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Dit wil ik met u delen...
Het jaar 2022 
Telkens weer als het nieuwe jaar is begonnen vinden velen dat 
ze tijdens de feestdagen teveel gegeten en gedronken hebben en 
beginnen dan ook met pogingen tot afvallen en meedoen aan 
dry January. Het laatste duurt voor velen slechts 1 maand want 
langer droog staan blijkt nog net een te grote opo� ering. (Geldt 
overigens ook voor mij persoonlijk)

En tja, niet gehoopt maar toch gebeurd: We zitten vanaf 19 de-
cember 2021 weer in een lockdown en sinds 25 januari jl. zijn er 
nieuwe versoepelingen zodat we meer mogen. 
Het vreemde aan deze lockdown is dat alles bijna dicht is, maar 
toch neemt het aantal coronabesmettingen fors toe, en volgens 
de WHO zal in het huidige verspreidingstempo zeker de helft 
van de Europeanen besmet raken met de omicronvariant.
Eens temeer blijkt dat het virus nog lang niet weg is, en het er 
naar neigt dat we hiermee moeten gaan leren leven.

Rutte IV
Welgeteld 360 dagen na het ontslag van het kabinet Rutte III op 
15 januari 2021 is er weer een ‘missionair’ kabinet. Na de langste 
kabinetsformatie uit de Nederlandse geschiedenis stonden de le-
den van de regering Rutte IV op 10 januari jl. op het bordes van 
paleis Noordeinde.
Het was een historische bordesfoto. Er staan liefst 20 ministers 
om de koning heen. Een record. Het gemiddelde in de afgelopen 
50 jaar was 15. Op liefst zes departementen lopen nu twee mi-
nisters rond. Dat is wellicht handig om in een vierpartijencoalitie 
iedereen aan bod te laten komen, maar maakt de organisatie er 
niet doelmatiger op. Van de nieuwe ploeg is de helft vrouw, ook 
een historisch hoogtepunt.
Door de lange duur van de formatie — de verkiezingen vonden 
plaats op 17 maart vorig jaar — is er weinig regeertijd over voor 
het kabinet Rutte IV. De volgende verkiezingen vinden plaats in 
maart 2025, oftewel over drie jaar en twee maanden. Of eerder, 
in het geval dat het kabinet voortijdig ten val komt.
Struikelblokken zijn er voldoende. De pandemie is nog niet voor-
bij en het draagvlak voor maatregelen kalft af. Sowieso komt er 
waarschijnlijk nog een parlementaire enquête naar de aanpak 
van corona. Ook zijn er enquêtes aangekondigd naar de gaswin-
ning in Groningen en naar de toeslagena� aire. De vier partijen 
hebben bovendien wel een meerderheid in de Tweede Kamer 
van 77 zetels, maar in de Eerste Kamer hebben ze slechts 30 van 
de 75 zetels. Het kan dus een héél spannende tijd worden en de 
kernvraag is overleeft Rutte IV die?

(Ont)koppeling AOW van het minimumloon
Opvallend nu al vind ik dat Rutte IV ten opzichte van vele vorige 
kabinetten een draai heeft gemaakt van hand op de knip naar 
strooien met miljarden. Dus die 3 miljard voor de koppeling van 
de AOW aan het minimumloon moet toch geen probleem zijn, en 
daarover is het laatste nog niet gezegd.
Op 10 januari jl. stond ook Carola Schouten als kersverse minis-
ter van Pensioen, Participatie en Armoedebeleid op het bordes. 
We vinden dat haar eerste stap op deze post moet zijn het direct 
terugdraaien van de plannen om de AOW niet mee te laten stij-
gen met het minimumloon. 
De oudere generatie heeft de laatste 10 jaar al tientallen procen-
ten ingeleverd door het uitblijven van indexatie van pensioenen. 

Vakbond ABW heeft dan ook 
een brief gestuurd naar mi-
nister Schouten waarin ze 
haar zorgen duidt en vraagt 
om daadkrachtig handelen, 
zie ook pagina 10 en 11 in 
deze Vizier!

In� atie
Ook de hoge in� atie die in december jl. opgelopen is naar 5,7% 
op jaarbasis, baart mij zorgen. Dat is het hoogste niveau in één 
maand tijd in bijna 40 jaar. De oorzaak van de hoge in� atie is 
grotendeels te herleiden naar de torenhoge energieprijzen (zowel 
van olie als van gas) mede door spanningen op geopolitiek zo-
als de onzekere gasleveranties vanuit Rusland. Die onzekerheid 
heeft een opdrijvende werking op de gasprijs.
Gelukkig zijn de voorspellingen dat dit jaar en volgend jaar de 
Nederlandse economie naar verwachting opveert en de werk-
loosheid historisch laag blijft.
Maar als de havens mogelijk dicht gaan door Corona-besmettin-
gen (bijvoorbeeld China) worden naast de hoge energieprijzen 
ook heel veel producten, of je het nou hebt over speelgoed of mo-
biele telefoons, duur. 

Twintig jaar euro
Op 1 januari 2022 bestaat de euro 20 jaar.
DING FLOF BIPS, u kent dit ezelsbruggetje toch nog dat gebruikt 
werd om de 12 EU-landen te onthouden die op 1 januari 2002 de 
euro invoerden als wettig, nationaal betaalmiddel. 
Time � ies want ondanks wat kritische geluiden om in diverse 
Europese landen met een sterke economie te kiezen voor de oude 
eigen munt is die euro er nog steeds. 
Inmiddels geldt nu in 19 landen en ook enkele ministaten de 
euro als wettig betaalmiddel. 
1.  DING FLOF BIPS: Duitsland, Ierland, Nederland, Grieken-

land, Finland, Luxemburg, Oostenrijk,  Frankrijk, België, Ita-
lië, Portugal en Spanje.

2.  U kunt inmiddels in 19 EU-landen met de euro betalen: België, 
Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, 
Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Neder-
land, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Slowakije en Spanje.

Vakbondswerk
Inmiddels hebben we in de bijna twee jaar die we getro� en zijn 
door het Covid-19 virus met al zijn varianten een modus gevon-
den hoe we moeten dealen met de situatie en hoe we onze in-
dividuele en collectieve belangenbehartiging het beste kunnen 
verrichten.
Steeds wordt per vraag van een lid gekeken wat de beste aanpak 
is om onze leden te helpen en bij te staan. Grote collectieve bij-
eenkomsten zijn nog steeds niet mogelijk vanwege de steeds ver-
anderende regels die gelden vanuit de overheid.
Wij van de Vakbond ABW kijken steeds wat kan en wat mag met 
inachtneming van een ieders gezondheid. Maar uw belangenbe-
hartiging komt nimmer in gevaar!

Jack Hurxkens,
voorzitter.
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Om te noteren
√    Het bondskantoor is gesloten op
  de week van Carnaval 
  maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart; 
  vrijdag 15 april (Goede Vrijdag); 
  maandag 18 april (Tweede Paasdag); 
  woensdag 27 april (Koningsdag); 
  donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag); 
  vrijdag 6 mei (dag na Bevrijdingsdag);
  donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag); 
  vrijdag 27 mei (dag na Hemelvaart); 
   maandag 6 juni (Tweede Pinksterdag).

√    Het volgende nummer van Vizier
  verschijnt in de week van 27 juni.

