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OM TE NOTEREN
• Het bondskantoor is gesloten van 

vrijdag 23 december 2005 t/m 
maan dag 2 januari 2006.

• De volgende Vizier verschijnt op 
maandag 13 februari 2006.

• U kunt kopij inleveren tot en met 
woensdag 18 januari. 

IN VOGELVLUCHT
DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN
IN WET- EN REGELGEVING IN 2006
De kranten staan er vol van. Het jaar 2006 wordt gekenmerkt als een
jaar van heel veel nieuwe regelingen die betrekking hebben op ziek-
tekosten, inkomen, arbeidsongeschiktheid, ontslag, pensioen en ar-
beidsomstandigheden. Om te voorkomen dat onze leden door de
bomen het bos niet meer zien, zet de redactie van Vizier voor hen de
belangrijkste wijzigingen op een rijtje. 

Inkomen
• Een herstel van de koppeling tussen de lonen en de uitkeringen, waardoor

loonstijgingen automatisch leiden tot hogere uitkeringen. 
• Ter compensatie van de inkomensgevolgen van de nieuwe Zorgverzeker-

ingswet wordt de zogeheten zorgtoeslag ingevoerd. De Belastingdienst 
gaat deze zorgtoeslag uitbetalen. Kinderen tot 18 jaar zijn in het nieuwe 
stelsel gratis meeverzekerd. 

• De kinderopvang wordt goedkoper voor middeninkomens. 
• De tarieven in de eerste en tweede belastingschijf gaan met 0,25 respec-

tievelijk 0,5 % omlaag, vooral veroorzaakt door de overheveling van een 
deel van de AWBZ-taken naar de nieuwe zorgverzekering. 

• De algemene heffingskorting wordt verhoogd met € 78,-.
• De WW-premie voor werknemers gaat met 

0,65 % omlaag.

SPECIAL: AANBOD COLLECTIEVE

ZORGPOLIS
VOOR LEDEN VAKBOND ABW

Arbeidsongeschiktheid
Op 1 januari 2006 (formeel 29-12-2005)  treedt de nieuwe Wet Werk en
Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) in werking. De WIA legt het accent op
wat mensen nog wel kunnen in plaats van wat zij niet meer kunnen. In de
nieuwe wet staat werk voorop. Dit betekent een breuk met de bestaande
arbeidsongeschiktheidswetgeving, waarin de nadruk vooral ligt op inkomen-
sondersteuning. De wet bestaat uit twee delen: de Regeling werkhervatting
gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Regeling inkomensvoorziening
volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA).  >>
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VOOR U GELEZEN: OVER 
DE LEVENSLOOPREGELING

• De huidige WAO blijft gelden voor bestaande gevallen. 
Wel worden WAO’ers onder de 50 jaar sinds 1 oktober 
2004 gekeurd volgens nieuwe, aangescherpte eisen. 

• De WIA geldt voor werknemers die sinds 1 januari 2004 
ziek zijn geworden (of worden). Zij komen in aanmerking
voor een uitkering na twee ziektejaren. Deze beide jaren
betaalt de werkgever de zieke werknemer door. Het 
kabinet heeft met werkgevers en werknemers afgespro-
ken dat deze loondoorbetaling over beide ziektejaren bij
elkaar niet meer bedraagt dan in totaal 170 % van het 
loon. 

• Een werknemer krijgt een IVA-uitkering als hij volledig
en duurzaam arbeidsongeschikt is. Dat is hij als hij met 
zijn restcapaciteit niet meer dan 20 % van zijn laatstver-
diende loon kan verdienen en ook niet meer beter kan 
worden of de kans daarop heel klein is. De uitkering 
bedraagt 70 % van het laatste loon. 

• Als er in 2006 minder dan 25.000 mensen in de IVA zijn 
bijgekomen en de loondoorbetaling over de eerste 
twee ziektejaren niet meer is dan 170 %, verhoogt het 
kabinet de IVA-uitkering met terugwerkende kracht tot 
75 % van liet laatstverdiende loon. Onder dezelfde 
voorwaarden zal de Wet Pemba vervallen, die regelt dat 
werkgevers een hogere premie betalen naarmate ze 
meer arbeidsongeschikten hebben. 

• IVA-gerechtigden krijgen niet te maken met verdere 
inkomensachteruitgang; hiermee vervalt het zogeheten 
‘WAO-gat’. 

• Werknemers die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn, vallen 
onder de WGA. De regeling is gericht op werk: hoe 
meer de gedeeltelijk arbeidsgeschikte blijft werken, des 
te hoger zijn inkomen.

• De gedeeltelijk arbeidsgeschikte die minder dan 35 % 
arbeidsongeschikt is, komt niet in aanmerking voor de 
WGA. De werkgever blijft verantwoordelijk. 

• De IVA wordt uitgevoerd door het Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen (UWV). De WGA wordt uit-
gevoerd door UWV en particuliere verzekeraars. 

WW en ontslagrecht
De hervorming van de WW omvat ook een aanscherping
van de toegang tot de WW per 1 april 2006. Dit voorstel is
al in behandeling bij de Tweede Kamer. Verder komt er
voor ouderen een werkloosheidsuitkering na afloop van
de WW (de Inkomensvoorziening Oudere Werklozen,
IOW). Het wetsvoorstel voor invoering van de IOW zal
vóór de zomer van 2006 bij de Tweede Kamer worden
ingediend.

