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LBV VISIE is een periodieke uitgave
voor leden en belangstellenden.

Het einde van het jaar is weer in zicht en binnenkort kunnen we allen weer genieten van
de feestdagen. Wanneer ik terugkijk op het afgelopen jaar dan ben ik zeer tevreden.
We hebben dit jaar weer veel werknemers bijgestaan met hulp en advies en hebben er
voor gezorgd dat onze leden krijgen waar zij recht op hebben!

Uitgave van LBV
Hoofdkantoor LBV
STREVELSWEG 700/612
3083 AS Rotterdam
Tel. : 010-4818011
Fax : 010-4818211
Regiokantoor Midden-Brabant
Schubertstraat 206
5011 CK Tilburg
Tel: 013-4561042
(Bij geen gehoor: 06 – 23 27 16 26)
Regiokantoor West-Brabant
Fluwijnberg 117
4708 CA Roosendaal
Tel. : 0165-566045
E-mail : lbv@lbv.nl
Internet : www.lbv.nl

De collectieve afdeling van LBV heeft het dit jaar wederom uitstekend gedaan. Naast
het feit dat verschillende onderhandelingstrajecten succesvol zijn afgerond, is
er ook weer een grote nieuwe CAO overeengekomen. Het betreft hier de CAO voor
Postverspreiders waar wij u al in een eerder editie van de Visie uitgebreid over hebben
geïnformeerd.
De ledenvergadering van afgelopen november was ook zeer succesvol. Uiteindelijk
heeft de ledenvergadering ons ook nog acht nieuwe ambassadeurs opgeleverd en was
het fijn om de betrokkenheid van onze leden te ervaren. In deze Visie vertellen wij u
meer over de ledenvergadering.
Verder staat deze Visie boordevol nuttige informatie. Komend jaar moet u er
bijvoorbeeld rekening mee houden dat er door aangepaste wetgeving minder pensioen
door iedereen wordt opgebouwd. Daarnaast laten we u middels een staffel zien wat de
aanpassing van belastingschijven voor effect hebben op uw inkomen van volgend jaar.
Tot slot wens ik u veel leesplezier en wens ik u alvast namens mijzelf, het team, en het
bestuur van LBV, fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Met vriendelijke groet,

Redactie
Bastiaan Poot
Ontwerp:
RDR reclame & illustraties
www.RDRreclame.nl
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Auteursrecht LBV. Het overnemen
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Ledenvergadering
was een groot succes!
Op één november jongstleden heeft de jaarlijkse ledenvergadering van LBV
plaatsgevonden. Het was een groot succes en het bestuur van LBV was positief
verrast door de hoge opkomst.
Om meer interactie te krijgen met de leden in de zaal,
was de opzet van de ledenvergadering dit jaar anders dan
voorheen. Door de leden vooraf al een exemplaar van het
secretarieel jaarverslag toe te zenden, kon men zich al
inlezen en vragen opstellen. Ook het ‘speed-daten’ met
bestuurders en teamleden zorgde voor meer interactie met
de leden.

Verkiezingen nieuw bestuur
Tijdens de ledenvergadering is het bestuur afgetreden en
is even later het nieuwe bestuur aangesteld. Het bestuur
van LBV geniet veel vertrouwen van haar leden en daardoor
waren er bij de aanstelling van het nieuwe bestuur geen
grote veranderingen. Het nieuw aangestelde bestuur
bestaat uit de volgende personen:
•
•
•
•
•

Mw. M.A. Dolman	Voorzitter		
Dhr. M. van der Stigchel	Bestuurslid
Dhr. M. Stavinga	Secretaris		
Dhr. H.W.H. Groenendijk	Bestuurslid
Dhr. A. Plugge	Penningmeester

“Speed-daten”
Een nieuw onderdeel op de ledenvergadering was het
‘speed-daten’. Leden van LBV kregen de mogelijkheid
om te speed-daten met bestuurs- en teamleden van LBV.
Tijdens deze gesprekken konden leden verbeterpunten
aandragen en eventuele problemen bespreken. De
gesprekken duurde 5 tot 10 minuten en indien deze tijd
niet toereikend werden er afspraken gemaakt om de
gesprekken op een ander tijdstip voort te zetten.