√   Kijk voor het laatste nieuws op 
  www.vakbondabw.nl

Bent u geboren in het jaar 1956 en wel in de maand maart, 
april of mei én Bereikt u in 2022 de AOW-gerechtigde 
leeftijd in de maand oktober, november of december 

Pensioenbijeenkomst
Op maandag 14 maart 2022 om 19.00 uur
in Cultuurhuis Heerlen
aan de Sittarderweg 45 te Heerlen

Bent u geboren in het jaar 1956 in de maanden juni, juli, 
augustus, september, oktober of november
én Bereikt u in 2023 de AOW-gerechtigde leeftijd in de 
periode van 1 april 2023 tot en met 30 september 2023

Pensioenbijeenkomst 
Op maandag 14 november 2022 om 19.00 uur
in Cultuurhuis Heerlen
aan de Sittarderweg 45 te Heerlen

Heeft u interesse in en vragen over erfrecht?

Bijeenkomst Erfrecht
Maandag 20 juni 2022
om 19.00 uur in Cultuurhuis Heerlen
aan de Sittarderweg 45 te Heerlen

Belangrijke
bijeenkomsten 2022 

WILT U NAAR HET 
BONDSKANTOOR KOMEN?
Dan moet u altijd eerst een afspraak maken via 
045 – 571 99 55.

Maar in deze corona tijd moet u zeer zeker eerst een 
afspraak maken omdat ons kantoor niet altijd bemand is.
Dus ons advies is: 
Informeer altijd van tevoren of en wanneer u terecht kan.
We zijn van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar.
Onze vakbondsbestuurders en vakbondsadvocaten staan in 
ieder geval altijd via de telefoon voor u klaar.
Indien u papieren wilt afgeven, dan kunt u dat doen door 
die in een gesloten envelop door de brievenbus te 
deponeren. 
Vergeet niet om op de envelop 
te vermelden voor wie 
die bestemd is!

Alleen samen krijgen 
we corona onder 
controle.

Ook bij de
Vakbond ABW
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Digid-codes -  De digid-codes 
(gebruikersnaam en 
wachtwoord) van uzelf en uw 
� scale partner 

   LET OP: Wilt u s.v.p. uw 
digidcode heel secuur
controleren, alvorens het 
telefonisch spreekuur gaat 
plaatsvinden

Jaaropgaven -  Alle jaaropgaven 2021 
(ook van buitenlandse 
inkomsten) en overzichten 
2021 van neveninkomsten en 
bijverdiensten 

Woon-werkverkeer  -  OV-reisverklaring en reisver-
met openbaar vervoer  klaring van werkgever

Partneralimentatie -  Overzicht van ontvangen 
alimentatie in het jaar 2021

 -  Overzicht van betaalde alimen-
tatie in het jaar 2021

Eigen woning -  WOZ-waarde (Zie hiervoor de 
aanslag Gemeentelijke Be-
lastingen over het jaar 2021
met een waarde peildatum per 
01-01-2020) 

 -  Overzicht ontvangen over-
heidsbijdrage 2020 voor de 
eigen woning

 -  Overzicht betaalde rente en 
kosten van de hypothecaire 
geldleningen over het jaar 2021

 -  Rekeningen en/of betalings-
bewijzen m.b.t. onderhoud 
of verbetering van de eigen 
woning, indien ge� nancierd 
met hypothecaire geldlening

Eigen woning 
Bij aan- en verkoop van de eigenwoning of verandering van 
hypotheek in het jaar 2021:
 -  Alle hierboven genoemde pos-

ten bij Eigen woning
 - Rekening notaris
 - Rekening Taxateur
 - Rekening Makelaar 

Premies voor Lijfrente -  Overzicht en/of polis van 
betaalde premies lijfrente 2021

 -  Overzicht van FACTOR A = 
pensioenaangroei

   LET OP: Dit dient de pensioen 
aangroei 2020 te zijn en 
deze staat op het ontvangen 
“Uniform Pensioenoverzicht 
(UPO) 2021”

Premies voor  -  Overzicht van betaalde
Arbeidsongeschikt-  premies 2021 voor periodieke
heids Verzekeringen    uitkeringen bij invaliditeit, 

ziekte of ongeval

Uitgaven voor speci- - Kosten van genees- en heel-
� eke zorgkosten   kundige hulp (met uitzonde-
(Kosten i.v.m. ziekte)    ring van ooglaserbehandelin-

gen
-  Kosten van medicijnen ver-

strekt op voorschrift van een 
arts die BUITEN het Eigen 
Risico vallen

-  Vervoerskosten t.b.v. bezoek 
aan artsen e.d.

 -  Kosten voor hulpmiddelen 
(met uitzondering van brillen, 
lenzen en nu ook geen rol-
lators, looprekken e.d. meer)

 -  Kosten particuliere gezinshulp
 -  Dieetkosten (voor zover opge-

nomen in dieetkosten tabel)
 -  Kosten voor extra kleding en 

beddengoed
 -  Reiskosten ziekenbezoek, mits 

voldaan aan de voorwaarden

Giften -  Betalingsbewijzen en/of 
overzicht van giften aan kerken 
of algemeen nut beogende 
instellingen in het jaar 2021 
Zie de betre� ende ANBI-lijst

Studiekosten -  Overzicht van de scholingsuit-
gaven van uzelf en uw � scale 
partner in het jaar 2021

Spaargelden, aandelen -  In het geval uw bezittingen 
op 1 januari 2021 of tweede 
woning meer is dan 

  € 50.000/€ 100.000, dan:
 -  Een overzicht van ALLE bank-

rekeningen met de waarde op 
01-01-2021 

 -  Een overzicht van de aandelen, 
obligaties e.d. met de waarde op 
01-01-2021

 -  Waarde op 01-01-2021 van de 
vakantiewoning en/of tweede 
woning 

 -  Overzicht van de schulden 
per 01-01-2021 voor zover de 
waarden van uw bezittingen 
meer dan € 50.000/€ 100.000 
bedragen 

LET OP:
Ook al is een aantal gegevens al vooraf ingevuld in uw online 
belastingaangifte, u heeft nadrukkelijk toch alle hierboven 
genoemde gegevens – voor zover van toepassing – nodig.
De vooraf ingevulde gegevens zijn namelijk niet altijd volledig 
en ook niet altijd correct. Deze gegevens moeten pertinent 
nog gecontroleerd worden aan de hand van uw eigen docu-
menten.

Wat hebben u en uw � scale partner 
nodig bij het invullen van de 
belastingaangifte IB 2021?
(Uiteraard indien van toepassing)

LET OP!!  De Belastingservice

is gratis voor ABW-leden.

Is uw � scale partner nog geen lid en 

wilt die zijn aangifte ook door ons laten 

invullen, dan kan dat alleen als hij/zij lid 

wordt van onze vakbond.

Belastingservice
ABW-leden – IB 2021 
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 belastingfor-
mulier wil laten invullen door de bond moet eerst een afspraak 
maken met onze administratie. Bel hiervoor: 045-571 99 55.

Telefonische spreekuren
Het invullen gebeurt ook dit jaar (net als vorig jaar) zoals het 
er nu uitziet via telefonische spreekuren. Dit uiteraard i.v.m 
het steeds toenemende en hoge aantal besmettingen van de 
Omicron variant van het COVID-19 virus.

Wat heeft u hiervoor nodig?
Voor een uitgebreid overzicht van de gegevens welke u nodig 
heeft, verwijzen wij u naar de CHECKLIST die hier naast staat. 
In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt die niet meer als 
aparte bijlage in de kleur geel bijgesloten.

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 het telefonisch 
spreekuur gaat plaatsvinden 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 gege-
vens moeten evenwel nog secuur gecontroleerd worden. Onze 
vragen aan u en onze controle van uw gegevens is enkel en al-
leen 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.

Belastingservice IB-2021Belastingservice IB-2021Checklist
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Per 1 januari 2022 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoor-
ziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werkne-
mers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ou-
derdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet werk 
en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Werkloos-
heidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen 
(WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziek-
tewet (ZW) en Toeslagenwet (TW) aangepast. Dit komt doordat 
deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. 
Het minimumloon stijgt van € 1.701,00 naar € 1.725,00 bruto per 
maand. Tevens worden de minimumjeugdlonen per 1 januari 2022 
herzien.

