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de belastingperiode komt er weer aan en ik en het team van Lbv hebben er zin in! 
ieder jaar maken onze leden massaal gebruik van de gratis belastingservice. Wij 
vinden het erg leuk om onze leden persoonlijk te ontmoeten. en het leukste is nog 
dat men ons bezoekt zonder dat er problemen of arbeidsgeschillen zijn! 
uw aangifte wordt in een ontspannen sfeer ingevuld en onze belastingspecialisten 
zorgen er voor dat op financieel gebied het beste resultaat voor u wordt behaald!  

naast de leuke periode die er aan komt, is er helaas ook treurig nieuws. op vrijdag 
5 februari 2016 is Jan Akkerman, oud bestuurslid van Lbv, op 77-jarige leeftijd 
overleden. het verlies van Jan Akkerman is niet alleen een groot verlies voor Lbv, 
maar ook voor mij persoonlijk. 
de bijzondere band die ik met Jan had is uniek. ik heb veel van hem geleerd en ben 
dankbaar voor alle steun en adviezen die hij me in al die jaren heeft gegeven. ik, 
het bestuur en het team van Lbv zullen Jan erg gaan missen!

Met vriendelijke groet,

>�Voorwoord

>
>�Colofon
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in memoriam:
JAN�AKKERMAN

Op� vrijdag� 5� februari� 2016� is� Jan� Akkerman� (oud�
bestuurslid� van� LBV)� op� 77-jarige� leeftijd� na� een�
moedige�maar�ongelijke�strijd�overleden.

een periodieke uitgave van uw vakbond, LBV�visie�1�-�2016

Jan werd in 1979 actief voor Lbv. zijn enorme ervaring 
op het terrein van ondernemingsraden was voor Lbv 
doorslaggevend van aard. hij gaf Lbv daarmee de 
noodzakelijk basis. in 1994 was Jan betrokken als 
onderhandelaar bij de totstandkoming van de eerste 
CAo van Lbv.  daarmee kreeg Lbv toekomstperspectief. 
ondanks het feit dat hij het de laatste jaren iets rustiger 
aan deed, bleef zijn interesse in Lbv onverminderd groot. 
Jan was altijd erg vriendelijk, leergierig en behulpzaam. 

Wij zullen hem ontzettend missen. bedankt Jan!

het bestuur, team en de leden van Lbv wensen zijn vrouw 
riet, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen heel 
veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies. 
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In�het�afgelopen�jaar�zijn�een�aantal�belangrijke�wetten�aangenomen�die�ervoor�zorgen�
dat�de�arbeidsmarkt�beter�gaat�functioneren�en�dat�werken�meer�gaat�lonen.�In�dit�artikel�
vindt�u�een�overzicht�van�de�maatregelen�die�per��1�januari�van�dit�jaar�zijn�ingaan.

Maatregelen�Sociale�Zaken�en�
Werkgelegenheid�2016

Wet�werk�en�zekerheid�
de arbeidsmarkt is de afgelopen decennia sterk veranderd. 
de nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) biedt werkgevers 
en werknemers de mogelijkheid mee te groeien met deze 
veranderingen. de wet verandert het ontslagrecht, het 
arbeidsrecht rond tijdelijke contracten en de WW. de Wwz 
wordt sinds 1 januari 2015 in delen ingevoerd. op 1 januari 
2016 is het laatste deel van de wet van kracht geworden.

 •��WW: de maximale duur van de WW wordt tussen 1 januari 
2016 en 1 april 2019 stapsgewijs –met een maand per 
kwartaal- ingekort tot 24 maanden. de maximale duur 
is nu nog 38 maanden, per 1 april 2016 wordt de duur 36 
maanden, per 1 juli 35 maanden, etc.

 •  WW-rechten: tot 1 januari 2016 geldt dat iemand voor 
elk gewerkt jaar recht op 1 maand WW opbouwt. dit 
verandert vanaf 1 januari 2016. voor de eerste tien jaar 
geldt dat een werknemer per gewerkt jaar een maand 
WW opbouwt, daarna geldt dat voor elk gewerkt jaar een 
halve maand WW wordt opgebouwd.

 •  WGA-uitkering: de duur van de loongerelateerde 
WgA-uitkering (uitkering voor gedeeltelijk arbeids-
ongeschikten) wordt stapsgewijs afgebouwd van maxi-
maal 38 naar maximaal 24 maanden. ook de opbouw 
van het recht op een loongerelateerde WgA-uitkering is 
per 1 januari 2016 verandert en verloopt hetzelfde als de 
opbouw van de WW.