Huldiging jubilarissen
Een vast onderdeel van de ledenvergadering is ook het
huldigen van de jubilarissen. Leden die langer dan 10
en 25 jaar lid zijn van LBV werden in het zonnetje gezet
en beloond met een luxe pen en weerstation of een mooi
LBV horloge. Tijdens de huldiging van de jubilarissen zijn
foto’s gemaakt en deze zijn door de leden te downloaden
via het internet. n

Financieel gezond
De penningmeester Ab Plugge
deelde het goede nieuws mede
dat LBV op financieel gebied
zijn zaakjes op orde heeft. Dit
laatste werd ook bevestigd
door de kascontrolecommissie.
Door het behoudende financiële
beleid dat LBV al jaren voert is
LBV financieel zeer gezond. Het
huidige financiële beleid zal ook
komend worden gecontinueerd
en LBV zal verder in de
organisatie investeren zodat we
onze groei kunnen continueren.
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Vrijwillig doorwerken
voor AOW’ers gemakkelijker
Op dit moment zijn AOW’ers vaak aangewezen op werk via een uitzendbureau of als
zzp’er. Het kabinet vindt het belangrijk dat AOW’ers gemakkelijker kunnen doorwerken
op basis van een arbeidsovereenkomst als zij dat willen. Als zij gemakkelijker door
kunnen werken, kan de samenleving langer profiteren van hun ervaring en kennis.
Het kan ook voor AOW’ers prettig zijn om invulling te geven aan hun dagelijks bestaan
of om een aanvullend inkomen te hebben.
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AOW’ers vallen voortaan onder CAO

Verdringing jongere werknemers

Indien AOW’ers in dienst worden genomen dan vallen zij onder de cao die van toepassing is in de sector en hebben ook
recht op tenminste het minimumloon. Dat recht hebben zij
nu nog niet. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op
voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werk
gelegenheid, mede namens minister Opstelten van Veiligheid
en Justitie en minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.

Beperkte loondoorbetaling bij ziekte

Om verdringing te voorkomen worden werkgevers verplicht
doorwerkende AOW’ers als eerste te ontslaan bij reorganisaties. Verder is een werkgever straks niet verplicht in te gaan
op verzoeken van een AOW’er om het aantal te werken uren
uit te breiden, zodat het niet ten koste kan gaan van andere
werknemers. Zij hebben immers AOW- inkomsten en zijn niet
volledig afhankelijk voor hun levensonderhoud van het loon
dat zij verdienen uit hun werk. Gepensioneerden willen graag
flexibiliteit en zijn meestal niet op zoek naar een volledige
baan, omdat ze al een inkomen hebben.

Het wordt voor werkgevers aantrekkelijker gemaakt om AOW’
ers langer door te laten werken. Zo wordt de loondoorbetaling
bij ziekte teruggebracht naar zes weken in plaats van twee
jaar, ook omdat AOW’ers geen recht hebben op de WIA. Werkgevers vinden de loondoorbetaling nu nog een belangrijke belemmering om gepensioneerden in dienst te houden of aan te
nemen. De maatregelen moeten per 1 januari 2016 ingaan.