MINIMUMLOON PER 1 JANUARI 2022
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 bij-
voorbeeld is een volledige werkweek 40 uur. In de horeca en de 
glastuinbouw is dat 38 uur per week.
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 o�  ciële bedragen.

Per maand
Leeftijd Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder € 1.725,00 € 398,10 € 79,62
20 jaar € 1.380,00 € 318,50 € 63,70
19 jaar € 1.035,00 € 238,85 € 47,77
18 jaar € 862,50 € 199,05 € 39,81
17 jaar € 681,40 € 157,25 € 31,45
16 jaar € 595,15 € 137,35 € 27,47
15 jaar € 517,50 € 119,45 € 23,89

Tabel: minimumloon per maand, week en dag 
(bruto bedragen per 1 januari 2022)

Per maand, week en dag

21 jaar 
en 

ouder
20 

jaar
19 

jaar
18 

jaar
17 

jaar
16 

jaar
15 

jaar

36 
uur € 11,06 € 8,85 € 6,64 € 5,53 € 4,37 € 3,82 € 3,32

38 
uur € 10,48 € 8,39 € 6,29 € 5,24 € 4,14 € 3,62 € 3,15

40 
uur € 9,96 € 7,97 € 5,98 € 4,98 € 3,94 € 3,44 € 2,99

Tabel: minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 
en 40 uur (bruto bedragen per 1 januari 2022)

PARTICIPATIEWET
Per 1 januari 2022 stijgen de bijstandsuitkeringen. De (netto) 
uitkeringen voor mensen vanaf 21 jaar tot de AOW-gerechtig-
de leeftijd zijn afhankelijk van leeftijd en situatie: 

Per maand Vakantie-
uitkering Totaal  

Gehuwden/
samenwonenden € 1.481,60 € 77,98 € 1.559,58 

Alleenstaanden 
en alleenstaande 

ouders 
€ 1.037,12 € 54,59 € 1.075,44

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

Per maand Vakantie-
uitkering Totaal

Gehuwden/
samenwonenden € 1.560,41 € 82,13 € 1.642,54 

Alleenstaanden 
en alleenstaande 

ouders
€ 1.152,41 € 60,65 € 1.213,06

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

Per maand Vakantie-
uitkering Totaal

Gehuwden/
samenwonenden € 510,81 € 26,88 € 537,69 

Alleenstaanden 
en alleenstaande 

ouders
€ 328,40 € 17,28 € 345,68

Voor gehuwden en alleenstaanden van 21 jaar of ouder die sa-
menwonen met één of meer meerderjarige personen waarmee 
kosten kunnen worden gedeeld, geldt op grond van de kosten-
delersnorm 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 bij-
standsuitkering:

Special Minimumloon en 
Sociale Verzekeringen
per 1 januari 2022  

OM TE

BEWAREN: 
Bron:  https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-
 werkgelegenheid/nieuws/2021/12/21/uitkeringsbedrgane-per-1-januari-2022
Noot:  Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

IN MEMORIAM
WIEL SMEETS  †
Op 24 januari jl. ontvingen we het droevige bericht over het heengaan van onze oud-voorzitter Wiel Smeets op een 
gezegende leeftijd van 90 jaar. 

Persoonlijk heb ik een speciale band gehad met Wiel omdat hij als toenmalige voorzitter van onze vakbond mij ook in 
dienst heeft genomen toen ik op 15 juli 1981 bij de Vakbond ABW kwam werken. 

Ook gaf Wiel mij indertijd in mijn dubbelfunctie van chef de bureau en boekhouder steeds meer de ruimte om me verder 
te verdiepen in de belastingwetgeving om me zodoende in te kunnen zetten voor de belastingservice van de ABW. 

Ik wil Wiel dan ook gedenken door stil te staan bij zijn loopbaan bij de Vakbond ABW en de rol en betekenis die hij speelde.

Wiel Smeets werd op 1 april 1950 door zijn vader – die een van de medeoprichters was van de Vakbond ABW -  lid gemaakt 
van onze vakbond.

Een paar weken later trad hij in dienst van de mijn Wilhelmina. De Willemien (zoals deze mijn in de volksmond genoemd 
werd) vond hij een mooie naam voor een mijn waar een Wiel werkte die met een Mien getrouwd is. Toen op 17 december 
1965 door Joop den Uyl in de schouwburg van Heerlen aangekondigd was dat de Limburgse mijnen gesloten werden, 
gaat Wiel vanwege gezondheidsredenen een paar jaar later – in 1968, 6 jaar voor de sluiting van de laatste Nederlandse 
kolenmijn - weg van de mijn, die een jaar later ook dicht ging. 

Wiel bleef actief in de bond. Zo zat hij namens de bond in het overleg met het FSI, in het overlegorgaan voor de sociale 
werkvoorziening, in het bestuur van het Maatschappelijk werk Hoensbroek en in het bestuur van het GAK, bij de bedrijfs-
vereniging van de mijnwerkers. In 1970 was Wiel gemeenteraadslid in de gemeente Klimmen. En vanaf 1974 wethouder 
Sociale Zaken en als zodanig bestuurslid van het ZOL die de WSW uitvoerde. Dus van drie kanten kreeg hij alle informatie 
van werkgevers- en werknemerskant welke hij met zorg toepaste voor de ABW-leden.

In 1970 werd Wiel Smeets lid van het hoofdbestuur van de bond. Sociale aangelegenheden wordt zijn portefeuille. 

Op 1 oktober 1978 kwam Wiel Smeets als vakbondsbestuurder in vaste dienst van de bond. Hij herinnerde zijn entree in 
de bond nog goed. Hij werd meteen in het diepe gegooid, want op 15 oktober moest hij meteen deelnemen aan het overleg 
bij DSM over het plan om 2000 banen te schrappen. 

Op 1 januari 1980 werd Wiel Smeets voorzitter van de ABW, een functie die hij uitoefende tot 1986, omdat hij gebruik kon 
maken van een regeling waarbij oud-mijnwerkers met 55 jaar met vervroegd pensioen konden gaan. 

Maar Wiel liet zijn ABW niet in de steek, en bleef actief voor de ABW. 

Hij bleef namens de bond in het bestuur van het Algemeen Mijnwerkers Pensioenfonds (AMF), hielp uit tijdens de spreek-
uren voor de leden en deed het eerste jaar ook nog de cao-onderhandeling bij DSM. De jaren daarna bleef hij beschikbaar 
om op het bondskantoor en later thuis de belastingformulieren voor leden in te vullen omdat hij graag en nog steeds de 
belangen van de leden wilde blijven behartigen, iets wat hij ruim 60 jaar deed.

Wiel ademde de Vakbond ABW, want behalve het invullen van de belastingformulieren, was hij redactielid van ons vakblad 
Vizier en participeerde hij in de Geschillencommissie van de Vakbond ABW, in het bestuur van de Stichting Wachtgeld-
fonds Regiovakbond ABW en in het bestuur van de Bondsgroep Gepensioneerden & Uitkeringsgerechtigden.

Wiel zijn laatste en memorabele optreden was op 25 september 2019, de dag waarop ons 75-jarig bestaan werd gevierd, en 
hij het boek ’75 jaar Vakbond ABW’ mocht ontvangen.

Trots als een pauw nam hij die in ontvangst en liet zijn vakbondsidealen nog eens weergalmen: “Het beste bewijs van de 
ernst van weleer, de goede bedoelingen en het harde vechten tegen onze belagers, is het huidige bestaan van de Vakbond 
ABW met een dusdanig draagvlak dat wij in Zuid-Limburg als vakbond meetellen en onze partij meeblazen.”