 • �IOW-uitkering: oudere werklozen kunnen na afloop van 
hun WW-uitkering in aanmerking komen voor een ioW-
uitkering (uitkering voor oudere werklozen). Met ingang 
van 1 januari 2016 is de ioW-uitkering iets verhoogd. 
daardoor hoeven alleenstaande ioW-ers naast de ioW-
uitkering niet ook nog een uitkering op basis van de 
toeslagenwet aan te vragen.

 •  IOAW-uitkering: oudere werklozen kunnen na afloop van 
hun WW-uitkering in aanmerking komen voor een ioAW-
uitkering (uitkering voor oudere arbeidsgehandicapte 
werklozen). het recht op ioAW wordt afgebouwd. Alleen 
werknemers die geboren zijn voor 1 januari 1965 en op 
de eerste dag van de WW- of loongerelateerde WgA-

uitkeing 50 jaar en ouder zijn, komen in aanmerking voor 
deze uitkering.

 •  Aanvulling� WW� in� cao: vanaf 1 januari 2016 kunnen 
vakbonden en werkgeversorganisaties in de cao af-
spraken maken over een privaat gefinancierde aan-
vulling op de werkloosheidsuitkering, die aansluit op de 
WW-uitkering.

Wet�aanpak�schijnconstructies�
 •  Girale� betaling: vanaf 1 januari 2016 is de werkgever 

verplicht het deel van het loon gelijk aan het wettelijk 
minimumloon giraal over te maken. Contante betalingen 
zijn mogelijk voor het deel van het loon boven het wettelijk 
minimumloon. uitgesloten van deze verplichting is de 
werkgever met een werknemer die minder dan vier 
dagen per week dienstverlening aan huis verricht. 

 •��Specificeren�op�de� loonstrook: op de loonstrook dient 
een (on)kostenvergoeding gespecificeerd te worden als 
het wordt gepresenteerd als een deel van het (minimum)
loon. zodoende kan worden vastgesteld of het gaat om 
een vergoeding die wel of niet mag worden gerekend tot 
het minimumloon.

 • �Openbaarmaking�inspectiegegevens:�per 1 januari 2016 
is gestart met openbaarmaking van inspectiegegevens 
met betrekking tot de Wml, Wav en Waadi. het doel van 
deze openbaarmaking is de naleving van deze wetten 
te bevorderen, bij te dragen aan de legitimering van het 
handelen van de toezichthouder en transparantie te 
verschaffen over de wijze waarop dit toezicht plaatsvindt.

Wet�flexibel�werken�
 •  Aanpassing� werktijden: werknemers kunnen hun 

werkgever verzoeken om hun werkrooster aan te passen. 
de werkgever kan dit alleen weigeren bij zwaarwegend 
bedrijfs- of dienstbelang.

 •  Aanpassing� arbeidplaats: werknemers kunnen hun 
werkgever verzoeken om hun arbeidsplaats te wijzigen 
(bv. enkele dagen thuis werken). Als de werkgever dit 
verzoek wil weigeren dient hij daarover overleg te plegen 
met de werknemer.



een periodieke uitgave van uw vakbond, LBV�visie�1�-�2016

5

 •  Aanpassing� arbeidsduur: werknemers kunnen een 
verzoek indienen om hun contractuele arbeidsduur aan 
te passen (alleen te weigeren bij zwaarwegend bedrijfs- of 
dienstbelang).

Sectorplannen�
 •  Persoonlijke� dienstverlening: Met de sectorplannen 

is ingezet op het aan het werk helpen en houden van 
mensen. sociale partners hebben zich daarbij sterk 
gemaakt voor het creëren van meer leerwerkplekken 
en investeringen in scholing, in duurzame inzetbaarheid 
en in van werk(loosheid) naar werk omscholing en in 
begeleiding. door onderuitputting is een bedrag van  
€ 120 mln. over van de sectorplannen. dat wordt ingezet 
voor ondersteuning van de transities naar nieuw werk. 
deze middelen worden gebruikt voor persoonlijke 
dienstverlening, scholingsvouchers, bredere inzet van 
de brug-WW, het versterken van de samenwerking in de 
arbeidsmarktregio en inzet van mobiliteitscentra bij acuut 
ontslag. de verschillende maatregelen zullen in 2016 in 
werking treden. 

Wet�werken�na�de�AOW-gerechtigde�leeftijd�
 •  Opzegtermijn: vanaf januari 2016 geldt voor het opzeggen 

van een arbeidsovereenkomst met een AoW-gerechtigde 
werknemer een opzegtermijn van een maand.

 •  Ketenbepaling: met een AoW-gerechtigde kunnen 
ten hoogste zes tijdelijke contracten in een periode 
van maximaal vier jaar worden aangegaan voordat een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. 
Alleen contracten die zijn aangegaan na het bereiken van 
de AoW-leeftijd worden hierbij in aanmerking genomen.