In de Wet Werk en Zekerheid is al geregeld dat een werkgever
het contract bij het bereiken van de AOW-leeftijd zonder tussenkomst van UWV of rechter kan opzeggen en er geen transitievergoeding verschuldigd is. Wanneer een AOW’er daarna
in vaste dienst wordt genomen gelden wel weer de gewone
ontslagregels. n
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CAO’s voor Connexie Payroll en Loonadministratie
BV én Persoonality Payrolling BV
Op 12 november 2014 is een principeakkoord tussen Connexie Payroll & Loonadministratie BV alsmede Persoonality
Payrolling BV én LBV tot stand gekomen inzake twee nieuwe CAO’s voor deze ondernemingen. Dit principeakkoord
is met een positief stemadvies aan de leden van LBV ter stemming voorgelegd. Op het moment dat deze LBV-Visie
is opgesteld was de uitslag van de stemming nog niet bekend.
In de nieuwe CAO’s voor Connexie Payroll & Loonadministratie BV én Persoonality Payrolling BV
zijn onder meer de volgende afspraken gemaakt:
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• De CAO is aangegaan voor een tijdvak van 5 jaren dat aanvangt
op 1 januari 2015 en eindigt op 31 december 2019.
• De rechtspositie van de werknemer is aangepast als gevolg van
de invoering van de Wet Werk en Zeker waarbij werknemers
recht hebben op een payrollovereenkomst voor onbepaalde tijd
indien payrollovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met
tussenpozen van niet meer dan 26 weken hebben opgevolgd en
een periode van 208 weken, deze tussenpozen inbegrepen, is
overschreden.
• De rechtspositie van de pensioengerechtigde werknemer is
aangepast als gevolg van de invoering van de Wet Werk en
Zeker. Tot 1 juli 2016 gelden de bestaande regels. Na 1 juli 2016
kunnen er in 208 weken maximaal 6 payrollovereenkomsten
voor bepaalde tijd kunnen worden gesloten en bedraagt de
onderbrekingstermijn 26 weken.
• Er is een nieuw artikel aan de CAO toegevoegd betreffende
payrollovereenkomsten omwille van educatie. Voor
arbeidsovereenkomsten die overwegend zijn aangegaan
omwille van de educatie van de werknemer, voor zover dat
noodzakelijk is voor het afronden van de opleiding gelden de
hiervoor genoemde rechtspositie en wijzigingen daarvan niet.
• Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst dient de werkgever
rekening te houden met een opzegtermijn 1 maand én de
eventueel door de werkgever te betalen transitievergoeding.
• Met inachtneming van de Wet Werk en Zeker hebben CAOpartijen afwijkende afspraken gemaakt betreffende de beloning
van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt,
waarbij er gedurende een periode van maximaal 260 weken
15 payrollovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen worden
gesloten met een onderbrekingstermijn van niet meer
dan 13 weken. Deze regeling geldt tot 1 juli 2016. Na 1 juli
2016 zal het mogelijk zijn om in 208 weken maximaal 6
payrollovereenkomsten voor bepaalde tijd te sluiten.
• Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vangt de eerste
payrollovereenkomst met een duur langer dan zes maanden,