Wiel Smeets zal voor de Vakbond ABW altijd vermeld blijven als een deskundig, empathische én sociaal krachtige bestuurder.

We wensen zijn weduwe Mien en overige familieleden héél veel sterkte en hopen dat ze troost kunnen vinden in zijn bij-
zondere nalatenschap aan de Vakbond ABW, en het feit dat hij voor ons en voor velen binnen én buiten de bond van zeer 
grote betekenis is.

Jack Hurxkens, voorzitter.
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dagloon. Per 1 januari 2022 wordt het maximumdagloon ver-
hoogd van bruto € 225,57 naar bruto € 228,76. 

Wajong 
De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicap-
ten (Wajong) biedt jonggehandicapten een uitkering op mini-
mumniveau. De basis waarop de uitkering wordt berekend (het 
bruto minimumloon) gaat per 1 januari 2022 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 2022: 
Vanaf 21 jaar € 79,31
20 jaar  € 63,45
19 jaar  € 47,59
18 jaar  € 39,66

Voor Wajong-gerechtigden onder de 21 jaar worden de hoogtes 
van de tegemoetkoming per 1 januari 2022 als volgt aangepast:

De bruto tegemoetkomingen per maand zijn: 
20 jaar  € 10,52
19 jaar  € 17,54
18 jaar  € 18,26

Toeslagenwet 
De Toeslagenwet zorgt voor een aanvulling op een aantal uit-
keringen 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 be-
dragen voor 18 t/m 20-jarigen zijn gebaseerd op 75 % van het 
corresponderende netto minimumjeugdloon. 
Sinds 1 juli 2016 geldt de kostendelersnorm in de Toeslagen-
wet. 
Per 1 januari 2022 zijn de bruto bedragen per dag (exclusief 
vakantietoeslag en afhankelijk van leeftijd en situatie):
Gehuwden/samenwonenden  € 79,31 
Alleenstaanden vanaf 21 jaar  € 57,48 
Kostendeler vanaf 21 jaar  € 36,38 
Alleenstaanden van 20 jaar  € 43,43 
Alleenstaanden van 19 jaar  € 31,58 
Alleenstaanden van 18 jaar  € 26,41 

AOW
De AOW-bedragen worden afgeleid van het nettominimum-
loon per maand. De hoogte van de te ontvangen AOW is afhan-
kelijk van de opbouw en leefvorm. Voor elk jaar dat iemand is 
verzekerd wordt 2 % AOW opgebouwd. Iemand krijgt een vol-
ledig AOW-pensioenen als hij de 50 jaar voor de AOW-leeftijd 
altijd verzekerd is geweest.
Alleenstaanden ontvangen 70 % van het nettominimumloon. 
Gehuwden en samenwonenden ontvangen eider 50 % van het 
nettominimumloon.
Voor gehuwde of samenwonende AOW’ers van wie de partner 
jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd gelden afwijken-
de regels. De AOW is gebaseerd op 50 % van het netto mini-
mumloon (de uitkering voor een gehuwde).
Daarbovenop komt een toeslag van maximaal hetzelfde bedrag 
(bruto € 874,69). 
Vanaf 1 januari 2015 is de partnertoeslag gesloten voor nieuwe 

instroom. Hierop geldt één uitzondering: mensen die als ge-
volg van de verhoging van de AOW-leeftijd pas na 1 januari 
2015 AOW-gerechtigd worden, hebben nog wel recht op toe-
slag. 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 pensi-
oen gebaseerd op 70 % van het netto minimumloon. De toeslag 
voor deze AOW’ers is maximaal 30 %. 
De bruto uitkeringsbedragen per 1 januari 2022, voor AOW’ers 
van wie het recht op pensioen is ingegaan na 1 februari 1994, zijn:

Per 
maand

Vakantie-
uitkering Totaal

Gehuwden/
samenwonenden € 874,69 € 50,39 € 925,08 

Gehuwden/
samenwonenden 
met maximale toe-
slag (partner jon-
ger dan de AOW-
leeftijd)

€ 1.749,38 € 100,78 € 1.850,16 

Maximale toeslag € 874,69 € 50,39 € 925,08 

Alleenstaanden € 1.290,39 € 70,54 € 1.360,93

De bruto uitkeringsbedragen per 1 januari 2022 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 € 874,69 € 50,39 € 909,00 

Gehuwden/
samenwonenden 
met partner jon-
ger dan de AOW-
leeftijd (zonder 
partnertoeslag)

€ 1.290,39 € 70,54 € 1.360,93 

Alleenstaanden € 1.290,39 € 70,54 € 1.360,93

In bovenstaande overzichten gaat het om bedragen zonder de 
inkomensondersteuning AOW. Deze bedraagt € 26,38 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 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 onge-
huwd 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 inko-
men 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 minimum-
loon 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 be-
draagt 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 ja-
nuari 2022 opgenomen. De bedragen zijn zonder de tegemoet-
koming Anw. Deze is € 17,90 bruto per maand. 

Per 
maand

Vakantie-
uitkering Totaal

Alleenstaanden € 1.263,61 € 86,49 € 1.350,10 

Verzorgings-uit-
kering € 793,84 € 61,78 € 855,62

Kosten
delersnorm € 793,84 € 61,78 € 855,62

Wezenuitkering 
tot 10 jaar € 404,36 € 27,68 € 432,04 

Wezenuitkering 
van 10 tot 16 jaar  € 606,53 € 41,52 € 648,05 

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

€ 808,71 € 55,35 € 864,06 

Kinderbijslag 
Ouders en verzorgers van kinderen tot en met 17 jaar ontvan-
gen kinderbijslag (AKW).
Het kinderbijslagbedrag wordt per 1 januari 2021 aangepast in 
lijn met de ontwikkeling van de consumentenprijs.
De bedragen per 1 januari 2022 per kwartaal zijn als volgt: 
Per kind 0 t/m 5 jaar (70%)  € 230,69
Per kind 6 t/m 11 jaar (85%)  € 280,13
Per kind 12 t/m 17 jaar (100%)  € 329,56

Transitievergoeding
De maximale transitievergoeding bij ontslag is met ingang van 
1 januari 2022 € 86.000 of een bruto jaarsalaris als dat hoger is 
dan € 86.000. In 2021 was dat € 84.000.

Loonstrookje verplicht
De werkgever moet een speci� catie van het loon ver-
strekken, 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.

Let wel: De spreekuren zijn alleen op afspraak!

Eigen vermogen

Gehuwden/samenwonenden en 
alleenstaande ouders 

€ 13.010,- 

Alleenstaanden € 6.505,- 

Voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en in een 
eigen huis wonen, geldt een extra vrijstelling van maximaal 
€ 54.900,-.

IOAW en IOAZ 
De IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk ar-
beidsongeschikte werkloze werknemers) is bedoeld voor oude-
re 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 noodge-
dwongen hun bedrijf of beroep moesten beëindigen. De IOAZ 
is onder bepaalde voorwaarden ook bedoeld voor gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte zelfstandigen. 
De IOAW en de IOAZ vullen het gezamenlijke inkomen aan tot 
bijstandsniveau. Op onderstaande bedragen worden de bruto 
inkomsten in mindering gebracht.

