uiterlijk
maandag 28 april 2020.
√ Kijk voor het laatste nieuws op
www.vakbondabw.nl

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 Belastingdient. Deze vooraf ingevulde gegevens moeten evenwel nog secuur gecontroleerd worden. Onze vragen aan u en onze controle van
uw gegevens is 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
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Wet herziening partneralimentatie:
wat houdt dit in?
In schrijnende gevallen kan de rechter beslissen dat er een
andere termijn geldt dan de maximale termijn van de wet (de
zogenaamde hardheidsclausule). Er moet dan sprake zijn van
bijzondere omstandigheden in een individueel geval.

Voor wie?
De wet geldt dan alleen voor “nieuwe gevallen”. Als er vóór
31 december 2019 een echtscheidingsverzoek is ingediend of
partneralimentatie is vastgesteld, blijven de termijnen uit de
oude wet gelden (maximaal twaalf jaar).
Indien het echtscheidingsverzoek ná 1 januari 2020 wordt
ingediend, dan gelden de termijnen uit de nieuwe wet. Het
moment van het indienen van het echtscheidingsverzoek is
dus bepalend.

Wat verandert er nog meer?

Gabriële Niellissen

Tot 31 december 2019 gold een maximale termijn voor
partneralimentatie van twaalf jaar. Deze termijn paste
echter niet meer in de huidige samenleving. Per 1 januari 2020 is de wet herziening partneralimentatie dan
ook in werking getreden.
Volgens deze nieuwe wet is de termijn dat de partneralimentatie wordt betaald gelijk aan de helft van de duur van het
huwelijk met als maximum een termijn van vijf jaar. Hierop
worden drie uitzonderingen gemaakt:
1. Voor langdurige huwelijken (langer dan vijftien jaar),
waarbij de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar
jonger is dan de AOW-leeftijd. Dan geldt dat de partneralimentatie niet eerder eindigt dan op het tijdstip waarop
de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt (dus
maximaal tien jaar);
2. Voor huwelijken met kinderen onder de twaalf jaar. De
partneralimentatieverplichting loopt dan door totdat het
jongste kind de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt (dus
maximaal twaalf jaar);
3. Voor alimentatiegerechtigden van vijftig jaar en ouder die
langer dan vijftien jaar getrouwd zijn. Zij hebben recht
op tien jaar alimentatie. Deze uitzondering vervalt over
zeven jaar.
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Een andere belangrijke wijziging is dat voor alimentatieplichtigen met een hoog inkomen, met ingang van 1 januari
2020, het belastingvoordeel over partneralimentatie wordt
verlaagd. Het gaat daarbij om inkomens waarbij het belastbaar inkomen in de hoogste tariefschrijf valt. Tot en met 2019
bedraagt het belastingvoordeel over de partneralimentatie
51,75%. Vanaf 2020 zal het belastingvoordeel in stappen afnemen naar 46% in 2020 tot 37,10% in 2023. In de tussenliggende jaren wordt het voordeel steeds met 3% verlaagd.
Kortom, het betalen van partneralimentatie wordt dus duurder.

Wat betekent dit alles voor u?
Wilt u weten wat de nieuwe wetgeving voor u betekent, dan
kunt u op een van de spreekuurdagen een afspraak maken
op het bondskantoor met advocaat mr. Gabriële Niellissen of
advocaat mr. Frans Bronneberg, tel.: 045-571 99 55.

Volg de Vakbond ABW
op Twitter!
www.twitter.com/VbABW

Tabel: minimumloon per maand, week en dag
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/
bedragen-minimumloon/bedragen-minimumloon-2020

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 2020 van € 1.635,60 naar
€ 1.653,60 bruto per maand.

(bruto bedragen per 1 januari 2020)
Leeftijd

Per maand

Per week

Per dag

21 jaar en ouder

€ 1.653,60

€ 381,60

€ 76,32

20 jaar

€ 1.322,90

€ 305,30

€ 61,06

19 jaar

€

992,15

€ 228,95

€ 45,79

18 jaar

€

826,80

€ 190,80

€ 38,16

17 jaar

€

653,15

€ 150,75

€ 30,15

16 jaar

€

570,50

€ 131,65

€ 26,33

15 jaar

€

496,10

€ 114,50

€ 22,90

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 2020)

Tevens worden de minimumjeugdlonen per 1 januari 2020
herzien, zie ook hiernaast.
De aangepaste uitkeringsbedragen volgen hieronder, inclusief
de Kinderbijslag (AKW) die meebeweegt met de consumentenprijs.
Participatiewet
Per 1 januari 2020 stijgen de bijstandsuitkeringen. De (netto)
uitkeringen voor mensen vanaf 21 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd zijn afhankelijk van leeftijd en situatie:
Per maand

Vakantieuitkering

Totaal

Gehuwden/
samenwonenden

€ 1.428,14

€ 75,17

€ 1.503,31

Alleenstaanden
en alleenstaande ouders

€

€ 52,62

€ 1.052,32

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

Fulltime werkweek in bedrijf
21 jaar
en
ouder

20
jaar

19
jaar

999,70

Vakantieuitkering

Totaal

Gehuwden/
€ 1.514,70
samenwonenden

€ 79,72

€ 1.594,42

Alleenstaanden
en alleenstaan- € 1.117,44
de ouders

€ 58,81

€ 1.176,25

Per maand
18
jaar

17
jaar

16
jaar

15
jaar

36
uur € 10,60 € 8,49 € 6,36 € 5,30 € 4,19 € 3,66 € 3,19
38
uur € 10,05 € 8,04 € 6,03 € 5,03 € 3,97 € 3,47 € 3,02
40
uur € 9,54 € 7,64 € 5,73 € 4,77 € 3,77 € 3,30 € 2,87

UITKERINGSBEDRAGEN PER 1 JANUARI 2020
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-vansociale-zaken-en-werkgelegenheid/nieuws/2019/12/18/uitkeringsbedragen-per-1-januari-2020
Per 1 januari 2020 worden de Participatiewet, Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers (IOAW) en Wet Inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene
Nabestaandenwet (Anw), Wet Werk en arbeidsondersteuning
Jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet

Per maand

Vakantieuitkering

Totaal

Gehuwden/
samenwonenden

€ 492,36

€ 25,91

€ 518,27

Alleenstaanden
en alleenstaande ouders

€ 316,54

€ 16,66

€ 333,20

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. Op de volgende pagina een overzicht van het vermogen dat de verschillende groepen mogen hebben om nog in aanmerking te komen
voor een bijstandsuitkering:
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Bron: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-enwerkgelegenheid/nieuws/2019/12/18/uitkeringsbedragen-per-1-januari-2020
Noot: Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

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.