 •  Loondoorbetalingsplicht� bij� ziekte: vanaf januari 2016 
geldt bij ziekte van een AoW-gerechtigde werknemer 
een loondoorbetalingsplicht van maximaal dertien weken 
in plaats van twee jaar. in verband hiermee worden ook 
de re-integratieverplichtingen van de werkgever en het 

opzegverbod bij ziekte beperkt tot dertien weken, en 
vervallen enkele re-integratieverplichtingen voor de AoW-
gerechtigde werknemer.

 •  Recht�op�een�Ziektewet-uitkering: zieke AoW-gerechtigde 
werknemers die geen recht hebben op loon doorbetaling 
van de werkgever krijgen recht op een ziektewet-
uitkering van maximaal dertien weken. dit is met name 
van belang voor AoW-gerechtigden die werken op basis 
van een uitzendovereenkomst met een uitzendbeding en 
voor werknemers van wie de arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd eindigt tijdens de loondoorbetalingsperiode. 
vanaf 1 juli 2016 zal de ziektewet-uitkering worden 
verhaald op de werkgever.

 • �Aanpassing�arbeidsduur: de verplichting voor werk gevers 
om in te gaan op een verzoek van een AoW-gerechtigde 
werknemer om uitbreiding (of vermindering) van het 
aantal te werken uren vervalt.

 •  Ontslagvolgorde� bij� reorganisatie: vanaf januari 2016 
worden ook werkgevers in de publieke sector verplicht 
om AoW-gerechtigden als eerste te ontslaan bij een 
reorganisatie. deze regel geldt al voor de private sector.

bovenstaande maatregelen gelden zowel voor de private als 
voor de publieke sector.

Wet�taaleis�wet�werk�en�bijstand�
 •  Met deze wet krijgen gemeenten de verplichting om 

van bijstandsgerechtigden te verlangen dat zij actief 
werken aan hun taalvaardigheid. bijstandsgerechtigden 
die niet kunnen aantonen het nederlands voldoende 
te beheersen, moeten een taaltoets afleggen. Als 
daaruit een onvoldoende taalniveau blijkt, moet de 
bijstandsgerechtigde zich inspannen de taal te gaan leren. 
Als hij aantoonbaar en verwijtbaar niets of te weinig doet 
om het gewenste taalniveau te bereiken, kan dit leiden tot 
een verlaging van de uitkering. voor mensen die nu al een 
bijstandsuitkering hebben, geldt de taaleis pas vanaf 1 juli 
2016.    n



In�de�Tweede�Kamer�is�er�een�debat�gehouden�over�de�toekomst�van�de�CAO.�
Aanleiding�van�dit�debat�was�dat�er�zeker�begin�2015�nauwelijks�CAO’s�werden�
afgesloten� én� de� CAO-onderhandelingen� in� veel� sectoren� uiterst� moeizaam�
verliepen.�Reden�waarom�de�politiek�ongerust�werd�en�zich�afvroeg�of�dit�nog�
goed�zou�komen.

Toekomst�van�de�CAO

nu een jaar verder kan men vaststellen dat in het CAo-
seizoen 2015 net zo veel CAo’s zijn gesloten als in andere 
voorgaande CAo-seizoenen. de CAo-onderhandelingen 
verliepen weliswaar moeizamer dan gebruikelijk, maar 
hoge werkloosheid en andere gevolgen van de crisis wa-
ren daar mede voor verantwoordelijk.

Middels verschillende rondetafelgesprekken, waaraan 
Lbv ook heeft deelgenomen, zijn vertegenwoordigers 
van werknemers, werkgevers en wetenschappers onder-
vraagd over de toekomst van de CAo. uit de rondetafel-
gesprekken is naar voren gekomen dat iedereen van 
 mening is dat het sluiten van CAo’s een groot goed is, 
dat niet mag verdwijnen. ook in het debat in de tweede 
 Kamer is duidelijk geworden dat zowel het kabinet als de 
oppositie die mening delen.

Wel zijn diverse politieke partijen van mening dat CAo-
partijen er meer aan moeten doen om CAo’s te moderni-
seren en scholing voor elke werknemer intersectoraal te 
maken. d66 en vvd verzoeken de minister zelfs het al dan 
niet algemeen verbindend verklaren van CAo’s als stok 
achter de deur te gebruiken om CAo-partijen te dwingen 
hiermee haast te maken. dit heeft geleid tot een zestal 
moties waarover de Kamer op 9 februari heeft gestemd:
 •  de motie van Weyenberg waarin hij het kabinet ver-

zoekt om per 1 oktober 2016 o&o-fondsen die inter-
sectorale scholing niet mogelijk maken, niet langer 
algemeen verbindend te verklaren. deze motie is 
verworpen.