Per 
maand

Vakantie-
uitkering Totaal

Gehuwden/
samenwonenden 
(beide partners 21 
jaar of ouder)

€ 1.582,42 € 126,60 € 1.709,02 

Alleenstaanden 
en alleenstaande 
ouders zonder 
meerderjarige me-
debewoners

€ 1.250,10 € 100,01 € 1.350,11

Alleenstaanden en 
alleenstaande ou-
ders met een 
of meer meerder-
jarige medebewo-
ners (kostende-
lersnorm)

€ 791,21 € 63,30 € 854,51

In tegenstelling tot de bijstand wordt bij de IOAW geen reke-
ning 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 € 
142.920,- wordt jaarlijks 3 % verrekend met de uitkering. Voor 
mensen die een IOAZ-uitkering krijgen en een pensioentekort 
hebben, geldt dat zij tot maximaal € 135.718,- voor aanvullen-
de pensioenvoorzieningen mogen hebben zonder dat dit met 
hun uitkering wordt verrekend. 

WW, WIA, WAO en ZW, en Maximumdagloon  
Per 1 januari 2022 worden bestaande bruto uitkeringen in de 
WAO/WIA, WW en ZW verhoogd met 1,41 %, in lijn met de 
stijging van het bruto minimumloon per dag. De hoogte van 
de WW-, WIA-, WAO-, en ZW-uitkering hangt onder meer af 
van de hoogte van het laatstverdiende loon en het maximum-
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nieuwsnieuws

Bron: Xperthr.nl

-  Hotelschoonmakers per 1 januari 2023 weer een feestdagen-
toeslag krijgen; 

-  Werknemers die (op verzoek van de werkgever) collega’s mee 
laten rijden, hun reistijd ook als werktijd mogen rekenen; 

-  Werknemers het tweede ziektejaar volledig krijgen doorbe-
taald (dit was 90%). 

UITZENDCAO 
Vakbonden hebben na ABU ook met NBBU een akkoord bereikt 
over een nieuwe cao. Hierdoor ligt er na ruim een jaar van onder-
handelingen eindelijk een akkoord met beide brancheorganisaties. 
De cao heeft een looptijd van 17 november 2021 tot 2 januari 
2023. Er is niet gekozen voor een langjarige cao omdat partijen 
deze cao zien als een overbruggingscao.
Er zijn afspraken gemaakt over meer werkzekerheid en een bete-
re pensioenopbouw voor alle 850.000 uitzendkrachten in Neder-
land. Ook wordt de loonkloof tussen tijdelijk en vast personeel 
verkleind.
Doordat er nu gelijke afspraken liggen tussen de bonden en de 
beide koepels, is er net als de vorige keer sprake van een gelijke 
cao voor alle uitzendkrachten. 
Uitzendkrachten gaan meer verdienen, omdat de Inlenersbelo-
ning hoger wordt. Dat is een regeling die ervoor zorgt dat uit-
zendkrachten hetzelfde salaris verdienen als hun vaste collega’s 
die hetzelfde werk doen. In de nieuwe cao hebben uitzendkrach-
ten nu ook net als hun vaste collega’s recht op: 
•  Alle eenmalige uitkeringen, zoals de eenmalige loonsverhoging.
•  Cao-loonsverhoging op hetzelfde moment als je collega in vas-

te dienst.
• Vaste eindejaarsuitkering (vanaf 2023).
• Inschaling op basis van werkervaring.
• � uiswerkvergoeding.
• Verstrekking van functie-gerelateerde hulpmiddelen.

Dit is een eerste, belangrijke stap richting de gezamenlijke invul-
ling van het SER-advies ‘Zekerheid voor mensen, een wendbare 
economie en herstel van de samenleving’. Dit advies stelt dat 
concurrentie op arbeidsvoorwaarden moet worden voorkomen 
tussen uitzendkrachten enerzijds en werknemers in gelijkwaar-
dige functies bij de opdrachtgever anderzijds. 
In de nieuwe cao Uitzendkrachten staan ook de eerste stappen 
om te komen tot een marktconforme pensioenregeling voor uit-
zendkrachten. 
Al na 8 weken werken bouw je pensioen op. Dat was 26 weken. 
Ook wordt jouw pensioen over een groter deel van je salaris bere-
kend, waardoor je meer spaart in je pensioenpot. 

Langer een ww-uitkering
Je bent beter beschermd als je je baan kwijt raakt. Als je werkloos 

wordt, heb je recht op maximaal 38 maanden WW, in plaats van 
24 maanden. Hoeveel maanden je precies krijgt, hangt af hoe-
lang je gewerkt hebt. 

Kortere fasen
Als uitzendkracht werk je in fasen. Je begint in fase A en je zou 
moeten doorstromen naar fase C (Of 1 t/m 4 bij de NBBU). Bij ie-
dere fase krijg je meer zekerheid en rechten. In de laatste fase heb 
je eindelijk recht op een vast contract met het uitzendbureau. In 
de nieuwe cao is afgesproken dat de eerste fasen korter worden. 
De eerste fase duurt 52 weken. Dit was 78 weken. Ook de fase 
erna wordt korter: 3 jaar in plaats van 4 jaar.
Naast deze en dergelijke regelingen voor uitzendkrachten, krij-
gen speci� ek arbeidsmigranten aandacht. Voor hen komt er voor 
de eerste twee maanden een inkomensgarantie bij een uitzend-
werkgever ter hoogte van minstens het wettelijk minimumloon. 
Daarnaast geldt nu de afspraak dat arbeidsmigranten tot vier 
weken na het einde van de uitzendovereenkomst in hun huisves-
ting mogen blijven.
In het onderstaande de belangrijkste afspraken.

CAO TEXTIELVERZORGING
Met ingang van 2 januari 2022 is er een nieuwe cao Textielver-
zorging. Opvallend is een herfstbonus en een optionele verschui-
ving van eindejaarsuitkering naar loon. 100 euro bruto per 1 
oktober 2022. Deze herfstbonus is een bijzonder element in de 
nieuwe cao Textielverzorging. De grati� catie is weggelegd voor 
iedereen die langer dan 6 maanden fulltime werkzaam is in een 
functie die valt binnen de cao. Naast deze eenmalige uitkering 
kunnen werknemers rekenen op structurele loonstijging. Ze krij-
gen er namelijk 2,25 % bij per 1 maart 2022 en nog eens 1,35 % 
per 1 maart 2023. 
Werknemers in de textielverzorging krijgen daarnaast een inte-
ressante keuze. Ze kunnen ervoor kiezen tweemaal 1,5 % van 
hun eindejaarsuitkering te verschuiven naar het loon. Volgens 
berekeningen zou dit minimaal 0,34 % extra loon moeten op-
leveren. Zij die hun eindejaarsuitkering willen houden zoals die 
was, kunnen dat kenbaar maken aan hun werkgever. Tot slot 
gaat de reiskostenvergoeding in 2022 omhoog van 14 naar 15 
cent per kilometer.
De nieuwe cao heeft een looptijd van 16 maanden. Hij gaat in op 
2 januari 2022 en loopt tot 1 mei 2023. In de tussentijd wordt er 
door alle partijen toegewerkt naar een nieuwe cao in 2023. Daar-
bij geldt de wens om die leesbaarder, eenduidiger en duidelijker 
te maken, met inhoudelijk extra aandacht voor het voorkomen 
van ziekte.

AKKOORD CAO MEUBELINDUSTRIE EN INTERIEURBOUW
Koninklijke CBM (branchevereniging voor interieurbouw en 
meubelindustrie) en vakbonden hebben een de� nitief akkoord 
bereikt voor een nieuwe CAO Interieurbouw en Meubelindustrie 
met ingang van 1 januari 2022.
Op 1 januari 2022 start ook het nieuwe loongebouw. Dit loonge-
bouw sluit beter aan op de daadwerkelijke arbeidsvoorwaarden 
in de sector, het biedt werkgevers meer houvast en werknemers 
meer perspectief. Verder wordt er ook in de komende jaren geïn-
vesteerd in duurzame inzetbaarheid, opleiding en scholing.