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

Om te bewaren: Sociale verzekeringen per 1 januari 2020

WETTELIJK MINIMUMLOON PER 1 JANUARI 2020

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-enwerkgelegenheid/nieuws/2019/12/18/uitkeringsbedragen-per-1-januari-2020
Noot: Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Om te bewaren: Sociale verzekeringen per 1 januari 2020

Gehuwden/samenwonenden en
alleenstaande ouders

€

12.450,-

Alleenstaanden

€

6.225,-

Voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en in een
eigen huis wonen, geldt een extra vrijstelling van maximaal
€ 52.500,-.

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 ex-zelfstandigen 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

Vakantieuitkering

Totaal

Gehuwden/
samenwonenden
(beide partners
21 jaar of ouder)

€ 1.551,88

Alleenstaanden
en alleenstaande
ouders zonder
meerderjarige
medebewoners

€ 1.219,05

€ 97,52 € 1.316,57

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

€

€ 62,07 €

775,94

WAJONG
De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) biedt jonggehandicapten een uitkering op minimumniveau. De basis waarop de uitkering wordt berekend
(het bruto minimumloon) gaat per 1 januari 2020 omhoog.
Ook de basisbedragen voor Wajongers beneden de 21 jaar, die
worden afgeleid van de bruto minimumjeugdlonen, worden
verhoogd.
Onderstaand de bruto bedragen (exclusief vakantietoeslag)
per dag vanaf 1 januari 2020:
Vanaf 21 jaar
€ 76,03
20 jaar
€ 60,82
19 jaar
€ 45,62
18 jaar
€ 38,01
Voor Wajong-gerechtigden onder de 21 jaar worden de hoogtes van de tegemoetkoming per 1 januari 2020 als volgt aangepast:
De bruto tegemoetkomingen per maand zijn:
20 jaar
€ 10,08
19 jaar
€ 16,82
18 jaar
€ 17,51

€ 124,14 € 1.676,02

838,01

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
€ 136.848,- wordt jaarlijks 3% verrekend met de uitkering.
Voor mensen die een IOAZ-uitkering krijgen en een pensioentekort hebben, geldt dat zij tot maximaal € 130.517,- voor
aanvullende pensioenvoorzieningen mogen hebben zonder
dat dit met hun uitkering wordt verrekend.

WW, WIA, WAO EN ZW, EN MAXIMUMDAGLOON
Per 1 januari 2020 worden bestaande bruto uitkeringen verhoogd met 1,10%, in lijn met de stijging van het bruto mi6

nimumloon. De hoogte van de WW-, WIA-, WAO-, en ZWuitkering hangt onder meer af van de hoogte van het laatstverdiende loon en het maximumdagloon. Per 1 januari 2020
wordt het maximumdagloon verhoogd van bruto € 216,90
naar bruto € 219,28.

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
21 jaar is gebaseerd op 70% van het netto minimumloon. De
bedragen voor 18 t/m 20-jarigen zijn gebaseerd op 75% van
het netto minimumjeugdloon.
Sinds 1 juli 2016 geldt de kostendelersnorm in de Toeslagenwet.
Per 1 januari 2020 zijn de bruto bedragen per dag (exclusief
vakantietoeslag en afhankelijk van leeftijd en situatie):
Gehuwden/samenwonenden
€ 76,03
Alleenstaanden vanaf 21 jaar
€ 56,05
Kostendeler vanaf 21 jaar
€ 35,68
Alleenstaanden van 20 jaar
€ 41,74
Alleenstaanden van 19 jaar
€ 30,32
Alleenstaanden van 18 jaar
€ 25,10

AOW
De AOW-bedragen worden afgeleid van het nettominimumloon per maand. De hoogte van de te ontvangen AOW is afhankelijk van de opbouw en leefvorm. Voor elk jaar dat iemand is verzekerd wordt 2% AOW opgebouwd. Iemand krijgt

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 € 833,92).
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 2020, voor AOW’
ers van wie het recht op pensioen is ingegaan na 1 februari
1994, zijn:
Per
maand

Vakantieuitkering

Totaal

Gehuwden/
samenwonenden

€

833,82

€ 51,46

€ 885,38

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

€ 1.667,84

€ 102,92

€ 1.770,76

Maximale toeslag

€

€ 51,46

€ 885,38

Alleenstaanden

€ 1.230,24

833,92

€

833,92

Gehuwden/
samenwonenden
met partner jonger dan de AOWleeftijd (zonder
partnertoeslag)

€ 1.230,24

Alleenstaanden

€ 1.230,24

Weeskinderen kunnen een wezenuitkering krijgen die afhankelijk 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 deze
50 % van het bruto minimumloon verdient, niet afgetrokken
van het bedrag.
De Anw-uitkering vervalt als het inkomen uit arbeid meer bedraagt dan een bepaald maximum.
Sinds 1 juli 2015 geldt de kostendelersnorm in de Anw. De
norm wordt per 1 januari 2019 vastgesteld op 50% van het
netto minimumloon.
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 2020 opgenomen. De bedragen zijn zonder de tegemoetkoming Anw. Deze is € 17,39 bruto per maand.

Vakantieuitkering
€ 51,46

€ 72,04

€ 72,04

Totaal
€

885,38

€ 1.302,28

€ 1.302,28

Per
maand

Vakantieuitkering

Totaal

Alleenstaanden

€ 1.230,49

€ 87,39

€ 1.317,88

Verzorgingsuitkering

€

773,97

€ 62,42

€

836,39

Kosten
delersnorm

€

773,97

€ 62,42

€

836,39

Wezenuitkering
tot 10 jaar

€

393,76

€ 27,96

€

421,72

Wezenuitkering
van 10 tot 16
jaar

€

590,64

€ 41,95

€

632,59

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

€

787,51

€ 55,93

€

843,44
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Bron: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-enwerkgelegenheid/nieuws/2019/12/18/uitkeringsbedragen-per-1-januari-2020
Noot: Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Gehuwden/
samenwonenden

ANW
De Algemene nabestaandenwet (Anw) is bedoeld voor volwassenen van wie de partner is overleden en voor een kind zorgen
jonger dan 18 jaar of voor volwassenen van wie de partner is
overleden en 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.