 •  de motie van Weyenberg waarin het kabinet wordt 
verzocht om sociale partners indringend aan te spre-
ken op modernisering van de CAo-afspraken, zodat 
CAo’s meer bijdragen aan het terugdringen van de 
werkloosheid en het verbeteren van scholing, ontwik-
keling en duurzame inzetbaarheid van werkenden, 

en te streven naar een moderniseringsakkoord tus-
sen kabinet en sociale partners voor 1 juni 2016. deze 
motie is verworpen.

 •  de motie van Weyenberg/dijkgraaf waarin het kabi-
net wordt verzocht een kabinetsreactie te sturen op 
deze onderzoeken en reacties, met concrete verbe-
tervoorstellen voor het avv-beleid. deze motie is aan-
genomen.

 •  de motie de graaf waarin de regering wordt verzocht 
CAo’s niet langer algemeen verbindend te verklaren. 
deze motie is verworpen.

 •  de motie ulenbelt verzoekt de regering, de Kamer 
een voorstel te doen, waardoor alleen CAo’s alge-
meen verbindend worden verklaard als de vakbon-
den die de CAo afsluiten, al dan niet gezamenlijk, ten 
minste de helft van het aantal vakbondsleden in de 
betreffende sector vertegenwoordigen. deze motie is 
aangehouden.

 •  de motie Mulder verzoekt het kabinet, te onderzoe-
ken hoe het toetsingskader voor het algemeen ver-
bindend verklaren, waaronder het dispensatiebeleid, 
zo aangepast kan worden dat meer maatwerk moge-
lijk is en dat maatwerk meer bevorderd wordt. deze 
motie is aangenomen.

drie van de zes moties zijn door de Kamer verworpen, 
twee zijn er aangenomen en één motie is aangehouden. 
Maar wat betekent dit nu allemaal én tot welke gevolgen 
kunnen deze twee aangenomen en deze aangehouden 
motie leiden.

De�motie�Van�Weyenberg/Dijkgraaf
de motie van Weyenberg/dijkgraaf waarin het kabinet 
wordt verzocht een kabinetsreactie te sturen op deze on-
derzoeken en reacties, met concrete verbetervoorstellen 
voor het avv-beleid is haags jargon voor: “minister doe 
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beter onderzoek en pas, op basis van de resultaten van 
dat onderzoek, je avv-beleid aan.” dit klinkt mooi, maar 
dan moet in een dergelijk onderzoek de stem van elke 
belanghebbende partij aan bod komen. de stem van Lbv 
wordt echter al jarenlang consequent buiten dit soort on-
derzoeken gehouden. dit is des te opmerkelijker als je 
weet dat Lbv verreweg de meeste dispensatieprocedures 
voor haar rekening neemt én dat de mening van Lbv over 
het gevoerde avv-beleid dus van belang is om een volledig 
beeld te krijgen van de praktijk.

Lbv is overigens groot voorstander van het algemeen ver-
bindend verklaren van CAo’s om zodoende concurrentie 
op loon- en arbeidsvoorwaarden, door werkgevers die niet 
direct gebonden zijn aan deze CAo’s, te voorkomen. Lbv 
is echter wel van mening dat werkgevers die gebonden 
zijn aan een eigen CAo die zij met Lbv zijn overeengeko-
men makkelijker in aanmerking zouden moeten komen 
voor dispensatie, of te wel vrijstelling, van deze CAo. Lbv 
roept minister Asscher dan ook op om niet weg te lopen 
van zijn verantwoordelijkheid en Lbv mee te nemen in het 
onderzoek naar verbetervoorstellen voor het avv-beleid.

De�motie�Ulenbelt
de motie ulenbelt verzoekt de regering, de Kamer een 
voorstel te doen, waardoor alleen CAo’s algemeen ver-
bindend worden verklaard als de vakbonden die de CAo 
afsluiten, al dan niet gezamenlijk, ten minste de helft 
van het aantal vakbondsleden in de betreffende sector 
vertegenwoordigen is haags jargon voor: “alleen bonden 
van de grote vakcentrales mogen algemeen verbindend 
verklaarde CAo’s sluiten.”. deze motie is dus een directe 
aanval op vakbonden zoals Lbv die niet slaafs aan de 
hand van de grote overheidsvakbonden meelopen en een 
oproep aan de minister om de monopolypositie van de 
vakcentrales nog verder te versterken.