aan met een proeftijd overeenkomstig artikel 7:652 BW.
In de Wet Werk en Zeker is bepaald dat er alleen nog een
proeftijd kan worden overeengekomen indien de duur van de
payrollovereenkomst meer dan 6 maanden bedraagt.
• Er is in de CAO een verruiming opgenomen van de
buitengewoon verlof en kort verzuim regeling waarbij de
werknemer bij het ontbreken van een verlofregeling bij de
opdrachtgever gebruik kan maken van de verlofregeling van
Persoonality Payrolling BV.
• Indien de arbeid is weggevallen dan wordt in het vervolg in de
nieuwe CAO onder passende arbeid ook sollicitatieactiviteiten
verstaan.
• De consequenties bij het weigeren van het verrichten van
passende arbeid zijn verscherpt.
• De regels omtrent de verrekening van de transitievergoeding bij
herplaatsingsinspanningen door de werkgever zijn opgenomen
in de CAO.
• De mogelijkheid van de werkgever om het bovenwettelijk deel
van de uitkering bij arbeidsongeschiktheid niet door te betalen
zijn verduidelijkt, waarbij het recht op loondoorbetaling voor
het bovenwettelijke deel is beperkt of uitgesloten in geval de
ziekte of arbeidsongeschiktheid is ontstaan door schuld of
toedoen van de werknemer. Onder schuld of toedoen wordt
niet begrepen ziekte of arbeidsongeschiktheid ten gevolge van
reguliere sportbeoefening.
• Als gevolg van de invoering van de Wet Werk En
Zekerheid hebben werkgever en opdrachtgever een extra
inspanningsverplichting om scholing van de werknemer te
faciliteren.
• Als gevolg van de invoering van de Wet Werk en Zekerheid
mogen de kosten voor scholing die inzetbaarheid
verbreed in mindering worden gebracht op de eventuele
transitievergoeding die de werkgever verschuldigd is aan de
werknemer.
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CAO-akkoord tussentijdse
wijziging van de ABU-CAO voor Uitzendkrac
Partijen betrokken bij de ABU-CAO voor Uitzendkrachten, te weten Algemene
Bond Uitzendondernemingen, FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en
LBV zijn op 30 september 2014 een akkoord overeengekomen over de tussentijdse
wijzigingen van de ABU-CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017.
In de gewijzigde ABU-CAO voor Uitzendkrachten zijn onder
meer de volgende afspraken gemaakt:
• Met ingang van 30 maart 2015 (de maandag van de week
waarin 1 april 2015 valt) wordt vanaf de aanvang van de
verblijfsduur van de uitzendkracht bij de inlenende onderneming de inlenersbeloning toegepast.
• In uitzondering op de inlenersbeloning kunnen specifieke
groepen van uitzendkrachten maximaal 52 gewerkte weken worden ingedeeld in het ABU-loongebouw. Na 52 weken wordt de inlenersbeloning van toepassing. Het gaat
hierbij om uitzendkrachten die tot de volgende specifieke
groepen behoren:
- Langdurig werklozen (langer dan 1 jaar werkloos)
- Re-integratiedoelgroepen (WIA, WAO, Wajong, WWB)
- Werkzoekenden die zijn aangewezen op een loonkostensubsidie of loonsuppletie (Participatiewet)
- Werkzoekenden die wel in staat zijn met voltijdse arbeid
op of tot 130% van het WML-niveau te verdienen
- Schoolverlaters en vroegtijdig schoolverlaters
- Uitzendkrachten zonder startkwalificatie
- Herintreders (drie jaar niet actief op de arbeidsmarkt en
op zoek zijn naar werk)
- Vakantiewerkers;
•	Daarnaast is het ABU-loongebouw van toepassing op:
- Uitzendkrachten die een kwalificerende opleiding (mboniveau 2) volgen en deze nog niet hebben afgerond.
- Uitzendkrachten die een opleiding op beroepskwalificerend assistent (BKA) niveau 1 volgen.
- Uitzendkrachten met een contract voor onbepaalde tijd
(fase C) Voor uitzendkrachten met een contract voor onbepaalde tijd (fase C) kan naast de inlenersbeloning het
eigen ABU-loongebouw worden toegepast. Voor uitzendkrachten die reeds een contract voor onbepaalde tijd
(fase C) hebben, komt er een overgangsregeling, voor
wat betreft de toepassing van de inlenersbeloning dan
wel het eigen loongebouw.
•	De jaarlijkse periodieke verhogingen zijn gedifferentieerd
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naar functiegroep: 2,1% voor functiegroep 1 met 0,1% oplopend naar 2,9% voor functiegroep 9. De vaste periodieke
verhogingen worden toegepast totdat er een uitgewerkt
systeem van beoordelingsafhankelijke beloning wordt overeengekomen en ingevoerd. De structurele aanpassing van
het ABU-loongebouw wordt jaarlijks (in principe per 1 juli)
aan de CAO-tafel overeengekomen.
•	De feitelijke uurlonen van uitzendkrachten worden per 29
december 2014 (de maandag van week 1 van 2015) verhoogd
met 1,8%. Deze verhoging betreft alle uitzendkrachten die
op 29 december 2014 een lopende uitzendovereenkomst
hebben met hun uitzendonderneming, behalve uitzendkrachten op wie op genoemde datum de inlenersbeloning
wordt toegepast én uitzendkrachten die een brutobeloning
genieten conform de Instroomtabel salarissen (WML).
•	Voor twee vormen van gebruik van korte contracten zijn
voorwaarden overeengekomen die tot meer zekerheid voor
uitzendkrachten werkzaam in die contractvormen moeten
leiden. Ten aanzien van het gebruik van repeterende dagcontracten geldt bij automatische verlenging de betaling van
minimaal drie gegarandeerde uren. Deze urengarantie geldt
niet voor vakantiewerkers, scholieren en studenten.
•	Ten aanzien van het gebruik van repeterende weekcontracten geldt dat na 26 weken (toepassing van repeterende
weekcontracten) het eerste daaropvolgende weekcontract
een minimale omvang dient te krijgen van de gemiddelde
duur van het werk in de afgelopen 26 weken. Dit is niet van
toepassing op vakantiewerkers, scholieren en studenten.
•	Partijen treden met elkaar in overleg over de uitkomsten
van een verkennend onderzoek naar het inrichten van een
CAO-databank, met als doel deze CAO-databank in 2015 te
realiseren.
•	De rechtspositie in de uitzendfasen is aangepast waarbij de
onderbrekingstermijn tussen twee uitzendovereenkomsten
in fase A of B worden aangepast naar standaard 26 weken.
In fase B verdwijnt daardoor de onderbrekingstermijn van 13
weken of langer, maar korter dan 26 weken, en de daarmee
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samenhangende terugval naar begin fase B. In fase B resteert de onderbrekingstermijn van 26 weken of
meer, met een terugval naar begin
fase A.
•	Conform de voorwaarden voor afwijking van de gewijzigde ketenbepaling in de Wet werk en zekerheid
wordt in de ABU-CAO voor Uitzendkrachten de duur van fase B verlengd van twee naar vier jaar. In die
vier jaar kunnen in fase B zes contracten voor bepaalde tijd worden
aangegaan. De wijziging van de ketenbepaling treedt op 1 juli 2015 in
werking.
•	In overeenstemming met het gewijzigde artikel 7:652 BW kan er per
1 januari 2015 geen proeftijd meer
worden overeengekomen bij detacheringsovereenkomsten van ten
hoogste zes maanden.
•	Met ingang van 1 juli 2015 zijn
werkgevers volgens de Wet werk
en zekerheid een transitievergoeding verschuldigd aan werknemers
waarvan na minimaal 24 maanden
het dienstverband (ook bij een uitzendovereenkomst of detacheringsovereenkomst) wordt beëindigd.
•	CAO-partijen zijn verder overeengekomen dat er bij de overgang van een
uitzendkracht naar een inlener of
andere werkgever sprake is van een
beëindiging van de uitzendovereenkomst/detacheringsovereenkomst
op initiatief van de werknemer. In
dat geval is de uitzendonderneming
geen transitievergoeding verschuldigd.