€ 72,04 € 1.302,28

De bruto uitkeringsbedragen per 1 januari 2020 voor AOW’
ers van wie het recht op pensioen is gegaan vóór 1 februari
1994 (89 jaar en ouder), zijn:
Per
maand

In voorgaande overzichten gaat het om bedragen zonder de
inkomensondersteuning AOW. Deze bedraagt € 25,63 bruto
per maand.

Om te bewaren: Sociale verzekeringen per 1 januari 2020

een volledig AOW-pensioenen als hij de 50 jaar voor de AOWleeftijd altijd verzekerd is geweest.
Alleenstaanden ontvangen 70 % van het nettominimumloon.
Gehuwden en samenwonenden ontvangen eider 50% van het
nettominimumloon.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-enwerkgelegenheid/nieuws/2019/12/18/uitkeringsbedragen-per-1-januari-2020
Noot: Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Om te bewaren: Sociale verzekeringen per 1 januari 2020

KINDERBIJSLAG
Ouders en verzorgers van kinderen tot en met 17 jaar ontvangen kinderbijslag (AKW).
Per 1 januari 2020 behouden ouders met kinderen die aan het
hoger onderwijs gaan studeren en/of een bijbaan hebben het
recht op kinderbijslag. Dit wordt bekostigd door het kinderbijslagbedrag in 2020 niet aan te passen met de ontwikkeling
van de consumentenprijs.
De bedragen per 1 januari 2020 per kwartaal zijn als volgt:
Per kind 0 t/m 5 jaar (70%)
€ 221,49
Per kind 6 t/m 11 jaar (85%)
€ 268,95
Per kind 12 t/m 17 jaar (100%)
€ 316,41
Het jaarlijkse extra kinderbijslagbedrag voor ouders met
thuiswonende zorg intensieve kinderen wordt wel geïndexeerd in lijn met de ontwikkeling van de consumentenprijs
en bedraagt per 1 januari 2020 € 2.200,64 per kalenderjaar.
Deze tegemoetkoming geldt voor alleenverdienende en alleenstaande ouders met een thuiswonend kind dat intensieve
zorg heeft in de leeftijd van 3 tot 18 jaar.

TRANSITIEVERGOEDING
De maximale transitievergoeding bij ontslag is per 1 januari
2020 € 83.000 of een bruto jaarsalaris als dat hoger is dan
€ 83.000. In 2019 was dat € 81.000.

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!

Lancering nieuwe website
Vakbond ABW per 01-01-2020
Bezoek onze website www.vakbondabw.nl
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CAO-Nieuws

Bronnen: SDU Uitgevers, CAO e-nieuws 2019/2020 periode 29-11-2019 t/m 24-01-2020

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 werkgeverspartijen
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.

LOONMUTATIES EN EENMALIGE UITKERINGEN
CAO
Boekhandel en kantoorvakhandel
Groothandel in bloemen en planten
Groothandel in bloemen en planten
Groothandel in bloemen en planten
Horeca- en aanverwante bedrijf
Houthandel - groothandel machinale bewerking verduurzaming
Hoveniersbedrijf in Nederland
Jeugdzorg
Kalkzandsteen-cellenbetonindustrie
Offshore catering
Productiegerichte Dierhouderij
Retail Non - Food v/h
Fashion Sport en Lifestyle
Taxivervoer
Toneel en Dans
Waterbedrijven

Per 1 januari 2020
Loonmutatie 1,25 %
Loonmutatie 2,50 %
Loonmutatie bij
Schalen 4 t/m 6 1,0 %
Loonmutatie bij
Schalen 1 t/m 3 2,0%
Loonmutatie 3,00 %

Loonmutatie 3,25 %
Loonmutatie 1,55 %
Loonmutatie 4,00 %
Loonmutatie 1,00 %
Loonmutatie 1,35 %
Loonmutatie 2,25 %
Eenmalige uitkering
0,75 %
Loonmutatie 2,00 %
Loonmutatie 1,5 %
Loonmutatie 2,50%

De hieronder vermelde informatie berust niet op definitieve caobepalingen, maar zijn de belangrijkste uitkomsten van de onderhandelingen tussen partijen die deels nog aan de betrokken leden
ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