De afspraken houden het volgende in:
Een cao met een looptijd van 24 maanden van 1 januari 2022 tot 
en met 31 december 2023.
Gedurende deze looptijd worden de daadwerkelijk betaalde lonen 

en de lonen in de loonschalen op 1 februari 2022 met 3% en op 1 
januari 2023 met 3,25% verhoogd.
Met ingang van 1 januari 2022 wordt een nieuw minimum func-
tie- en loongebouw ingevoerd op basis van de ORBA-systema-
tiek. Aan de functiegroep A t/m E worden F en G toegevoegd.
Met ingang van 1 januari dient iedere werknemer conform het 
functiegebouw ingedeeld te worden op basis van ervaringsja-
ren in de bovengelegen trede in de van toepassing zijnde func-
tiegroep. Werknemers kunnen er bij de toepassing van de ver-
nieuwde loontabellen in loon niet op achteruitgaan.
Beloning conform het loongebouw vindt intern plaats op basis 
van een beoordelingsstructuur of bij gebreke daaraan op grond 
van ervaring.
Werknemers die in 2022 in functietrede 0 of 1 ingedeeld worden 
krijgen er bij de eerstvolgende tredeverhoging 2 ervaringstreden bij.
De kilometervergoeding om met de eigen auto naar een klus of 
karwei te rijden wordt verhoogd naar €0,35.
De bepalingen uit de cao zijn niet van toepassing op werknemers 
die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.
Ter bevordering van de gezondheid is het verplicht elke 3 jaar een 
uitgebreid medisch onderzoek (PMO) met de mogelijkheid voor 
fysieke check, aan te bieden aan werknemers.
De werknemer ontvangt een onbelaste thuiswerkvergoeding 
van € 2,- per thuis gewerkte dag.
Uitzendkrachten dienen een beloning van het uitzendbureau 
te ontvangen die gelijk is aan de beloning (o.a. vergoeding voor 
overwerk/ploegendiensten en vakantie-/ ATV dagen) van de 
werknemer werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie in 
dienst van de inlenende onderneming.
De CAO Sociaal Fonds Meubel wordt verlengd van 1 januari 2022 
tot en met 31 december 2025.
De mogelijkheid om een woon-werk reiskostenregeling in de cao 
op te nemen wordt gedurende de looptijd onderzocht.

De volgende afspraken treden met ingang van 1 januari 2022 
in werking. Deze wijzigingen zijn onderdeel van de a� opende 
cao 2020-2021:
In het kader van de verbetering van de duurzame inzetbaarheid 
van mensen en om mensen met zwaar werk in staat te stellen 
eerder dan de AOW-leeftijd te stoppen met werken, willen we 
afspraken maken met vakbonden over een RVU-/zwaar werk-
regeling binnen het subsidiekader van de MDIEU regeling, zodat 
zij met ingang van 1 januari 2022 van deze regeling gebruik kun-
nen maken. Voorgesteld wordt om die mensen die eerder willen 
stoppen, die gelegenheid te geven vanaf het moment dat ze 65 
jaar worden, op dat moment zwaar werk verrichten en 20 van 
de 25 jaar in de sector hebben gewerkt. Onder zwaar verstaan 
we werkzaamheden in de productie/montage, logistiek/trans-
port en technische dienst. In de uitwerking van de regeling zal 
rekening worden gehouden met mensen die als gevolg van een 
fusie of wijziging van werkingssfeer van de werkgever in de refer-
teperiode onder de cao-interieurbouw en meubelindustrie zijn 
komen te vallen. In geval van overlijden zal de uitkering aan de 
nabestaande(n) toekomen. Jaarlijks zal de uitkering geïndexeerd 
worden conform de verhoging van de AOW. Financiering vindt 
plaats middels een werkgeverspremie.
De leeftijdsgrens om overwerk en werk in ploegendiensten te 
weigeren wordt verhoogd van 57 naar 60 jaar. De leeftijdsgrens 
om nachtwerk te weigeren blijft onveranderd op 55 jaar.
Werknemers hebben vanaf 58 jaar het recht op een 4-daagse 
werkweek in het kader van de 80/90/100 -regeling.

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 eindstadi-
um 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 overeen-
komst tussen werkgeverspartijen en werknemerspartijen (vak-
bonden). Er is sprake van een cao indien het onderhandelingsre-
sultaat en/of het principeakkoord door de leden is aangenomen 
en uiteindelijk ondertekend is door de betre� ende partijen.

LOONMUTATIES EN EENMALIGE UITKERINGEN IN DE 
PERIODE 1 JANUARI 2022 T/M 1 JULI 2022 
Wilt u meer weten over “Loonmutaties en eenmalige uitkerin-
gen” in de periode 1 januari 2022 tot en met 1 juli 2022 bezoek 
op onze website de rubriek “Nieuws”.

PRINCIPEAKKOORD CAO SCHOONMAAK- EN 
GLAZENWASSERSBRANCHE 2022-2024 
Op 13 december 2021 hebben werkgeversorganisatie Schoon-
makend Nederland en de vakbonden  een principeakkoord be-
reikt over de cao in de schoonmaaksector. 
• Looptijd
  De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 

30 juni 2024. 
• Loonsverhogingen
– 3,40% loonsverhoging per 1 april 2022
– 2,75% loonsverhoging per 1 april 2023 
– 1,50% loonsverhoging per 1 april 2024 
  Daarnaast gaat de eindejaarsuitkering de komende jaren in 

stapjes verder omhoog, van 4,2% nu tot 5% in 2024. 
• Arbeidsvoorwaarden 
- Jeugdlonen gaan per 1 april 2022 omhoog: 
 • 20 jaar: van 75% naar 100% van het vakvolwassen loon
 • 19 jaar: van 65% naar 90% van het vakvolwassen loon 
 • 18 jaar: van 55% naar 85% van het vakvolwassen loon 
 • 17 jaar: van 45% naar 80% van het vakvolwassen loon 
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Voor u gelezen • Transitievergoeding
  De hoogte van de ontslagvergoeding (transitievergoeding) 

wordt maximaal € 86.000. Als het jaarsalaris hoger is dan 
86.000 euro, dan is de vergoeding maximaal 1 bruto jaarsa-
laris.

• Inkomensafhankelijke combinatiekorting
  Het kabinet verlaagt de inkomensafhankelijke combinatie-

korting. Dit is een he�  ngskorting voor werkende ouders 
met jonge kinderen (tot 12 jaar). Hoe meer de vader of moe-
der verdient, hoe hoger de korting. In 2022 wordt de maxi-
male korting verlaagd met € 281 tot € 2534. Het kabinet 
wil dit geld gebruiken om het ouderschapsverlof (deels) te 
betalen. Vanaf 2 augustus hebben ouders namelijk recht op 
9 weken doorbetaald verlof.

• Inkomstenbelasting
  De inkomstenbelasting voor de lagere inkomens gaat een 

klein beetje omlaag. Het tarief in de eerste belastingschijf 
daalt iets, van 37,10 naar 37,03 %. De tweede schijf (het top-
tarief) blijft 49,50 %.

• Arbeidskorting
  De arbeidskorting wordt verhoogd met maximaal € 212 

voor alle werkenden met een inkomen tussen de € 36.649 
en € 109.345.

• Hypotheekrenteaftrek
  De hypotheekrenteaftrek voor hogere inkomens daalt iets, 

van 43 naar 40 %. Dit raakt mensen met een inkomen hoger 
dan € 69.398.

• AOW-leeftijd
  De AOW-leeftijd stijgt in 2022 met 3 maanden naar 66 jaar 

en 7 maanden.