Als deze onzalige motie, die nu nog is aangehouden, als-
nog wordt aangenomen dan is het overduidelijk dat mi-
nister Asscher vakbonden als Lbv het werk onmogelijk 

probeert te maken. Lbv roept dan ook de politiek en mi-
nister Asscher in het bijzonder op deze motie te verwer-
pen en niet mee te werken aan een verdere versteviging 
van de monopolypositie van de vakcentrales. Als er juist 
één vakbond is die de afgelopen jaren heeft laten zien dat 
zij werk maakt van het moderniseren van CAo’s aan de 
huidige omstandigheden dan is het wel Lbv. Lbv loopt 
namelijk niet weg voor haar verantwoordelijkheden en is 
al langer bezig om de lastendruk die CAo-afspraken met 
zich meebrengen te verlichten zodat de werkgelegenheid 
van werknemers behouden kan blijven.

De�motie�Mulder
de motie Mulder verzoekt het kabinet, te onderzoeken 
hoe het toetsingskader voor het algemeen verbindend 
verklaren, waaronder het dispensatiebeleid, zo aange-
past kan worden dat meer maatwerk mogelijk is en dat 
maatwerk meer bevorderd wordt. de boodschap van deze 
motie is duidelijker dan de twee hiervoor genoemde mo-
ties, maar richt zich uitsluitend op het dispensatiebeleid 
dat in algemeen verbindend verklaarde CAo’s is opgeno-
men én ziet niet toe op het dispensatiebeleid dat door de 
minister zelf wordt gehanteerd. en juist het dispensatie-
beleid van de minister kan volgens Lbv wel wat soepeler. 
de voorwaarden die de minister stelt om in aanmerking 
te komen voor dispensatie zijn door de jaren heen alleen 
maar strenger geworden, waardoor het voor Lbv steeds 
moeilijker is geworden om op maat gemaakt CAo’s te 
sluiten voor bedrijven of subsectoren.

Al met al leveren de moties meer problemen op dan dat 
ze oplossen. bovendien is Lbv tegen iedere bemoeienis 
van politici of overheid met de inhoud van CAo’s. Lbv is 
van mening dat CAo’s het domein van zijn sociale part-
ners, die daarover in vrijheid afspraken moeten kunnen 
maken zonder dat de politiek zich daarmee bemoeit. er 
zijn nog zoveel andere zaken waar de politiek zich meer 
druk over moet maken dan het sluiten van CAo’s door so-
ciale partners.    n 
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Met�de�invoering�van�de�Wet�Werk�en�Zekerheid�(WWZ)�
tracht�minister�Asscher�de�verregaande�flexibilisering�
van� arbeidsrelaties� te� stoppen.� De� WWZ� probeert�
dit� te� doen� door:� de� periode� waarbinnen� er� tijdelijke�
contracten�kunnen�worden�gesloten�ter�verkleinen�van�
3� jaar�naar�2� jaar�én�de�periode�tussen�contracten�die�
wordt� meegeteld� voor� de� 2� jaar� ter� verruimen� van� 3�
maanden�naar�6�maanden.

Is�de�Wet�werk�en�zekerheid�
wel�dé�oplossing�om�
flexibel�werk�aan�te�pakken?

de minister is er van overtuigd dat werkgevers, van-
wege een kortere periode waarbinnen er met tijdelijke 
contracten kan worden gewerkt en langere tussenpo-
zen tussen contracten die meetellen, eerder geneigd 
zullen zijn om werknemers sneller een vast contract 
aan te bieden. of dat ook gaat gebeuren is echter nog 
maar de vraag!

vanaf het moment dat duidelijk werd dat de WWz zou 
worden ingevoerd is er al kritiek, ook vanuit Lbv, op 
deze nieuwe wet. Minister Asscher legde alle kritiek en 
waarschuwingen over de gevolgen van de WWz voorals-
nog naast zich neer, maar heeft onder druk vanuit vvd, 
CdA en d66 Lodewijk de Waal de opdracht gegeven te 
onderzoeken welke mogelijke nadelige gevolgen de in-
voering van de WWz kan hebben. beter laat dan nooit 
zullen we maar denken!

steeds duidelijker wordt dat de invoering van de WWz 
kan leiden tot een verdere flexibilisering van arbeids-
relaties. dit kan gebeuren als werkgevers meer werk 
via uitzendkrachten, zelfstandigen of zzp’ers gaan uit-
besteden. de WWz beperkt namelijk de mogelijkheden 
die CAo-partijen hebben om afspraken in de eigen CAo 
te maken over de invulling van flexibele arbeidsrelaties. 
sectoren waar er meer behoefte is aan flexibiliteit, om-
dat het werkaanbod onzeker is (bijvoorbeeld door sei-
zoensinvloeden) hebben sinds de invoering van de WWz 
een groot probleem.