PRINCIPEAKKOORD –
TANKSTATIONS & WASBEDRIJVEN
Algemeen
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31
december 2021.
Lonen
Het feitelijk salaris en de salaristabellen worden verhoogd:
per 01-02-2020
€ 70,00
per 01-02-2021
€ 70,00
Loonschalen
De cao wordt aangepast op de wijzigingen rond de WML en de
gelijke behandelingswetgeving:
• De vakvolwassen leeftijd wordt daardoor aangepast van 23
naar 21 jaar.
• Vanaf functiegroep 2 worden de bedragen in de salaristabel
die thans gelden voor 20jarigen, verhoogd tot de bedragen
die thans gelden voor 22-jarigen in de overeenkomstige
functiegroepen. De loonsverhoging is hierin verdisconteerd.
Tegemoetkoming kosten
Elke medewerker ontvangt een opleidingsvoucher, die recht
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geeft op een dagdeel gratis training in de regio, gedurende de
looptijd van de cao.
Arbeidstijdtoeslagen
Om werknemers vanaf 10 jaar voor hun AOW-gerechtigde
leeftijd te ontzien, kunnen zij niet worden verplicht om nachtdiensten te werken. Onder nachtdiensten wordt verstaan de
uren tussen 24.00 uur en 06.00 uur.
Arbeidsduur
Het Generatiepact TW wordt als pilot zo spoedig mogelijk ingevoerd met als einddatum 31 december 2021. Drie maanden
voor het aflopen van de cao, per 1 oktober 2021 zal een evaluatie gestart worden.
Uitgangspunten zijn:
Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de afspraken die bij
de cao Motorvoertuigen & Tweewielerbedrijven zijn gemaakt
met PMT;
Het is aan werkgever en medewerker, die tenminste 1 jaar in
dienst is, samen te bepalen welk van onderstaande modellen
wordt gekozen:
• 60% Oorspronkelijke Arbeidsduur
80% Oorspronkelijk Salaris
100% Pensioenopbouw (60-80-100);
• 70% Oorspronkelijke Arbeidsduur
85% Oorspronkelijk Salaris
100% Pensioenopbouw (70-85-100);
• 80% Oorspronkelijke Arbeidsduur
90% Oorspronkelijk Salaris 100%
100% Pensioenopbouw (80-90-100).
Pensioenopbouw (80-90-100).
Er geldt een dubbele vrijwilligheid voor bovengenoemde 2 opties (deelname aan het Generatiepact kan uitsluitend als zowel werkgever als de werknemer dit willen).
Voor de derde optie geldt:
• In de optie 80-90-100% geldt een invoering uiterlijk 6
maanden na aanvraag. Indien werkgever en werknemer
geen overeenstemming over deze variant bereiken kunnen
zij zich gezamenlijk wenden tot het bestuur Sociaal Fonds
Tank Was (SFTW). Dit bestuur geeft een bindend advies op
basis van redelijkheid en billijkheid.
Bij gebruikmaking van het Generatiepact vervallen de extra
vakantierechten op basis van leeftijd.
Deelname aan het Generatiepact kan vanaf leeftijd 60 jaar.
Er wordt onderzocht of een subsidie mogelijk is voor de werkgever voor de instroom van een nieuwe werknemer binnen 6
maanden nadat een werknemer is gaan deelnemen aan het
Generatiepact. Cao-partijen maken nadere afspraken over de
spelregels en over het vaststellen van een budget.
Cao partijen zullen deze afspraken nader uitwerken en zorgdragen voor gedegen voorlichting.
Het organisatieverlof met behoud loon, specifiek voor kaderleden die onderdeel zijn van de onderhandelingsdelegatie,
wordt verhoogd van 3 naar 8 dagen.
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PRINCIPEAKKOORD – PRIMAIR ONDERWIJS
Algemeen
De cao heeft een looptijd van 1 maart 2019 tot en met 31 oktober 2020.
Lonen
De salarissen worden verhoogd: per 01-01-2020: 4,50%
Deze salarisverhoging werkt door in de bovenwettelijke uitkeringen.
In het kader van het streven naar een eenduidig en transparant loongebouw zijn er nieuwe salarisschalen voor schooldirecteuren gemaakt, D-numerieke schalen. Net als bij de leraren zijn toeslagen in de salarisschaal opgenomen. Inschaling
in deze nieuwe salarisschalen is gebaseerd op de zwaarte van
de functie zoals vastgesteld op basis van FUWAPO. Per 1 augustus 2020 vervallen de oude D-schalen. Bij de inschaling in
de nieuwe D-schalen worden directeuren ingeschaald in het
naasthogere bedrag (daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met toelagen). Mocht inschaling in de D-schaal die bij de
gewaardeerde functie hoort, leiden tot een lager salaris dan
in de oude D-schaal, dan behoudt de directeur het salaris (inclusief uitzicht).
Voor adjunct-directeuren gelden dezelfde afspraken. Ook voor
deze categorie zijn nieuwe voorbeeldfuncties beschikbaar.
Adjunct-directeuren worden in nieuwe A-schalen ingepast.
De inkomenstoelage op grond van artikel 6.14a van de cao
wordt per 1 januari 2020 ingebouwd in de salarisbedragen
van de OOP-schalen. Een nieuw artikel 6.14a voorkomt dat
dit nadelig uitpakt voor werknemers op of vlak boven het minimumloon.
Voor participatiebanen worden de minimumjeugdlonen opgenomen in de cao. Hiermee wordt een drempel weggenomen
om deze plekken in te vullen.
Eenmalige uitkering
In februari 2020 krijgen alle medewerkers die in januari 2020
in dienst waren, een eenmalige uitkering van 33% van het verhoogde maandloon van januari 2020. Deze eenmalige uitkering is gebaseerd op de arbeidsvoorwaardelijke middelen van
2019. In februari 2020 krijgen alle medewerkers die in januari
2020 in dienst waren, een eenmalige uitkering van 875 euro
naar rato van de werktijdfactor. Voor werknemers die niet de
hele maand januari 2020 in dienst zijn, wordt de uitkering
ook aangepast naar rato van de duur van hun dienstverband
in januari 2020.
Functiegroepen
De sector kent een veelheid van voorbeeldfuncties voor onderwijsondersteunend personeel. Cao-partners spraken vorig
jaar af om te onderzoeken of deze geactualiseerd moeten worden. Dit voorjaar is gesproken met onderwijsondersteuners,
conciërges, logopedisten en ander onderwijsondersteunend
personeel.
Concreet heeft dat geleid tot:
Een nieuwe functiereeks voor onderwijsassistenten (S4, S5,
S6) inclusief toelichting.

Nieuwe voorbeeldfuncties voor een aantal andere onderwijsondersteunende functies:
• Leraarondersteuner (S7, S8)
• Pedagogisch medewerker (S nog onbekend)
• Conciërge/onderhoudsmedewerker (S3, S4)
• Secretaresse/administratief medewerker (S4, S5, S6)
• Stafmedewerkers (S5, S6)
• Staffunctionarissen en beleid (S10, S11)
• Logopedist (S9)
• Gedragswetenschapper (S11)

Arbeidsduur
Het wettelijke geboorteverlof van de partner van de duur van
1 werkweek en van vijf maal 1 week wordt vastgelegd in de
cao, met een bepaling over de aanvullende loonbetaling van
70 tot 100%.
Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
IPAP. Alle werknemers worden via hun werkgever in staat gesteld om voor eigen kosten een IPAP verzekering af te sluiten.