Wonen
• Nationale Hypotheekgarantie 
  Wie gebruik wil maken van de Nationale Hypotheek Ga-

rantie (NHG), kan dat doen voor woningen die niet duurder 
zijn dan € 355.000 euro. In 2021 lag deze grens nog op op € 
325.000.

•  Wet Opkoopbescherming en verruiming mogelijkheden 
tijdelijke huur 

  Op 1 januari gaat de Wet Opkoopbescherming en verrui-
ming mogelijkheden tijdelijke huur van kracht. Door deze 
wet kunnen gemeenten beleggers (tijdelijk) een verbod op-
leggen om goedkope en middeldure woningen op te kopen 
en zonder vergunning te verhuren. Dit moet de kansen van 
kopers met een kleine portemonnee op de woningmarkt 
vergroten.

• Huurgrens woning sociale huur of vrije sector
  De huurgrens die bepaalt of een woning valt onder sociale 

huur of vrije sector, ligt in 2022 op € 763,47 per maand. 
Voor huurwoningen in de vrije sector geldt vanaf 1 januari 
een verhoging van maximaal 3,3 %. De huren in de geregu-
leerde sector zijn bevroren tot 30 juni 2022.

• Energielabel
  Verkopers en verhuurders moeten bij de verkoop of verhuur 

van hun woning het energielabel ook tonen in advertenties 
(bijvoorbeeld via Funda of de makelaar).

• WOZ-waarde berekening vanaf 1 januari 2022
  De WOZ-waarde van bijna vijf miljoen huizen wordt vanaf 1 

januari 2022 op een nieuwe manier berekend. Bij de nieuwe 

NIEUWE WETTEN EN REGELINGEN 
PER 1 JANUARI 2022
Bron: www.rijskoverheid.nl

Een nieuwjaar, betekent vaak ook de wijzigingen in wetten en 
regelingen.
De redactie van Vizier zet een selectie van nieuwe wetten, re-
gels en overige veranderingen die op 1 januari in 2022 ingaan 
voor je op een rijtje.

WAT VERANDERT ER IN 2022?

Werk en inkomen
Wat Rutte IV exact in petto heeft voor 2022, is nog ongewis.
Inmiddels ligt er wel een coalitieakkoord van VVD, D66, CDA 
en ChristenUnie, met plannen die gevolgen hebben voor de 
koopkracht. Zo wil het nieuwe kabinet deze regeerperiode 3 
miljard euro uittrekken voor lastenverlichting voor vooral la-
gere en middeninkomens. Vanaf studiejaar 2023/24 komt er 
weer een basisbeurs terug in plaats van het leenstelsel. Het 
kabinet wil ook de kinderopvang voor werkende ouders bijna 
geheel gratis maken en het minimumloon in stapjes met 
7,5 % verhogen, maar de AOW niet. De plannen om het mini-
mumloon en de AOW te ontkoppelen baart ons grote zorgen, 
maar omdat een verdere uitwerking in het regeerakkoord ont-
breekt, is het precieze e� ect nog onduidelijk.
In zijn column gaat de voorzitter ook hierop in en benadrukt 
hij dat wij van de Vakbond ABW deze plannen ondoordacht én 
schandalig vinden en nauwlettend én kritisch zullen volgen.
Het zijn maatregelen die pas op langere termijn gevolgen hebben. 

De maatregelen hieronder gelden al wel vanaf begin 2022.
• � uiswerkvergoeding
  Werkgevers mogen vanaf nu werknemers, die vanwege de 

coronacrisis veel thuis zijn, een onbelaste vergoeding geven 
van maximaal € 2 per dag, bedoeld om kosten voor water- 
en elektriciteitsverbruik, verwarming, ko�  e en wc-papier 
te dekken.

berekening wordt gekeken naar de oppervlakte van huizen 
in plaats van naar de inhoud. De aanpassing kan gevolgen 
hebben voor de WOZ-waardes van die woningen volgens de 
Waarderingskamer, de organisatie die toeziet op de WOZ. 
De WOZ-waardes kunnen door de nieuwe rekenmethode 
hoger of lager uitvallen Zo’n 250 van de 352 Nederlandse 
gemeenten moeten aan de slag met de nieuwe waarderings-
methode. De overige gemeentes zijn al overgestapt. 

Zorg
De hoogte van het eigen risico van de zorgverzekering blijft 
€ 385.

Rookruimten
Rookruimten op de werkplek zijn niet meer toegestaan. Het 
kabinet wil hiermee roken verder ontmoedigen. In 2040 moet 
er zelfs een ‘rookvrije generatie’ zijn. Rookruimten in de hore-
ca en in de (semi-)publieke sector waren al eerder verboden. In 
2022 zijn ook de sigarettenautomaten niet meer toegestaan. 
Verkoop van tabak zal daardoor in de meeste horeca verdwij-
nen, omdat zij sigaretten en shag niet vanachter de bar mo-
gen verkopen (in strijd met het kleinhandelsverbod). In 2023 
komt er een verbod op online verkoop van tabak, een jaar la-
ter een verbod op de verkoop bij supermarkten.

Familie en gezin
• Kindgebondenbudget
  Het kindgebonden budget gaat vanaf het tweede kind met € 

70 per jaar omhoog.
• Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof
  Werkgevers kunnen vanaf 2 augustus 2022 voor hun werk-

nemers een aanvraag indienen bij UWV voor gedeeltelijk 
betaald ouderschapsverlof. Op dit moment krijgen werk-
nemers in Nederland hun ouderschapsverlofuren niet uit-
betaald. Ouders krijgen straks gedurende 9 weken ouder-
schapsverlof een UWV-uitkering ter hoogte van 50% van 
hun dagloon (tot 50% van het maximum dagloon). Voor-
waarde is dat zij deze 9 weken opnemen in het eerste levens-
jaar van het kind. Daarmee krijgen ouders meer tijd om te 
wennen aan de nieuwe gezinssituatie.

Overheid
Gemeenten moeten iedereen zonder woonadres verplicht in-
schrijven op een briefadres. Dat kan bijvoorbeeld het adres 
van het gemeentehuis zijn of een andere gemeentelijke lo-
catie. Dit helpt dak- en thuislozen bij het verkrijgen van een 
uitkering, een (sociale) huurwoning en een zorgverzekering.

Reisdocumenten worden weer iets duurder. Een paspoort 
kost maximaal € 75,82, minderjarigen betalen € 57,34. Een 
identiteitskaart kost maximaal 68,53, voor minderjarigen is 
dit € 36,98.

Autokosten
Automobilisten met een gloednieuwe elektrische auto krijgen 
in 2022 te maken met een dalend bijtellingsvoordeel van 6 
% in plaats van 10 %. De bijtelling van alle elektrische auto’s 
stijgt van 12 naar 16 %, mits de auto € 35.000 heeft gekost.

Energiekosten
De energiebelasting gaat met 2 cent per kuub omhoog. Van-
wege de stijgende energieprijzen besloot het kabinet de ener-
giebelasting op elektriciteit met 6,9 cent per kilowattuur te 
verlagen. Zo’n 800.000 Nederlandse huishoudens met een 
inkomen op of net boven het sociale minimum krijgen daar-
naast een eenmalige tegemoetkoming van € 200.

Overig
• Wet op de Ondernemingsraden
  Werknemers krijgen vanaf 1 januari sneller actief en pas-

sief kiesrecht voor de ondernemingsraad. Drie maanden 
nadat je begint met werken, mag iemand stemmen (actief 
kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht) bij 
verkiezingen voor de ondernemingsraad. Voorheen was dat 
6 maanden voor actief kiesrecht en 12 maanden voor pas-
sief kiesrecht.

