Heb je vragen of wil je
meer informatie?
Kom dan naar 1 van de
avondbijeenkomsten
van 19.00 tot 21.00 uur.
Wij staan voor je klaar!

MOOI als je je blijft ontwikkelen

“WEEK VAN HET INKOMEN”

Avondbijeenkomsten
dinsdag 6 maart:
Van der Valk Hotel De Cantharel, Apeldoorn

Waarom deze week: Inkomens zijn onder druk
komen te staan. Leerlingen krijgen niet altijd
voldoende vergoeding, de lonen gaan niet
omhoog, er is nog geen CAO voor kappers,

woensdag 7 maart:

er is veel mis met het loongebouw, ZZP’ers

Van der Valk Hotel Gilze-Rijen, Gilze

hebben een goed tarief nodig en een systeem

donderdag 8 maart:

om hun BTW aangifte te doen. Om hier mee te

Van der Valk Hotel Haarlem-Zuid, Haarlem

Ben je leerling, werknemer of
(aankomend) ZZP’er, ben je lid
of geen lid van FNV MOOI?
Je bent welkom met je vragen
en voor advies.

mede mogelijk gemaakt door O&O en het HBA

Kijk voor meer informatie op www.fnvmooidag.nl.
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vrijdag 9 maart 2012

’s Avonds organiseren we bijeenkomsten
om voorlichting te geven voor degene die
we niet hebben kunnen bezoeken of nog
met vragen zitten die we niet direct hebben
kunnen beantwoorden in de salon.

helpen, je te informeren en te adviseren gaan
we salons bezoeken.

Daarnaast kan je voor informatie van
maandag 5 t/m donderdag 8 maart
van 18.00 tot 20.30 uur terecht bij
het telefonische actieteam op
030 – 231 4221.

Voor wie is deze week: voor leerlingen, werknemers
en (aankomende) ZZP’ers. Je hoeft geen lid te
zijn van FNV MOOI, je bent welkom voor advies,
informatie en voor antwoord op je vragen. Laat
je voorlichten als stagiaire, laat je loonstrook
controleren, vraag advies over je tarieven. Kom ook
in actie tijdens de Week van het Inkomen.
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Voor de

leerling:

Als leerling doe je praktijkervaring
op voor je opleiding bijvoorbeeld
door middel van een stage of door
te werken. Hiervoor krijg je een
leerovereenkomst of een arbeids
overeenkomst aangeboden die je
moet tekenen. Ga je, als leerling, op je
vrije (zater)dag werken in een salon,
naast je stage, geldt dit niet als stage
en heb je recht op passend loon. Als
je onder de CAO valt heb je recht
op loon volgens de loongebouwen.
Zo zijn er veel zaken die voor jou als
leerling tellen. Laat je goed adviseren
over je contract en andere zaken
tijdens de Week van het Inkomen.

Geld terug van de belastingdienst.

Ben jij leerling en werk je nog niet voltijds dan
heb je vaak recht op teruggaaf van betaalde
loonbelasting. Over loon wat je ontvangt houd
je werkgever loonbelasting in. Voor starters op
de arbeidsmarkt is dit vaak een spaarpotje wat
je terug kan vragen van de Belastingdienst.
Sinds 2010 is de manier waarop je je aangifte
voor teruggaaf doet veranderd. Je bent verplicht dit te doen via een volledige aangifte.
Het makkelijkst is dit via je DigiD. Nog niet eerder geld terug gevraagd? Laat je adviseren door
FNV MOOI. Er is een boekje ‘Geld terug van de
Belastingdienst’. Er zijn 2 versies; één voor 2009
en eerder, en de meest recente vanaf 2010.

Je arbeidscontract, daar staan alle
zaken in die voor jou gelden.
Jouw gegevens maar ook die van je
werkgever. In je arbeidscontract staat
ook vermeld of je onder een CAO valt
of eventueel

• werk je als stagiaire, krijg je een
vergoeding?
• leer je en ben je werknemer, krijg je het
juiste loon?
• weet je wat je moet krijgen als
vergoeding?

onder een
bedrijfsreglement.
Voordat je tekent
moet je nieuwe
werkgever je
alle documenten

• krijg je je reiskosten vergoedt?

geven die in het

• werk je naast je stage op je vrije dag ook

contract genoemd

in de salon, krijg je dan loon?

staan. Sta je

• heb je loonstroken?

op het punt om

• heb je wel eens geld terug gevraagd bij

een arbeidscontract te ondertekenen, wij

de belastingdienst?
• heb je vragen over je leerovereenkomst

adviseren je graag tijdens de Week van het
Inkomen.

of arbeidsovereenkomst?

Je loonstrook, haal jij er alles uit?
Je loonstrook kan echt abracadabra
zijn. Hoe je loon wordt opgebouwd, of
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het voldoet aan alle eisen en of je krijgt
waar je recht op hebt. FNV MOOI heeft
hiervoor een computerprogramma, en wij
willen graag een controle voor je doen
tijdens de avondbijeenkomsten of door het

Voor de

werknemer:

18.00 en 21.00 uur van maandag 5 tot en

Als werknemer ontvang je loon.
Er zijn 3 mogelijkheden: je verdient
je inkomen volgens een CAO, je
verdient je inkomen volgens de regels
van de wet of volgens de regels van
bedrijfsafspraken. Binnen de CAO
voor kappers zijn er 2 zogenaamde
loongebouwen, loongebouw A en
loongebouw B.
Als je gaat werken voor een werk
gever moeten al deze zaken bekend
zijn voor je een arbeidsovereenkomst
tekent. Laat je goed voorlichten over je
contract, loonstroken en andere zaken
met betrekking tot je werk en inkomen
tijdens de Week van het Inkomen.