en als dit probleem voor werkgevers niet binnen de ei-
gen CAo kan worden opgelost, dan zijn er altijd werk-
gevers die naar oplossingen gaan zoeken buiten de ei-
gen CAo om. oplossingen die voor werknemers altijd 
nadelige gevolgen zullen hebben. Met als gevolg dat er 
minder werknemers vaste contracten krijgen én min-
der werknemers werkzaam zullen zijn onder branche-
CAo’s die bij de werkgever van toepassing zijn. immers 
voor uitzendkrachten gelden de uitzend-CAo’s met de 
daarin opgenomen flexibele arbeidsrelaties én voor 
zelfstandigen en zzp’ers leidt een arbeidsrelatie niet tot 
een vast contract. precies het tegengestelde van wat de 
WWz hoopt te bereiken.

Lbv vraagt zich dan ook af of minister Asscher en de 
overheidsvakbonden (Fnv, Cnv en de unie) deze nega-
tieve mogelijke gevolgen wel heeft overzien en plannen 
klaar heeft staan om deze gevolgen aan te pakken als 
deze werkelijkheid worden. Als dat niet het geval is, dan 
hebben de minister, de overheidsvakbonden, maar ook 
alle werknemers die daardoor worden getroffen een 
probleem.

Lbv roept minister Asscher dan ook op om het regelen 
van vaste en flexibele arbeidsrelaties weer over te laten 
aan CAo-partijen. CAo-partijen die zelf in staat zijn om 
goede afspraken te maken over arbeidsrelaties, zonder 
dat zij in hun mogelijkheden om maatwerkoplossingen 
te creëren worden gehinderd door de politiek.    n 
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Sinds� 1� januari� 2016� wordt� de� maximale� duur�
van� de� publieke� WW-uitkering� stapje� voor� stapje�
teruggebracht.�Dit�gebeurt�met�1�maand�per�kwartaal.�
Vanaf� 2019� is� de� maximale� WW-uitkering� dan� nog�
maximaal� 2� jaar.� Mensen� die� na� 1� januari� 2016� een�
WW-uitkering�ontvangen,�krijgen�met�deze�maatregel�
te�maken.

Aanpassingen�WW

Wordt u vanaf 1 januari 2016 ontslagen, dan kunt u nog 
maximaal 37 maanden WW krijgen. dit terwijl mensen 
die op 31 december 2015 zijn ontslagen een maxima-
le WW-duur hebben van 38 maanden. Wordt u vanaf 
1 april 2016 ontslagen, dan kunt u nog maximaal 36 
maanden WW krijgen. en zo krijg je dus elke 3 maan-
den 1 maand minder WW. een zeer onprettig cadeautje 
van de overheid!

Aanpassing�opbouw�WW
sinds 1 januari 2016 is ook de opbouw van WW-rech-
ten aangepast. Werknemers bouwen in de eerste 10 
jaar van hun loopbaan per gewerkt jaar 1 maand WW-
recht op. daarna bouwen zij per gewerkt jaar een halve 
maand op. WW-rechten die u al heeft opgebouwd voor 
1 januari 2016 blijven tellen voor 1 maand. dus niet al-
leen de maximale duur wordt door de overheid gekort, 
maar tevens wordt de opbouw van je WW-rechten ver-
laagd!

Berekening�hoogte�WW-uitkering
nadat u een WW-uitkering hebt aangevraagd, stelt 
uWv vast hoe hoog de uitkering zal zijn. de basis daar-
voor is het dagloon. sinds 1 juli 2015 is de wijze waarop 
het dagloon wordt berekend veranderd. voor het bere-
kenen van het dagloon wordt voortaan gekeken naar 
het sociale verzekeringsloon dat u verdiende in een pe-
riode van 12 maanden voordat u werkloos werd. ook als 
dit bij verschillende werkgevers is verdiend of als het is 
verdiend in verschillende dienstverbanden bij dezelfde 
werkgever.

Inkomensverrekening
sinds 1 juli 2015 geldt de inkomensverrekening in de 
WW. dat betekent dat u van elke verdiende bruto euro 
altijd 30% zelf mag houden. hierdoor loont het altijd om 

vanuit de WW aan het werk te gaan. de inkomensverre-
kening geldt niet voor mensen die al voor 1 juli 2015 een 
WW-uitkering hadden. deze aanpassing van de WW is 
een lichte verbetering. in plaats van je totale inkomsten 
uit werk worden nu nog maar 70% van je inkomsten ge-
kort op je WW-uitkering. hiermee wordt werken terwijl 
je een WW-uitkering hebt een klein beetje lonend en ga 
je er dus financieel iets op vooruit.