CAO EN OVERIG BEDRIJVENNIEUWS UIT LIMBURG
Jack Hurxkens, Will Kapell, Indra Kandhai en Cas Wilbers
OCI Nitrogen
Bij OCI Nitrogen is het onderhandelingsresultaat door een
ruime meerderheid van de ABW-leden goed gekeurd met o.a.
de volgende afspraken:
1. Looptijd: De looptijd bedraagt 12 maanden, van 1 januari
2020 tot en met 31 december 2020.
2. Structurele loonsverhoging: OCI Nitrogen B.V. zal de salarissen en salarisschalen verhogen conform onderstaande
wijziging. Deze verhoging middels een combinatie van een
vast percentage en een vast bedrag is een eenmalige keuze
om het salarissysteem voor alle schalen beter te laten aansluiten bij de voor OCI Nitrogen bepalende benchmark. Per
1 januari 2020: 1,7 % + € 75,3. Sociaal Plan: Het Sociaal Plan wordt verlengd voor de duur
van 3 jaar en zal voor de berekening van de ontslagvergoeding worden gebaseerd op de wettelijke berekening van de
transitievergoeding zoals deze van toepassing was in 2019.
De tekst in 2.4 Vertrekstimulering wordt als volgt aangepast:
De medewerker kan tussen datum aanzegging en de boventalligheidsdatum de arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn beëindigen. In dat geval ontvangt de medewerker naast de beëindigingsvergoeding een vertrekstimuleringsuitkering van maximaal 3 maanden De vertrekstimuleringsuitkering bedraagt:
• 3 maandinkomens bij beëindiging 3 maanden of langer
		 voor datum boventalligheid
• 2 maandinkomens bij beëindiging 2 maanden voor
		 datum boventalligheid
• 1 maandinkomen bij beëindiging 1 maand voor datum
		boventalligheid
4. Aanwending afhankelijk EVT: Begin van het jaar wordt de
afhankelijke EVT toegekend en worden tot maximaal 10
dagen afhankelijk EVT betaalbaar gesteld in februari (bij
lagere realisatie dan 10 vanwege verzuim wordt dit lagere
aantal betaalbaar gesteld). De medewerkers worden in de
gelegenheid gesteld om voor half februari aan te geven of
ze het uit te betalen aantal EVT dagen willen toevoegen
aan Sparen voor Later of in de Rekening Courant opnemen,
als daar nog ruimte is. Tevens heeft men de optie ervoor te
kiezen alsnog 5 dagen EVT om te zetten in vrijaf. Bij invoe-

ring van bovenstaande aanpassing vervalt de huidige afspraak dat men voor 1 april moet aangeven welke bestemming men geeft aan de toegekende EVT dagen. De afspraak
dat het saldo op de Rekening Courant maximaal 20 dagen
mag bedragen, blijft bestaan. In het geval dit aan de orde
is zal men, net als nu al het geval is, voor het einde van het
jaar moeten aangeven of de resterende dagen nog worden
opgenomen of naar Sparen voor Later gaan. Als men geen
keuze maakt worden de resterende dagen uitbetaald.
5. Overwerk: Vanwege overwerk hebben medewerkers de mogelijkheid het overwerk te compenseren of tijd voor tijd op
te nemen. Dit kan een behoorlijke druk op m.n. de manufacturing organisaties leggen. Derhalve wordt de mogelijkheid geboden om te compenseren uren overwerk c.q. tijd
voor tijd om te zetten naar Sparen voor Later. Dit betekent
dat de extra gewerkte uren naar Sparen voor Later omgezet
worden maar dat de opslag voor het overwerk wordt uitbetaald. Voor de Chefs van Dienst in manufacturing geldt dat
zij de gemaakte extra uren als tijd voor tijd mogen omzetten naar Sparen voor Later.
6. Overige afspraken Werkgelegenheidsgelden: De bijdrage
van de zogenaamde “werkgelegenheidsgelden” zal gecontinueerd worden.
De CAO-onderhandelingen zijn namens de ABW gevoerd door
CAO-onderhandelaar plv. Cas Wilbers. CAO-bijziter is kaderlid Jos Rook.

Sitech Services BV
Het Principeakkoord Sociaal Plan Sitech Services BV 1 januari 2020 t/m 31 maart 2023 is door een meerderheid van de
ABW-leden goed gekeurd.
Het nieuwe Sociaal Plan Sitech ligt in lijn met het huidige Sociale Plan van DSM (dat door de bonden is goedgekeurd én getekend) en dit is dan ook in overeenstemming met de eerder
gemaakte cao-afspraak van juli 2019. Verder is er een langere
looptijd afgesproken namelijk tot 31 maart 2023 dan eerder
was afgesproken in het cao-akkoord namelijk tot 1-1-2021.
Dit is dus ook een verbetering.
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Voor u gelezen
Verlenging van ondersteuning voor ouderen die werkloos worden
De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) wordt
per 1 januari 2020 verlengd met vier jaar. Werknemers vanaf
60 jaar en 4 maanden die werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden, kunnen ook de komende jaren aanspraak maken op een IOW-uitkering. Meer informatie leest u op https://
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/nieuws/2019/10/02/ondersteuningverlengd-voor-ouderen-die-werkloos-worden
Belastingstelsel met twee schijven
De bedoeling was om in 2021 een belastingstelsel met twee
schijven in te voeren, maar dat gebeurt dit jaar al. Dit betekent
dat over de eerste 68.500 euro van het inkomen 37,35% belasting moet worden betaald. Het inkomen daarboven wordt
voortaan voor 49,5% (dat was 51,75% belast). Vooral de midden- en hogere inkomens profiteren hiervan.

NIEUWE WETTEN EN REGELINGEN PER 1 JANUARI 2020
Bron: www.rijskoverheid.nl
Een nieuwjaar, betekent vaak ook de wijzigingen in wetten en
regelingen. De belangrijkste veranderingen in 2019 staan in
het overzicht hieronder.

WAT VERANDERT ER IN 2020?
Op 1 januari verandert er weer veel als gevolg van nieuwe weten regelgeving. Een selectie uit de vele maatregelen.
Het minimumloon gaat omhoog. Datzelfde geldt voor sommige uitkeringen, onder meer de bijstand en de AOW, zie ook
onze Special Minimumloon en Sociale Verzekringen op pagina’s 5 t/m 8.

Algemene heffingskorting en arbeidskorting
In 2020 stijgt zowel de algemene heffingskorting als de arbeidskorting, waardoor er minder belasting hoeft te worden
betaald over het inkomen. Minister Koolmees (sociale zaken)
voorziet dat mensen met een modaal inkomen er 2% op vooruitgaan. Dit staat los van eventuele salarisverhogingen via de
cao.
Beslagvrije voet
Bij de vaststelling van de beslagvrije voet voor jongvolwassenen (18-20 jaar) zal worden aangesloten bij de bijstandsnorm
voor 21-jarigen en ouder. Hiermee komt de specifieke (lagere)
beslagvrije voet voor jongvolwassenen te vervallen.
Aftrek Hypotheekrente
Voor wie een inkomen heeft boven € 68.507, gaat de hypotheekrenteafrek omlaag van 49 naar 46%.