Toeslagen

Solliciteren doe je niet zo maar. Je goed

Volgens je arbeidsovereenkomst of je CAO
kan je recht hebben op allerlei toeslagen
zoals diploma-toeslag, deelcertificaattoeslag,
feestdagen-toeslag,
overwerk-toeslag,
toeslag bedrijfsleider
of tijdelijke vervanging. Raadpleeg je
arbeidsovereenkomst, bedrijfsreglement of CAO voor
deze toeslagen of
vraag het tijdens de
Week van het Inkomen aan FNV MOOI tijdens
de avondbijeenkomsten of ’s avonds bij het
telefoonteam.

controleren?
• heb je wel eens je vakantiegeld laten
berekenen?

Loongebouw B, met de variabele
beloning voor kappers.
De ervaring heeft geleerd dat het voor de

• weet jij wat je betaalt voor je pensioen?

meeste collega’s nog steeds lastig is om
te bepalen of de variabele beloning goed

je niet wat je doelomzet is?

wordt geregeld. Heeft jouw werkgever
gekozen voor het Loongebouw B dan moet
je werkgever een transparant systeem

• weet jij wat het minimumloon is?

hebben waarmee je jouw omzetontwikkeling

maar ook het soort werk doe je al snel. Maar

• heb je recht op zorgtoeslag,

kan volgen. Wekelijks controleren jij en je

weet jij wat voor loon je hoort te krijgen?

huurtoeslag, kinderopvangtoeslag?

Weet jij wat je leeftijdsgenoten verdienen.

• heb je vragen over je belastingaangifte

je dat? Laat je adviseren zodat je dat kan
bespreken met je toekomstige werkgever.

of teruggaaf?
• krijg je wel voldoende reiskosten
vergoeding?

Als ZZP’er bepaal je zelf hoeveel
je werkt en voor welk bedrag. Om
te komen tot een goede prijs voor
jouw diensten en producten kan
je een berekening maken. In deze
berekening kijk je naar hoeveel je
wilt verdienen, of wat je verdiende als
werknemer. Je houdt ook rekening
met btw en inkomstenbelasting
die je af moet dragen aan de
belastingdienst, je vaste en variabele
kosten voor je onderneming. Ook is
een boekhoudprogramma belangrijk
om alles te registreren. Stel je vragen
en laat je goed voorlichten tijdens de
Week van het Inkomen.
• weet jij wat een goed tarief is?
• heb jij je prijzen wel eens laten
controleren?
• hoe kan je sparen voor een goed
pensioen?
• ben je zwanger of wil je zwanger worden,
heb je dan recht op een uitkering?
• waaraan moet een goede administratie

• val jij onder een CAO, een
• werk jij volgens loongebouw B en weet

ZZP’er:

• wat is de Kleine Ondernemers Regeling?

voorbereiden op de baan, de werkgever

Wat is het huidige minimumloon, waar vind
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donderdag 8 maart op 030-231 4221.

• heb je wel eens je loonstrook laten

bedrijfsreglement of wettelijke regeling?

Solliciteren, waar en hoe?

telefoonteam wat voor je klaar zit tussen

Voor de (aankomend)

werkgever de omzetresultaten en jij krijgt een
kopietje. Is er geen dergelijk systeem kan je
van je werkgever eisen uitbetaald te krijgen
volgens Loongebouw A. Laat je hierover
adviseren tijdens de Week van het Inkomen.

Denk jij er over om ZZP’er te worden?
Gefeliciteerd! Om je goed voor te kunnen
bereiden heeft FNV MOOI het boekje ‘starten
als ZZP’er’ uitgebracht. Het biedt je een
basis om voor jezelf te kunnen beginnen. Je
vindt in het boekje
informatie over je
kostprijsontwikkeling,
je bedrijfsnaam,
verzekeringen,
vergunningen,
regelgeving, je
administratie, tips
over marketing
en promotie. Je
vindt er ook een eerste opzet van een
ondernemingsplan. Allemaal heel praktische
informatie.

ZZP’er en zwanger?

Sinds 2008 heb je recht op een uitkering, de
Zelfstandig en Zwanger regeling. De uitkering
met een maximum van het minimum loon
is afhankelijk van het aantal uur dat je in een
voorgaand jaar hebt gewerkt. Voor zelfstandigen die minder dan 1.225 uur hebben gewerkt,
hangt de uitkering af van de winst/inkomsten
in het jaar voordat de uitkering wordt uitgekeerd. Meer informatie en hoe je in aanmerking komt, laat je informeren door FNV MOOI
tijdens de Week van het Inkomen.

voldoen?
• ken je het gratis boekhoudpakket van
FNV MOOI al?
• zoek je nog een boekhouder die je helpt
besparen?
• heb je vragen over je belastingaangifte?

Verzekeringen kosten geld, welke
heb je nodig en welke niet.
Dat is voor elke ZZP’er anders. FNV leden
krijgen korting op verzekeringen. Laat je
adviseren en stel je vragen aan het
FNV MOOI team.

Op alle vragen en op nog veel meer kan
FNV MOOI antwoord bieden, je voorlichten
en informeren en je advies geven. In deze
folder kunnen we niet alle verschillende
situaties benoemen. Doe mee aan de Week
van het Inkomen, weet of jij de juiste loon
of vergoeding krijgt, en kom naar een
avondbijeenkomst of bel het telefoonteam!
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