Passende�arbeid
na een half jaar WW-uitkering wordt alle arbeid als 
passend gezien. dit betekent dat het niveau of salaris 
van een baan geen belemmering meer mag zijn om 
die baan te accepteren of daarop te solliciteren. deze 
maatregel geldt niet voor mensen die al voor 1 juli 2015 
een WW-uitkering ontvingen. of te wel na een half jaar 
moet je elke baan accepteren of die nu passend is of 
niet. en accepteer je dat werk niet dan wordt je gekort 
op je WW-uitkering of stopt je WW-uitkering in zijn ge-
heel. een extra stok die uWv kan gebruiken om zoveel 
mogelijk mensen uit de WW te jagen.

Betaling�WW-uitkering
Wie vanaf 1 juli 2015 recht heeft op een WW-uitkering, 
heeft al te maken met een nieuwe betalingssystema-
tiek. de WW-uitkering wordt niet meer per 4 weken 
betaald, maar per kalendermaand. de betaling van de 
WW-uitkering vindt plaats na afloop van de kalender-
maand. eerst moet u doorgeven wat u in een maand 
hebt verdiend, daarna wordt de hoogte van de WW-uit-
kering vastgesteld en betaalt uWv de uitkering.

> Lees verder op de pagina 10



Ook� dit� jaar� kunnen� leden� van� LBV� van� 29�
februari� tot� en� met� 31� maart� 2016� gebruik�
maken� van� de� gratis� belastingservice.� Het�
enige�dat�u�hiervoor�hoeft�te�doen�is�even�te�
bellen�voor�het�maken�van�een�afspraak�via�
010-4818011.� Wilt� u� weten� wat� u� allemaal�
mee� moet� nemen� bekijk� dan� de� belasting-
checklist.�Deze�is�ook�te�vinden�op�onze�website��
www.lbv.nl.

Belastingservice�2016
bent u zelf lid en heeft u een fiscale partner die geen 
lid is van Lbv waarvoor u ook de belastingaangifte wil 
laten invullen, dan betaalt u hiervoor slechts 10 euro. 
ook familie, vrienden kennissen en collega’s die niet lid 
zijn van Lbv, kunnen tegen een vergoeding van 50 euro 
per aangifte gebruik maken van de belastingservice. 
studenten betalen slechts een tientje. 

Korting�op�de�belastingservice
Maakt u gebruik van de coupon dan krijgt u 10 euro 
korting op de belastingservice van Lbv.   n      

!
Belastingservice

Bel voor een afspraak: 010 - 481 80 11
@ 10,-�KORTING!

Actievoorwaarden: tegen inlevering van deze coupon, ontvangt u € 10,- korting op de belastingservice van Lbv. 
deze coupon is gelding tot en met 31 mei 2015. Maximaal 1 kortingscoupon per aangifte.

Leeftijdsgrens�vrijstelling�sollicitatieplicht
Mensen die op de eerste dag van hun werkloosheid 64 
jaar of ouder zijn, hoefden tot 2016 niet meer te sol-
liciteren. sinds 1 januari 2016 is deze leeftijdsgrens 
opgetrokken naar de AoW-gerechtigde leeftijd min 1 
jaar. of te wel hoe hoger de AoW-leeftijd (en die stijgt 
elk jaar) hoe langer je moet blijven solliciteren. Maar 

dan moet er natuurlijk wel werk zijn. en juist in deze 
tijd dat de economie nog aan het terugkrabbelen is, 
veel banen verdwijnen door automatisering en ou-
deren te duur worden bevonden, is het voor oudere 
werknemers nog moeilijker geworden een baan te 
vinden én een verplichting om langer te solliciteren 
helpt daarbij natuurlijk niet.    n 

Overzicht�veranderingen�WW

���HOE�IS�HET?�� ���HOE�WORDT�HET?

(publieke) duur: maximaal 38 maanden  Wordt stap voor stap verminderd, zodat de WW in 2019 
maximaal 24 maanden duurt

hoogte: 2 maanden 75% en daarna 70% dagloon blijft gelijk, dus: 2 maanden 75% en daarna 70% dagloon

opbouw: 1 jaar arbeidsverleden = 1 maand WW  1e 10 jaar: 1 jaar = 1 maand WW en daarna elk jaar 
arbeidsverleden = ½ maand WW

na 1 jaar is alle arbeid passend na ½ jaar is alle arbeid passend

urenverrekening en na 1 jaar inkomensverrekening inkomensverrekening vanaf 1e WW-dag
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CHECKLIST�benodigdheden�bij�de�belastingaangifte�2015

Algemeen
o  Aangiftebrief
o   burgerservicenummer van u en uw (fiscale) partner.
o   indien uw aangifte over 2014 elders is ingevuld,  

een volledige kopie daarvan.