  Daarnaast gaan uitzendkrachten sneller kiesrecht opbouwen 
in de onderneming van de inlener. Vanaf 1 januari krijgt een 
uitzendkracht na 18 maanden actief en passief kiesrecht. 

• Quotum voor meer vrouwen in de top
  Er komt een quotum voor meer vrouwen in de top van het 

bedrijfsleven. De bedoeling is dat tenminste één derde deel 
van de raad van commissarissen van beursgenoteerde be-
drijven uit vrouwen moet bestaan (en tenminste één derde 
uit mannen).

• Vrachtwagenchau� eurs en andere vervoerders
  Vrachtwagenchau� eurs en andere vervoerders moeten re-

kening houden met (nog) strengere controles aan de grens 
met het Verenigd Koninkrijk, als gevolg van de brexit.

• STAP-budget
  Het werk van mensen verandert vaak, daarom is het be-

langrijk dat zij zich blijven ontwikkelen. In veel gevallen 
kunnen werknemers dit via hun werkgevers doen, maar de 
overheid wil ook hen helpen die daar geen mogelijkheid te 
hebben. Daarvoor is het STAP-budget opgezet. Via STAP 
krijgt elke Nederlander jaarlijks 1.000 euro voor scholing 
en ontwikkeling. Denk daarbij aan cursussen, coaching en 
ontwikkeladvies. Het o�  ciële scholingsregister STAP wordt 
momenteel gevuld. De website waar alles op te vinden zal 
zijn, komt half februari online.

• Inspectie SZW wordt Nederlandse Arbeidsinspectie
  De Inspectie SZW gaat vanaf 1 januari 2022 “Nederlandse 

Arbeidsinspectie” heten. De komst van de Europese toe-
zichthouder, European Labour Authority, en het feit dat de 
naam Arbeidsinspectie in de praktijk gebruikelijker en veel-
zeggender is, hebben geleid tot dit besluit.

• Pilots vroegsignalering van schulden
  In januari starten er twee pilots om mensen met hypotheek-

achterstanden en gemeentelijke belastingschulden sneller 
hulp te kunnen bieden. De gemeentelijke schuldhulpverle-
ning ontvangt een signaal als de betaalachterstand mini-
maal twee maanden bedraagt en andere oplossingen voor de 
� nanciële problemen niet hebben gewerkt, zoals een herin-
nering of een betalingsregeling. Gemeenten zijn vervolgens 
verplicht om een hulpaanbod te doen. Op dit moment is 
uitwisseling wettelijk al mogelijk bij achterstanden op huur, 
energie, drinkwater en zorgkosten. Met de proef komen daar 
nu dus de hypotheek en de gemeentebelastingen bij.



25-jarige jubilarissen februari 2022
• A.J.C.G. Aarts uit Beek
• W.E.W. Ackermans uit Jabeek
• I. Aygur uit Eindhoven
• R.W.C. Deguelle uit Kerkrade
• A.C.H. Everaerts uit Cadier en Keer
• E.M.L. Houben uit Geleen
• J.J. Jongen uit Nuth
• P.H. Mohr uit Simpelveld
• J.T. Overeem uit Kerkrade
• R.M.W. Peeters uit Heerlen
• J.G.M. Raeven uit Elsloo
• P.C.A.M. Rulkens uit Heerlen
• H.W. Smeets uit Brunssum
• M.H.C. Tummers uit Kerkrade
• M.L.J. Verhiel uit Kerkrade

40-jarige jubilaris februari 2022
• H. van de Heuvel uit Landgraaf

25-jarige jubilarissen maart 2022
• L.G. Berends uit Kerkrade
• N.S.H. Bloem-Vanhommerig
 uit Bocholtz
• J.M.J.L. Bout uit Kerkrade
• M.G. Conraads-Franzen 
 uit Simpelveld
• J.J. van den Eijnden uit Kerkrade
• C.J.M. Hanssen-Lamerichs 
 uit Nieuwstadt
• M.E.J. Kavouras-Knols 
 uit Valkenburg
• R.J.E. van Laarschot uit Brunssum
• P.B.H. Meers uit Buchten
• M.E. Meers-Douven uit Buchten
• T.J. Merx uit Kerkrade
• J.M.W. Moock uit Heerlen
• J.J. Out uit Puth
• M.A.G.H. Rijnders uit Brunssum
• L.P.G. Rijnders-van Dosselaar 
 uit Brunssum

• F. Schintu uit Gangelt
• J.M.J. Snackers-Peters uit Brunssum
• P.A.G. Webers uit Holtum
• N. Wierts uit Kerkrade

40-jarige jubilarissen maart 2022
• I.Boonmann-Kruck uit Kerkrade
• N.W.J. Hoofwijk uit Buchten
• J.C.G.A. O� ermans uit Heerlen
• M.W.J. Pölz uit Hellenthal
• L.J.O. Schuitmaker uit Kerkrade
• J. Schuivens-Hermsen uit Heerlen
• W.J. van Wersch uit Bocholtz

25-jarige jubilarissen april 2022
• H.J. Boertien uit Kerkrade
• L.J.J.N. Franssen uit Maastricht
• R.M. Gorissen-Schaake uit Heerlen
• H.J.H. Hooglander uit Maastricht
• M.B.M. Horning uit Heerlen
• J.E.H.M. Mares uit Bocholtz
• R.A.M. Niessen uit Heerlen
• M.M.C. Renneberg uit Brunssum
• A.M.P.J. Scholl uit Heerlen
• H.G.H. Sijstermans uit Heerlen

40-jarige jubilarissen april 2022
• TH.M.J. Janssen uit Kerkrade
• J. Kemp-Vrosch uit Voerendaal
• M.J.C. Sakkers uit Kerkrade

60-jarige jubilaris april 2022
• W.L. Lataster uit Kerkrade

25-jarige jubilarissen mei 2022
• W.E. Arndts uit Geleen
• W.M.J. Baur uit Landgraaf
• H.J.C. Cuypers uit Susteren
• N.J. Dorenberg uit Landgraaf
• M.A.B. Gielkens uit Amstenrade
• L. van ’t Ho�  uit Kerkrade

• H. Kemaloglu uit Nijmegen
• H.C.G. Klesman uit Urmond
• A. Kumarki uit Helmond
• F.L.A. O� ermans uit Heerlen
• J.H. van Os uit Brunssum
• M.A.M. Perin-Brouwers 
 uit Landgraaf
• F.J. � eunissen uit Landgraaf

40-jarige jubilarissen mei 2022
• A. Chamlali uit Heerlen
• J.L. Weijers uit Bocholtz

60-jarige jubilaris mei 2022
• J.L.CH. Pelzer uit Wittem

Namens het Hoofdbestuur wense 
wij al onze jubilarissen van harte 
pro� ciat!

Wij feliciteren

Op 29 augustus 2021 overleed in de
leeftijd van 82 jaar ons bondslid
de heer M. Lataster uit Kerkrade

Op 10 december 2021 overleed in de 
leeftijd van 64 jaar ons bondslid
de heer J.J.M.A. Wierts uit Bocholtz

Op 24 december 2021 overleed in de
leeftijd van 86 jaar ons bondslid
de heer W.L. Lataster uit Kerkrade

Op 31 december 2021 overleed in de
leeftijd van 75 jaar ons bondslid
de heer P.M.A. Rijvers uit Heerlen

Op 13 januari 2022 overleed in de
leeftijd van 66 jaar ons bondslid
de heer P.B. van Vlodrop uit Hoensbroek

Op 24 januari 2022 overleed in de
leeftijd van 90 jaar ons bondslid
de heer W.H. Smeets uit Born

Op 25 januari 2022 overleed in de
leeftijd van 88 jaar ons bondslid
mevrouw J.A.M. Huver uit Hoensbroek

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

Overleden
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