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VRAGEN STAAT VRIJ 
 
Informatiebron 1 
 
In het blad van FNV Bondgenoten staat een rubriek met de titel ‘BM weet raad’. 
Daarin staat de volgende brief. 
 
Ik zit met de volgende vraag: Mijn dochter Anneke is zestien jaar. Sinds januari 2004 bezorgde ze 
voor de Interlanden Spreigroep op donderdag reclamefolders. Op zaterdagmiddag bezorgde ze 
ook de zondagskrant in onze woonwijk. Dat zijn 373 kranten. Hiermee verdiende zij gemiddeld  
€ 13,50 per week. 
Sinds mei 2005 zijn de folders komen te vervallen, waardoor zij nu € 8,46 per week verdient.  
Met bezorging van de kranten is zij gemiddeld ….. uur per week bezig. Dit komt neer op een 
uurloon van € 1,88. Dit bedrag ligt volgens mij ver onder het wettelijke minimumjeugdloon.  
Zij heeft wel een aanstellingsformulier. Zij heeft nooit een loonsverhoging ontvangen.  
Per krant ontvangt zij nog steeds 2,27 cent! Bestaan er vaste regels over een wettelijke 
minimumbetaling voor dergelijke werkzaamheden? Onder welke CAO vallen krantenbezorgers? 
 
D.Lam 
Amersfoort 
 
Het antwoord van BM 
 
Ik heb contact opgenomen met onze vakbondscollega’s van FNV Kiem. Degenen die 
kranten/folders en dergelijke verspreiden, behoren tot hun sector. Voor de werknemers in de 
bezorgsector geldt geen CAO. Als er geen CAO van toepassing is, wordt het volgende van belang: 
Is er sprake van een arbeidsovereenkomst waaraan rechten ontleend kunnen worden?  
Gezien het feit dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst hoeft Interlanden Spreigroep het 
minimumjeugdloon niet uit te betalen. Interlanden Spreigoed betaalt een zogenaamde ‘vergoeding 
voor het leveren van diensten’. Met deze vergoeding kan men al dan niet akkoord gaan.  
Ik moet u dus tot mijn spijt mededelen dat volgens de wet geen hoger salaris voor uw dochter 
geclaimd kan worden.  
 
BM 
 
Informatiebron 2 
 
Minimumloon € 298,15 per week  bij een 38-urige werkweek.  
 
Wettelijk bruto minimumjeugdloon 
 

Leeftijd % van het minimumloon 
22 jaar 85,0 % 
21 jaar 72,5 % 
20 jaar 61,5 % 
19 jaar 52,5 % 
18 jaar 45,5 % 
17 jaar 39,5 % 
16 jaar 34,5 % 
15 jaar 30,0 % 
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KESTEREN B.V. 
 
Informatiebron 3 
 
Gegevens Alfa en Bèta over het jaar 2004 
 

 Alfa Bèta 
aantal machines 2 3 
aantal werknemers 6 12 
kosten grondstoffen etc. € 21.500 € 48.600 
loonkosten € 200.000 € 480.000 
overige kosten € 23.800 € 42.400 
afzet en productie 9.000 rollen 43.000 rollen 
omzet  € 378.300 € 820.000 

 
Alle bedragen zijn exclusief BTW. 
 
 
STAND.NL 
 
Informatiebron 4 
 
Ontwikkeling loonkosten per werknemer en arbeidsproductiviteit in procenten 
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V/M 
 
Informatiebron 5 
 
Gegevens werkloosheid en beroepsbevolking (x 1 000) 
 

totaal beroepsbevolking werkloze beroepsbevolking werkloosheidspercentage 

 totaal mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal mannen vrouwen 

                    
2000 7 187 4 275 2 912 271 114 157 3,8 2,7 5,4 
2001 7 314 4 317 2 997 252 109 143 3,4 2,5 4,8 
2002 7 427 4 358 3 069 302 147 155 4,1 3,4 5,1 
2003 7 510 4 368 3 142 396 206 190 5,3 4,7 ? 

 
 
Informatiebron 6 
 
Wat doen werkende vrouwen na de geboorte van hun eerste kind?  
 

evenveel of meer uren
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gestopt met betaald werken
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POST VAN DE BELASTINGDIENST 
 
Informatiebron 7 
 
Eigenwoningforfait 2005 
 

WOZ waarde meer dan maar niet meer dan forfaitpercentage 
€ 0 € 12.500 0 
€ 12.500 € 25.000 0,20% 
€ 25.000 € 50.000 0,35% 
€ 50.000 € 75.000 0,45% 
€ 75.000 of meer  0,60% 

 
 
Informatiebron 8 
 
Schijventarief 2005 
 

tariefpercentage over 
belastbaar inkomen 

 
van 

 
tot 

heffing over het totaal 
van de schijven 

34,40 % € 0 € 16.893 €   5.811 
41,95% € 16.893 € 30.357 € 11.458 
42% € 30.357 € 51.762 € 20.448 
52% € 51.762 → → 

 
 
Informatiebron 9 
 
Heffingskortingen 2005 
 
Heffingskortingen  
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie heeft u recht op een aantal heffingskortingen. Dit betekent 
dat u minder belasting hoeft te betalen doordat u korting krijgt op de door u verschuldigde 
belasting. Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting. Mensen met een betaalde baan 
hebben recht op arbeidskorting. Mensen met kinderen hebben recht op kinderkorting. De kortingen 
zijn afhankelijk van uw leeftijd. 
 

Heffingskorting Jonger dan 65 jaar 65 jaar en ouder 
Algemene heffingskorting € 1.894 € 910 
Arbeidskorting € 1.287 € 969 
Kinderkorting €    112 €   54 
Alleenstaande ouderkorting € 1.401 € 673 
Ouderenkorting  € 454 
Jonggehandicaptenkorting €    639  
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ALBERT HEIJN, DE PRIJZENOORLOG 
 
Informatiebron 10 
 
Uit een krant: 
 
Bonden: Supermarkten lozen 23-plussers 
 
Van een onzer verslaggevers 
Rotterdam - De CNV Dienstenbond start komende maandag acties bij verschillende supermarkten 
uit protest tegen het beleid om winkelpersoneel boven de 23 jaar te ontslaan.  
FNV Bondgenoten ligt al sinds juli met de supermarkten overhoop over de behandeling van oudere 
werknemers en wil de rechter inschakelen om personeel te behoeden voor onvrijwillig vertrek. De 
supermarkten bezuinigen op de personeelskosten als antwoord op de prijzenoorlog. 
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