WERK EN INKOMEN

GEZIN EN RELATIE

Wet arbeidsmarkt in balans
Op 1 januari 2020 gaat de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)
in. Dit pakket maatregelen verkleint de verschillen tussen vast
en flexwerk. Hierdoor wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen een vast contract te bieden. Terwijl flexibel
werk mogelijk blijft waar het werk dat vraagt. Door de invoering van de Wab kunnen de rechten en plichten van iedere
werkgever en werknemer in Nederland veranderen. Zo krijgen
mensen die werken op oproep- of payrollbasis te maken met
veranderingen, net als mensen die in tijdelijke contracten werken. Wilt u meer weten over de Wab, zie ook pagina 14.
Uw vakbond organiseert een informatiebijeenkomst hierover.
Deelname is gratis, maar aanmelden vooraf verplicht!

Kinderopvang
De vergoedingen voor kinderopvang gaan omhoog. De maximale uurprijs voor dagopvang wordt € 8,17, voor buitenschoolse opvang € 7,02 en voor gastouderopvang wordt het
maximumbedrag per uur € 6,27 euro. Er was veel te doen om
deze toeslagen dit jaar. De Belastingdienst dupeerde honderden, mogelijk duizenden gezinnen door ze jarenlang grote bedragen te laten terugbetalen. De eerste paar honderd van hen
kregen voor de Kerst alsnog hun toeslag en een compensatie.
Dit heeft zelfs geleid tot het vertrek van staatssecretaris Snel
én een grote verandering in de structuur van de Belastingdienst, waarbij Toeslagen en de Douane ieder een eigen staatssecretaris krijgen.
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Kindgebondenbudget
De toelage voor ouders met een laag inkomen, het kindgebonden budget, stijgt volgend jaar voor een flinke groep mensen.
Ongeveer 320.000 gezinnen krijgen er gemiddeld € 1000 per
jaar bij. Daarnaast krijgen 300.000 gezinnen die er voorheen
geen recht op hadden een toeslag van gemiddeld € 600 per jaar.
Geboorteverlof
Vanaf 1 juli kunnen partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby bovenop het volledig betaalde verlof van
vijf dagen nog eens vijf weken extra geboorteverlof krijgen. Zij
ontvangen dan 70 % van hun salaris.
JUSTITIE
De maximale straf voor gevaarlijk rijden gaat van twee maanden celstraf naar zes maanden. Dat geldt ook als er geen letsel of schade is. Voor zeer gevaarlijk rijgedrag, waarbij meer
dan één overtreding wordt gemaakt, geldt vanaf 1 januari een
maximumstraf van twee jaar cel. Als een chauffeur hierbij een
ongeluk veroorzaakt, dan kan hij of zij tot zes jaar gevangenisstraf krijgen. Ook de maximumstraffen voor rijden onder
invloed, doorrijden na een ongeluk en rijden zonder (geldig)
rijbewijs gaan omhoog, van drie maanden gevangenisstraf
naar een jaar.
ZORG EN GEZONDHEID
Een duur geneesmiddel voor de spierziekte SMA, Spinraza,
zit vanaf nu in het basispakket voor álle patiënten, niet alleen
voor kinderen onder tien jaar. De komende zeven jaar onderzoekt het UMC in Utrecht of ook tieners en volwassenen baat
hebben bij het geneesmiddel, dat de afbraak van spiermassa
tegengaat.
De maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden stijgt met € 60
euro naar € 1248 euro, en voor partners met € 84 euro naar
€ 2.388 per jaar.
Hulp bij stoppen met roken wordt gratis. Wie via de basisverzekering persoonlijke coaching of een groepstraining volgt,
hoeft daarvoor het eigen risico niet meer aan te spreken. De
accijns op sigaretten gaat omhoog. Een pakje van twintig stuks
wordt vanaf 1 januari 14 cent duurder, op 1 april komt daar
nog een euro bovenop. De prijs van een pakje loopt op naar 10
euro in 2023.
Rond 100.000 diabetespatiënten die afhankelijk zijn van intensieve insulinetherapie kunnen via het basispakket een speciale sensor krijgen. Na plaatsing op de huid meet het apparaatje de bloedsuikerspiegel. Nu is daarvoor nog minstens vier
keer een prik in de vinger voor nodig.
VERKEER
De maximumsnelheid overdag gaat medio maart as. op snelwegen terug naar 100 kilometer per uur. Tussen 12 en 16
maart worden de borden langs de snelwegen vervangen. Als
dat door weersomstandigheden niet lukt, gebeurt het tussen
26 en 30 maart. Het kabinet besloot tot die maatregel om de

stikstofuitstoot terug te brengen. ’s Nachts blijft, op wegen
waar dat nu al kan, de snelheidslimiet 130.
Voorheen konden gemeenten op eigen houtje een milieuzones
instellen voor een bepaald type auto, dit jaar komen er regelsen verkeersborden voor heel Nederland. Gemeenten kunnen
per 1 januari een groene of gele zone invoeren. In de nieuwe
regeling wordt de uitstoot van dieselauto’s uitgedrukt in emissieklassen. Hoe hoger de klasse, hoe schoner. Auto’s van klasse
3 of hoger mogen de gele milieuzone in, vanaf klasse 4 mogen
auto’s de groene zone in.
Eigenaren van een oudere of vervuilende dieselauto betalen
vanaf 1 januari 2020 een toeslag van 15 procent op de motorrijtuigenbelasting (wegenbelasting).
Vanaf 1 januari wordt het makkelijker voor werkgevers en
werknemers om een fiets van de zaak te nemen. Werknemers
en ondernemers zoals zzp’ers, mogen de (elektrische) fiets ook
gebruiken voor privéritten. De werkgever betaalt de fiets en
vaak ook het onderhoud. De werknemer krijgt een bijtelling op
het salaris: 7% van de waarde van de fiets. Dat komt neer op
enkele euro’s per maand.
Het wordt wat duurder om een elektrische auto van de zaak
te rijden. De bijtelling gaat van 4 naar 8% voor auto’s met een
cataloguswaarde tot € 45.000. Voor auto’s boven de € 45.000
wordt de bijtelling 22%, zoals die nu is voor auto’s tot € 50.000.
Tot 2025 betalen eigenaren van een elektrische auto geen motorrijtuigenbelasting.
WAT VERANDERT ER NÍET?
De AOW-leeftijd blijft in 2020 66 jaar en 4 maanden. Het eigen
risico in de zorg staat net als de afgelopen jaren op 385 euro.