NBBU-CAO voor
Vaste Medewerkers
De NBBU en de LBV hebben op 21 oktober 2014 een principeakkoord bereikt
over de NBBU-CAO voor Vaste Medewerkers. Dit principeakkoord is ter
stemming voorgelegd aan de leden van LBV én door de leden met ruime
meerderheid van stemmen (95 procent) goedgekeurd.
In de nieuwe NBBU-CAO voor Vaste Medewerkers zijn onder
meer de volgende afspraken gemaakt:
•	De CAO heeft een looptijd van 4 jaren vanaf 1 januari 2015
tot en met 31 december 2018.
•	De initiële loonstijging per 1 januari 2015 zal 1,33% bedragen;
•	De winstafhankelijke eindejaarsuitkering over 2015 zal 2% bedragen.
•	Het wettelijk bepaalde kraamverlof zal ter verduidelijking opgenomen
worden in de CAO.
•	Partijen zijn overeengekomen te onderzoeken om de pensioenregeling
uiterlijk per 1 januari 2016 aan te passen aan de pensioenleeftijd van 67
jaar, dit met behoud van het huidige ambitieniveau. Dit zal betekenen
dat er ook voor werknemers van 65 en 66 pensioenpremie betaald zal
moeten worden.
•	Voor wat betreft de invoering van de Wet Werk en Zekerheid zijn
partijen overeengekomen om gebruik te maken van de maximale
flexmogelijkheden die de wet beidt. Daarnaast zullen partijen met
belangstelling de aanpassingen van de ketenbepaling in andere CAO’s
volgen en de afspraken die er omtrent AOW-gerechtigden worden
gemaakt.
•	Per 1 januari 2015 wijzigen de regels omtrent het concurrentiebeding.
In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan geen
concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij het beding
noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.
Deze wijziging zal ter verduidelijking in de CAO tekst worden opgenomen.
•	Per 1 januari 2015 dient een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van
zes maanden of langer te worden aangezegd. Deze wettelijke verplichting
zal ter verduidelijking in de CAO tekst worden opgenomen.
•	Partijen hebben afgesproken om gedurende het overgangsrecht gebruik
te maken van de maximale flexmogelijkheden die de wet biedt.
•	Per 1 januari 2015 wijzigen de regels omtrent de proeftijd. Een
proeftijdbeding in een arbeidsovereenkomst met een looptijd van zes
maanden of korter is nietig. Deze wijziging zal ter verduidelijking in de
CAO tekst worden opgenomen.
•	Per 1 juli 2015 is er sprake van een transitievergoeding. Partijen streven
er naar om in het voorjaar van 2015 tot een alternatieve regeling te
komen binnen de CAO, die voldoet aan de door de minister gestelde
kaders voor een alternatieve regeling binnen een CAO.