Aanslag�(te�betalen�of�te�ontvangen)
o   voorlopig aanslag over 2015
o   voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage 

zorgverzekeringswet over 2015.

Ouderschapsverlofkorting
o   verklaring van de werkgever waaruit de omvang  

van het ouderschapsverlof blijkt.

Loon,�uitkering�of�pensioen
o   de jaaropgaven over 2015.
o   Woon- en werkverkeer met openbaar vervoer.

Inkomsten�uit�overige�werkzaamheden
o   overzicht van inkomsten.
o   overzicht van kosten.

Woon-werkverkeer�met�openbaar�vervoer
o   ov-reisverklaring of reisverklaring  

van de werkgever.

Eigen�woning
o   geldige Woz beschikking per 1-1-2015 met als 

waardepeildatum: 1 januari 2014). 
o   opgave van in 2015 betaalde hypotheekrente en 

hypotheekkosten.
o   in voorgaande jaren berekende hypotheeksplitsing;
o   rekening(en) makelaar/taxateur in 2015.
o   Afrekening(en) notaris in 2015.
o   opgave van ontvangen depotrente over 2015. 
o   de eigenwoningschuld per 31-12-2015
o   gegevens nog te koop staande vorige woning,  

na aankoop/verhuizing naar een andere  
(koop)woning. 

Lijfrente
o   Lijfrentepolis en het clausuleblad.
o   overzicht van de in 2015 betaalde premies.
o   betalingsbewijzen.
o   verklaring pensioenaangroei in 2014 (factor A)
o   vrijwillige verzekeringen (AnW of WAo
o   verzekeringspolis.
o   betalingsbewijzen

Vermogen
betaal- en spaarrekeningen, spaarloon, (groen) 
beleggingen, effecten/aandelen, bankspaarproducten. 
het heffingsvrij vermogen  bedraagt 21.330 euro per 
persoon.
o   saldoafschriften van alle rekeningen per 1 januari 

2015, ook die van uw kinderen tot 18 jaar.
o   de waarde van de vakantiewoning, de tweede en 

elke volgende woning. 
o   de waarde van overige onroerende goederen.
o   overige vorderingen.
o   schulden.

Alimentatie�en�andere�onderhoudsverplichtingen
o   nAW-gegevens, geboortedatum én 

burgerservicenummer van uw ex-partner of 
kind(eren).

o   betalingsbewijzen.

 Levensonderhoud�kinderen�jonger�dan�21�jaar
o   Kosten van levensonderhoud verstrekt aan 

kinderen voor wie geen kinderbijslag of 
studiefinanciering werd ontvangen.

Ziekte,�invaliditeit,�dieet�etc.�(Specifieke�Zorgkosten)
o   dieetverklaring van arts of specialist.
o   betalingsbewijzen van extra gezinshulp en tevens 

naam en adres van gezinshulp of instantie die de 
hulp verleende.

o   betalingsbewijzen van hulpmiddelen zoals 
hoorapparaat, rollator, steunzolen. 

o   zelf betaalde en niet vergoede ziektekosten; 
o   eigen bijdragen arts/tandarts/specialist, apotheek.
o   het aantal gereden kilometers voor bezoek aan 

huisarts, tandarts, fysiotherapeut en andere 
specialisten/artsen.

Studiekosten�en�scholingsuitgaven
o   rekeningen van de gemaakte kosten voor een 

toekomstig beroep of voor een opleiding uw huidige 
beroep beter te kunnen uitoefenen.

o   betalingsbewijzen.

Giften�aan�ANBI-instellingen
o   rekeningen en/of bankafschriften van giften aan 

kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, 
culturele, wetenschappelijke of algemeen nut 
beogende instelling die bij de belastingdienst als 
zodanig zijn geregistreerd.

o   betalingsbewijzen. 



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.
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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).

!

Annie heeft net als iedere werknemer wel eens werkgerelateerde vragen 

en/of problemen. samen met Lbv worden deze allemaal opgelost!

”Annie�en�de�LBV”

Riesjart! 2016

Maak snel een belastingafspraak 
bij lbV! studenten betalen 
slechts 10 euro en Vrienden 
en kennissen kunnen profiteren 
Van de kortingscoupon!

leuk, Morgen gezellig langs lbV 
Voor Mijn belastingaangifte.

nog eVen de belastingchecklist 
Met benodigdheden 
nakijken. . .

als je lid bent Van lbV, Verzorgen 
ze je belastingaangifte gratis!

de belastingspecialisten Van 
lbV zijn erg kundig en leggen 

alles goed aan u uit.