EN DAN NOG DIT
Ook al wordt er sinds 1996 geen jongen meer verplicht opgeroepen voor het leger, toch treedt Nederland toe tot het selecte
groepje landen met militaire dienstplicht voor vrouwen. Meisjes die dit jaar 17 worden, krijgen hierover een brief. De overheid doet dit uit het oogpunt van gelijke behandeling. Andere
landen met dienstplicht voor vrouwen zijn onder meer Israël,
Bolivia, Tsjaad, Eritrea en Noord-Korea, maar vrouwen vervullen daar zelden harde gevechtstaken. Noorwegen kent als enig
ander Navo-lid een dienstplicht voor vrouwen, sinds 2015.
De prijs van digitale boeken, kranten en tijdschriften kan omlaag. Ze vallen voortaan net als de papieren variant onder het
lage btw-tarief van 9%.
De wettelijke bewaartermijn van medische dossiers wordt verlengd van vijftien naar twintig jaar.
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Beëindiging arbeidsovereenkomst mevrouw
E.H.E.M. ENGELKE-GUNS
(Interieurverzorgster)
per 1 januari 2020
Per 1 januari jl. is op eigen
verzoek de arbeidsovereenkomst van mevr. Els EngelkeGuns beëindigd. Els was ruim
10 jaar onze interieurverzorgster en heeft net voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd hiertoe besloten.

WALTER KUNSTEK
Nieuwe vakbondsbestuurder per 1 april 2020
Wij hebben inmiddels de vacature vakbondsbestuurder bedrijvenwerk (i.v.m. het vertrek van Roger van den Broek per 1 december 2019) kunnen invullen.

Tessa Schewczyk-Engelke, de dochter van Els Engelke, zal per
1 januari 2020 Els opvolgen. We danken Els voor de goede zorgen steeds en wensen haar samen met haar man Rainer een
mooie tijd samen. “Het ga je goed, Els!”

Walter Kunstek zal per 1 april as. in dienst treden bij de Vakbond ABW in de functie van vakbondsbestuurder bedrijvenwerk.

TESSA SCHEWCZYK-ENGELKE
nieuwe interieurverzorgster per 01-01-2020

Walter is geen onbekende bij de Vakbond ABW. Hij heeft namelijk 12 jaar lang, van 1988 tot 2000, in de functie van vakbondsbestuurder bedrijvenwerk bij de Vakbond ABW gewerkt.
Walter is toen “overgestapt” naar de vakbond De Unie. Daar
heeft hij 20 jaar lang als “belangenbehartiger collectief” geopereerd. Nu komt hij weer terug naar zijn “oude” werkgever.
We zijn er van vertuigd dat Walter Kunstek zich gauw weer
“thuis” zal voelen bij de Vakbond ABW.

Tessa, die de voorganger van
Els was bij de Vakbond ABW
in de functie van interieurverzorgster, is voor ons natuurlijk geen onbekende. Fijn
Tessa, dat je weer terug bent!

IN MEMORIAM

Frans van der Sluijs
Frans van der Sluijs
is niet meer onder ons.
Op maandag 27 januari jl. is Frans overleden in zijn
oh zo geliefde woonplaats Neerbeek.
De naam Frans van der Sluijs heeft binnen onze vakbond
een bijzonder betekenis. Vele jaren (van 1980 tot en met
1995) was Frans lid van ons hoofdbestuur.
Maar Frans was daarbuiten ook heel actief als kaderlid
in diverse commissies van de bond en lid van de ondernemingsraad (OR) en centrale ondernemingsraad (COR)
en de daaraan gekoppelde commissies van
DSM Limburg bv. Ook is hij nog een periode bestuurslid
van het pensioenfonds DSM geweest.
Frans was een man die zeer geïnteresseerd was
in het wel en wee van mensen, en bovenal om mensen
te helpen die problemen hadden.
Frans was niet iemand die praatte met meel in de mond,
want hij had het hart op de tong.
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Soms moesten leidinggevenden in overlegsituaties
wel eens slikken wanneer Frans op volle stoom was.
Zijn rechtvaardigheidsgevoel was dan op z’n sterkst.
Maar wat in een overleg zeer belangrijk is, hij kon ook
relativeren om het gewenste resultaat te bereiken.
Frans heeft een grote bijdrage geleverd aan het goed
en doelmatig functioneren van onze Vakbond ABW
en zijn hem hier ook zeer erkentelijk voor.
Jammer dat hij door ziekte al een aantal jaren
vele activiteiten heeft moeten staken.
Wij zullen Frans herinneren als iemand met
een warm hart en groot gevoel van rechtvaardigheid.
We wensen zijn vrouw Tiny, kinderen, kleinkinderen,
familie en schoonfamilie héél veel sterkte toe
in deze moeilijke tijd.
Beste Frans, RUST ZACHT!

Wij feliciteren
25-jarige jubilarissen maart 2020
A. Jonkman uit Heerlen
H.N.P. Toering uit Landgraaf
L.M.L. Hoofs uit Kerkrade
C.A.S. Hoofs-Bassant uit Kerkrade
W.H.TH. Krewinkel uit Heerlen
J.J. Thalen uit Heerlen
B.P.J. van Loo uit Geleen
J. Henselmans uit Kerkrade
I.D. Kandhai-Pahladsingh uit
Simpelveld
40-jarige jubilarissen maart 2020
H.P.A. Moonen uit Kerkrade
TH.G.M. Schrooders uit Meerssen
C.G. Schuster-Stultjes uit Bocholtz
F.H. te Lam uit Heerlen
50-jarige jubilarissen maart 2020
M.G.E. Hornman uit Geleen
J. Dammers uit Kerkrade

25-jarige jubilarissen april 2020
H.H.J. Hoeppermans uit Heerlen
A.W.C.M. Kampstra-Verkuylen uit
Brunssum
R.L.A. Broers uit Heerlen
A.M.W. Dirks-Dörenberg uit Heerlen
40-jarige jubilarissen april 2020
J.M.H.M. Kanters uit Elsloo
P.E.W. Trags uit Heerlen
H.J.M. op den Camp uit Stein
W.J. Meisen uit Meerssen
L.J.M. Paffen uit Kerkrade
G.F. Schirra uit Brunssum
J.G.W. Zinken uit Kerkrade
70-jarige jubilaris april 2020
W.H. Smeets uit Born
25-jarige jubilarissen mei 2020
F.W.J.C. Foxen uit Landgraaf
L.M.H. Foxen-Pasmans uit Landgraaf
A.L.F. Waterreus uit Kerkrade