>

chten 2014-2019

7

AOW-partnertoeslag
De AOW-partnertoeslag is een toeslag voor AOW’ers met een jongere partner die nog
geen AOW heeft. De partner mag dan niet te veel verdienen. Op 1 april 2015 vervalt de
AOW-partnertoeslag. Krijgt u op die dag of later voor het eerst AOW? Dan ontvangt u
geen toeslag voor een jongere partner.
Voorwaarden partnertoeslag

Partnertoeslag vervalt in 2015

U en uw partner moeten voldoen aan voorwaarden
om partnertoeslag te kunnen krijgen. Uw partner
mag bijvoorbeeld niet te veel verdienen. U vraagt
de partnertoeslag aan als u uw AOW aanvraagt. De
toeslag stopt zodra uw partner de AOW-leeftijd bereikt
en een eigen AOW ontvangt.

Na 1 januari 2015 zal geen nieuw recht op partnertoeslag AOW meer ontstaan. Hierop geldt 1
uitzondering. Mensen die als gevolg van de verhoging
van de AOW-leeftijd pas na 1 januari 2015 AOWgerechtigd worden, hebben nog wel recht op de
toeslag. Wel moeten zij op dat moment ook voldoen
aan de overige voorwaarden. Het gaat hier om
mensen die in november en december 2014 65 jaar
worden. Mensen die al een toeslag ontvingen voor 1
januari 2015 behouden die uiteraard zolang aan de
voorwaarden wordt voldaan.

Hoogte partnertoeslag
De partnertoeslag is maximaal € 734,41 bruto per
maand. De hoogte hangt af van het inkomen van uw
partner en uw gezamenlijk inkomen. Is uw gezamenlijk
inkomen (inclusief uw eigen AOW) meer dan € 2.599,21
per maand? Dan gaat er nog maximaal 10% van de
toeslag af.

Inkomen na afschaffing partnertoeslag
Bereikt u straks de AOW-leeftijd? Door de afschaffing
van de partnertoeslag is uw gezamenlijk inkomen
misschien lager dan waar u op rekende. U mist per
maand maximaal € 734,41 bruto. Het totale bedrag
hangt af van het moment waarop uw partner AOW
krijgt.  
Wilt u de verlaging van uw inkomen opvangen? Dan
zijn er enkele mogelijkheden:
• Uw partner gaat werken.
• U blijft (gedeeltelijk) werken.
• U zet vooraf geld opzij.
Als deze mogelijkheden in uw
situatie niet haalbaar zijn en
uw inkomen onder het sociaal
minimum komt te liggen, dan
kunt u mogelijk een ‘aanvullende
inkomensvoorziening
ouderen’
(AIO) krijgen. De AIO-aanvulling
is een onderdeel van de Wet
werk en bijstand (WWB) en wordt
uitbetaald door de SVB. n
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In 2015 minder
pensioenopbouw
Vanaf 1 januari 2015 verandert
de wetgeving op het gebied
van pensioenopbouw. Dat moet
leiden tot besparingen en tot
stabielere pensioenfondsen.
Maar krijgt u ook een beter
pensioen?

Hoe zat het ook alweer met uw pensioenopbouw? Iedere
maand wordt een klein gedeelte van uw loon in een
pensioenpot gestopt, om in de loop van uw werkzame leven
aan te groeien. Over het bedrag dat u aan pensioenpremies
afdraagt, wordt geen belasting geheven. Pas als u uw pensioen
krijgt uitgekeerd, gaat u daarover belasting betalen. Door dit
uitstel van belastingheffing loopt de schatkist op korte termijn
inkomsten mis.

Minder pensioen opbouwen?
In die fiscale ondersteuning van uw pensioenopbouw wordt
daarom nu ingegrepen. Mocht u vroeger – afhankelijk van
uw pensioenregeling – maximaal 2,25% of 2,15% van uw
salaris reserveren voor de pensioenopbouw, in 2015 is dat
nog maar 1,875%. U bouwt daardoor minder op. Omdat de
pensioenleeftijd is verhoogd, is er wel meer tijd om voor het
pensioen te sparen. Maar de vraag blijft of dat voldoende is.

Hogere inkomens

Pensioenuitkering stijgt niet altijd

Als uw salaris boven 100.000 euro per jaar uitkomt , geldt
er voor u nog een beperking. Over het salarisdeel boven de
100.000 euro wordt de pensioenopbouw niet meer fiscaal
ondersteund. Dat heeft gevolgen voor uw pensioen, maar ook
voor bijvoorbeeld het nabestaandenpensioen.

De maatregelen van de overheid moeten ervoor zorgen dat
pensioenfondsen minder snel in de problemen komen. Maar
door de eisen waaraan de fondsen moeten voldoen zal het
minder gemakkelijk worden om de pensioenen ieder jaar aan
het prijspeil aan te passen. Uw uitkering wordt dan bevroren,
terwijl de prijzen wel stijgen.

Jongeren hard geraakt
De verlaging van de af te dragen pensioenpremie raakt
vooral de jongeren hard. Wanneer de verlaging 1,75 procent
had geweest dan zou dit betekenen dat jongeren 16 procent
minder pensioenopbouw hebben als ze de komende 40 jaar
werken. De premie is nu dan wel verhoogd naar 1,85 maar dit
heeft nog steeds het effect dat men een stuk minder pensioen
opbouwt.

Zorg zelf voor versterking
Al met al kunnen de nieuwe pensioenregels ertoe leiden dat
u minder pensioen opbouwt en dat het pensioen onzekerder
is. Neem daarom contact met LBV op om na te gaan hoe het
ervoor staat met uw pensioen en wat u kunt doen om na uw
pensionering op een prettige manier door te kunnen blijven
leven. n
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Wettelijk minimumloon
per 1 januari 2015
Vanaf 1 januari gaat het bruto
minimumloon met 0,44 procent
omhoog. De minimumlonen worden
twee keer per jaar aangepast aan de
ontwikkeling van de cao-lonen.
Wettelijk bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 januari 2015
Leeftijd
23 jaar of ouder
22 jaar
21 jaar
20 jaar
19 jaar
18 jaar
17 jaar
16 jaar
15 jaar

% van het minimumloon

Per maand

Per week

Per dag

100,0%
85,0%
72,5%
61,5%
52,5%
45,5%
39,5%
34,5%
30,0%

1.501,80
1.276,55
1.088,80
923,60
788,45
683,30
593,20
518,10
450,55

346,55
294,55
251,25
213,15
181,95
157,70
136,90
119,55
103,95

69,31
58,91
50,25
42,63
36,39
31,54
27,38
23,91
20,79

Volgens artikel 12 van de WML is bij een kortere
arbeidstijd dan de gebruikelijke het minimum(jeugd)
loon naar evenredigheid lager. Dit is bijvoorbeeld van
toepassing als werknemers in het kader van de partiële
leerplicht een aantal dagen per week onderwijs volgen.
De minimumloonbedragen worden uitgedrukt per
maand, per week en per (werk)dag. Een landelijk
wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het
uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het
aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. Onder
normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur

die in de desbetreffende sector is afgesproken als
volledige dienstbetrekking. In de meeste CAO’s is deze
arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld
op 36, 38 dan wel 40 uur per week.
Onderstaand
schema
geeft
de
afgeronde
brutobedragen per uur aan, berekend op basis van het
wettelijk minimumweekloon bij een arbeidsduur van
resp. 36, 38 en 40 uur per week.
Bruto minimumloon per uur per 1 januari 2015 bij een
gebruikelijke arbeidsduur van:

Bruto minimumloon per uur bij 36-, 38- en 40-urige werkweek per 1 januari 2014.
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Leeftijd	       werkweek: 36 uur
		
minimumloon per uur:
23 jaar of ouder
9,63
22 jaar
8,18
21 jaar
6,98
20 jaar
5,92
19 jaar
5,05
18 jaar
4,38
17 jaar
3,80
16 jaar
3,32
15 jaar
2,89

werkweek: 38 uur
minimumloon per uur:
9,12
7,75
6,61
5,61
4,79
4,15
3,60
3,15
2,74

werkweek: 40 uur
minimumloon per uur:
8,66
7,36
6,28
5,33
4,55
3,94
3,42
2,99
2,60

Een
Een periodieke
periodieke uitgave
uitgave van
van uw
uw vakbond,
vakbond, LBV
LBV visie
visie 44 -- 2014
2013