L.C.M. Langen uit Wijnandsrade
A. Abdessadki uit Heerlen
S. Graus-Mosselman uit Kerkrade
J.P.B. van Rhee uit Landgraaf
J.H. Wassen uit Landgraaf
A. Sobiszewski uit Heerlen
P.J. Feher uit Maasbracht
L. Broers uit Kerkrade
A.M. Visser uit Heerlen
L. van Houtem uit Baexem
40-jarige jubilarissen mei 2020
J. Snoeren uit Eygelshoven
J.M.H.K. Tummers uit Heerlen
A.K.W. van Klaveren uit Landgraaf
H. Schmeets-Brock uit Bocholtz
J. Tossaint uit Eygelshoven
W.M.G. Ritzen uit Geleen
F.M. Krichelberg uit Kerkrade
Namens het Hoofdbestuur
wensen wij al onze jubilarissen
van harte proficiat!

Overleden
Op 1 december 2019 overleed in de leeftijd van 59 jaar
ons bondslid mevrouw E.M.G. Leerschen uit Simpelveld
Op 4 december 2019 overleed in de leeftijd van 83 jaar
ons bondslid mevrouw A.M. Luurssen-Linssen uit Landgraaf
Op 25 december 2019 overleed in de leeftijd van 82 jaar
ons bondslid de heer J.H. Verhooren uit Schinveld
Op 22 december 2019 overleed in de leeftijd van 65 jaar
ons bondslid de heer E.F.A. de Block uit Heerlen
Op 27 december 2019 overleed in de eeftijd van 65 jaar
ons bondslid de heer W.J.C. Kusters uit Heerlen
Op 30 december 2019 overleed in de leeftijd van 87 jaar
ons bondslid mevrouw M. van Marwijk-Fuchsmann uit
Brunssum
Op 8 januari 2020 overleed in de leeftijd van 75 jaar
ons bondslid mevrouw R.L. Ait Abbou-Markon uit Heerlen
Op 27 januari 2020 overleed in de leeftijd van 83 jaar
ons bondslid de heer F.J. van der Sluijs uit Beek
Wij bedanken de overleden vrienden voor hun trouw aan
onze organisatie en wensen hun familie veel sterkte toe!
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Aanmeldingsformulier
Aanmeldingsformulier
Ik graag
wil graag
Ik wil
eeneen
individueel lidmaatschap.

 individueel lidmaatschap.

een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.



Voor elk gezinslid s.v.p. een apart formulier
eeninvullen.
gezinslidmaatschap en gezinscontributie.
Voor elk gezinslid s.v.p. een apart formulier
exemplaar van de statuten ontvangen.
invullen.
exemplaar van het juridisch reglement
ontvangen

 exemplaar van de statuten ontvangen.



Postcode
enen
plaats:..........................................................................................................
Postcode
plaats: .........................................................................................................

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

Telefoon
Telefoonvast:....................................................................................................................
vast: ...................................................................................................................
Telefoon mobiel:................................................................................................................
Telefoon mobiel: ..............................................................................................................
E-mail: ...............................................................................................................................
E-mail: ..............................................................................................................................
Geboortedatum: ....................................................................................... Man / Vrouw*
Geboortedatum: .......................................
Man / Vrouw*
BSN (=sofinummer): .........................................................................................................
BSN (= sofinummer): .......................................................................................................

Straat en huisnummer:......................................................................................................
Werkzaam bij: ............................................................................................................
Postcode en plaats:..........................................................................................................

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

Straat en huisnummer: ...................................................................................................
Aard van het bedrijf:..........................................................................................................

tot wederopzegging machtiging om van mijn

Postcode
en plaats: ........................................................................................................
Telefoon
werk:...............................................
Fax: ..........................................................

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

rekening af te schrijven de bedragen, die ik

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



Uitkeringsnr.: ...................................................................................................................
Ondertekening:



Bondsnr. werver:

Plaats:....................................................... Datum: ...........................................................
Mijn iban-nummer: ........................................................................................

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

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

Handtekening: .................................................................................................................
Let op: elke vraag altijd invullen!!!
Let op: elke vraag altijd invullen!!!
Deze aanmelding werd opgenomen door:
Naam
voorletterswerd
van de
werver: ...............................................................................
Dezeen
aanmelding
opgenomen
door:
...........................................................................................................................................
Naam van de werver: ......................................................................................................
Straat en huisnummer: .....................................................................................................
Adres en plaats: ..............................................................................................................

Redaktie:
F. Bronneberg,
W. Kapell, A. Keydener
en W. Smeets
Hoofdredaktie:
I. Kandhai
Eindredaktie:
J. Hurxkens en I. Kandhai.
Foto’s:
Digital Imagination Photography
Redaktie-adres:
Valkenburgerweg 75,
6419 AP Heerlen,
Tel.: 045-5719955,
Fax: 045-5715360,
Email: balie@vakbondabw.nl,
Internet: www.vakbondabw.nl.
Grafische verzorging:
Lay-out en druk: Drukkerij Knoops, Venlo
Vakbond
16
16 ABW - ISSN 0166-2783

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

Mijn iban-nummer: .....................................................................................................
Soort uitkering: ..........................................................................................................

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

Colofon

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

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

volgens de geldende contributieregeling ver-

en
Opstur p naar:
lo
e
v
n
e
in een ond ABW
3
Vakb
mer 11
ordnum erlen
o
w
t
n
A
B He
6400 V l niet nodig)
e
g
(postze

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

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

tot wederopzegging machtiging om van mijn

schuldigd zal zijn.

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

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

ontvangen.
Ik word lid van Vakbond ABW per eerste van

rekening af te schrijven de bedragen, die ik
Ik word lid van Vakbond ABW per eerste van
volgens de geldende contributieregeling verde maand.......................................
en verleen
schuldigd zal zijn.

(Deze strook niet invullen)
Bondsnummer:


 exemplaar van het juridisch reglement

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

Straat
enen
huisnummer:
Straat
huisnummer:.....................................................................................................
....................................................................................................

Postcode en plaats: .........................................................................................................
Bondsnummer: ...............................................................................................................
Bondsnummer: .................................................................................................................
[* doorhalen wat niet van toepassing is.]
[*doorhalen wat niet van toepassing is.}

Contributie per 04-07-16
23 jaar en ouder € 1321 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.