Minima en grootverdieners
gaan er in 2015 op achteruit
Mensen met een bruto maandloon tussen de 1.750 en
7.000 euro gaan er volgend jaar in netto-salaris op
vooruit. Zij moeten wel meer belasting over
hun vakantiegeld betalen.
Schema:
Uit berekeningen is gebleken dat mensen met een
inkomen tot 1.500 euro er netto iets op achteruit
gaan. Iedereen met een hoger inkomen houdt meer
over, behalve mensen met een salaris van 8.500
euro of hoger. Mensen met een maandinkomen
van 3.500 tot 7.000 euro gaan er het meest op
vooruit, meer dan één procent.
In deze berekeningen gaat het puur om het verschil
tussen het bruto en het netto loon. Er wordt
geen rekening gehouden met pensioenpremies,
bedrijfstakfondsen en cao-verhogingen. Ook
toeslagen, kortingen op de inkomstenbelasting en
verzekeringspremie zijn niet meegerekend.
De lage inkomens hebben last van de verhoging
van de eerste schijf, terwijl de hogere inkomens
profiteren van de arbeidskorting en de verruiming
van de tweede en derde belastingschijf.

Minder vakantiegeld
Aan de andere kant wordt het netto vakantiegeld juist
een stuk lager. Voor mensen met buto maandloon
boven de 4.000 euro kan dat oplopen tot een verschil
van bijna 300 euro. Dit verlies van vakantiegeld
wordt echter in alle gevallen goedgemaakt door het
extra netto maandloon. Ook inclusief vakantiegeld
gaan de bruto-inkomens tussen de 1.750 en 8.000
er dus netto op vooruit. n

Brutomaandloon
2015

Verandering
vakantiegeld

500,00
750,00
1.000,00
1.250,00
1.300,00
1.400,00
1.500,00
1.750,00
2.000,00
2.250,00
2.500,00
2.750,00
3.000,00
3.250,00
3.500,00
3.750,00
4.000,00
4.250,00
4.500,00
4.750,00
5.000,00
5.250,00
5.500,00
6.000,00
6.500,00
7.000,00
7.500,00
8.000,00
8.500,00
9.000,00
9.500,00
10.000,00

-1,20
-1,80
-2,40
-3,00
-3,12
-3,36
-3,60
-38,98
-44,54
-50,11
-60,13
-61,25
-66,82
-72,38
-77,95
-83,52
-242,69
-257,86
-172,80
-182,40
-192,00
-201,60
-211,20
-230,40
-249,60
-268,80
-288,00
0
0
0
0
0

Verandering	Netto verschil
netto maandloon
op jaarbasis

0
-5,34
-8,08
-10,09
-10,50
-11,34
-9,41
15,25
14,50
15,66
12,84
12,00
11,25
15,00
24,92
34,92
44,91
51,00
51,00
53,83
59,84
60,67
61,42
63,00
64,91
45,16
25,49
5,82
-11,83
-11,83
-11,83
-11,83

-1,20
-65,88
-99,36
-124,08
-129,12
-139,44
-116,52
144,02
129,46
137,81
93,95
82,75
68,18
107,62
221,09
335,52
296,23
354,14
439,20
463,56
526,08
526,44
525,84
525,60
529,32
273,12
17,88
69,84
-141,96
-141,96
-141,96
-141,96
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Een nieuw avontuur van:
”Annie en de LBV”
Annie heeft net als iedere werknemer wel eens werkgerelateerde vragen
en/of problemen. Samen met LBV worden deze allemaal opgelost!

Het aftellen gaat beginnen...

... en ook voor het
komend jaar ...

20:14

... willen wij u ...

... en een
gelukkig 2015!!!

... prettige feestdagen toewensen ...
Riesjart! 2014

!

Lid worden?
Wilt u lid worden van de LBV, vul dan onderstaande gegevens in
en stuur deze coupon op in een envelop naar:
LBV, Antwoordnummer 80556, 3080 WB Rotterdam (postzegel is niet nodig).
Naam

m/v : ...............................................................................................

Adres

: ...............................................................................................

PC/Plaats

: ...............................................................................................

Geboortedatum : ...............................................................................................
Telefoon prive

: ...............................................................................................

Werkgever

: ...............................................................................................

Beroep

: ...............................................................................................

Datum

: ...............................................................................................

Giro/bankrek.nr. : ...............................................................................................
Handtekening

: ...............................................................................................

Nadat mijn eerste contributie binnen is, ontvang ik mijn lidmaatschapspakket.
Benader mij wel / niet * voor een ambassadeursfunctie bij LBV.
*Doorhalen wat niet van toepassing is.