Werklozen krijgen minder lang recht op WW en de eerste
twee maanden een hogere uitkering. Het (snel) vinden van
nieuw werk en het voorkomen van werkloosheid komen
centraal te staan. Verder wordt de WW eenvoudiger, dalen
de administratieve lasten voor werkgevers en wordt het
ontslagrecht versoepeld. Dat is de kern van een wets-
voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid voor modernisering van de WW en het
ontslagrecht, dat op 17-11 jl. naar de Tweede Kamer is
gestuurd. Het wetsvoorstel is een uitwerking van een
unaniem advies van de Sociaal-Economische Raad over
de WW. Het kabinet streeft ernaar de maatregelen per 
1 oktober 2006 in te voeren.

• De WW-uitkering in de eerste twee maanden gaat 
omhoog van 70 naar 75 % van het laatstverdiende loon. 

• De maximale uitkeringsduur wordt  verlaagd van vijf jaar
naar drie jaar en twee maanden.

• Om voor een uitkering in aanmerking te komen, moeten 
werknemers 26 weken gewerkt hebben van de laatste 
36 weken. Nu is dat 26 weken van de laatste 39 weken.

• De zogeheten kortlopende uitkering voor mensen (in de 
praktijk vooral jongeren) die wel voldoen aan de weken-
cis, maar niet in minimaal  vier van de laatste vijf jaar 
over 52 of meer dagen loon hebben ontvangen (de 
zogeheten ‘vier-uit-vijf-eis’) wordt drie maanden. Nu is 
dat nog zes maanden. 

• Deze kortlopende uitkering wordt gebaseerd op het 
laatstverdiende loon (twee maanden 75 % en een 
maand 70 %). Nu bedraagt deze uitkering 70 % van het
minimumloon.

• Het ‘last in, first out’-beginsel bij ontslag wordt herzien, 
zodat niet automatisch de laatst binnengekomen 
werknemer als eerste in aanmerking komt voor ontslag. 
Sociale partners krijgen de mogelijkheid per CAO afwij-
kende ontslagcriteria af te spreken. 

• De verwijtbaarheidstoets wordt beperkt. Hierdoor komt 
er een einde aan de zogeheten pro forma ontslagproce-
dures, die alleen gevoerd worden om het recht op WW 
veilig te stellen. 

• Het kabinet wil ontslagvergoedingen beperken. Over de 
vraag hoe, zal de Sociaal Economische Raad zich nog 
buigen. 

• Werkgevers in de culturele sector, de agrarische sector, 
de bouw, het schildersbedrijf en de horeca krijgen per
1 januari 2006 te maken met variabele WW-premies. 
Werkgevers gaan bij kortlopende contracten een hogere
premie betalen en bij langere contracten juist een lagere
premie. 

Vut, (pre)pensioen en levensloop
In 2006 verdwijnen de belastingvoordelen voor vut en
prepensioen voor mensen die per 1 januari 2005 jonger
waren dan 55 jaar. Doel is het ontmoedigen van het
eerder stoppen met werken. Opgebouwde rechten blijven
bestaan.

• Er komt een overgangsmaatregel voor pensioenfondsen
die niet op tijd zijn met omzetting van hun pensioen-
regeling. Ze kunnen dat in 2006 alsnog doen. 
Werkgevers betalen dan alleen belasting over dat deel 
van de pensioenopbouw dat niet voldoet aan de nieuwe
regels voor vut en prepensioen. 

• De nieuwe regels maken het mogelijk toch eerder te 
stoppen met werken. Bij 40 dienstjaren kan dat met 63 
jaar tegen 70 % van het loon. Daarbovenop kan ook de 
levensloopregeling ingezet worden voor eerder stoppen 
met werken.

• Met de levensloopregeling kunnen werknemers vanaf 
2006 sparen om onbetaald verlof te financieren, bijvoor-
beeld voor studie, een reis, zorg voor ouders of 
kinderen of eerder stoppen met werken. Jaarlijks mag 
maximaal 12 % van het brutoloon worden gespaard tot 
een maximum van 2 10 % van het bruto jaarloon. Na 
opname mag de levensloop-pot weer aangevuld wor-
den. Werkgevers kunnen financieel bijdragen aan deze 

regeling, maar zijn daar toe niet verplicht. Opname van 
verlof gebeurt in overleg met de werkgever.

• In de levensloopregeling is de inleg onbelast. Pas bij 
uitkering wordt er loonbelasting geheven. Verder is er bij
opname van het tegoed voor financiering van onbetaald
verlof een belastingvoordeel van maximaal € 183,- voor
elk jaar dat is gespaard. Wordt de regeling ingezet om 
ouderschapsverlof te financieren, dan is er recht op 
extra belastingvoordeel van 50 % van het wettelijk mini-
mumloon.

• Het spaarloon blijft bestaan, maar werknemers moeten 
elk jaar een keuze maken: inleggen in spaarloon of 

levensloop (of geen van beide). 
• In 2006 wordt de nieuwe Pensioenwet, met daaraan 

gekoppeld een nieuw financieel toetsingskader, door het
parlement behandeld. Het toetsingskader stelt eisen aan
de financiële positie van pensioenfondsen, waardoor 
werknemers en gepensioneerden meer zekerheid krijgen
over de (toekomstige) uitbetaling van hun pensioen. 
Pensioenfondsen moeten bovendien deelnemers beter 
informeren over hun opgebouwde pensioenrechten en 
over de aanpassing van pensioenen aan de lonen en 
prijzen.

IS DE WERKGEVER WETTELIJK
VERPLICHT EEN LEENSLOOP-
REGELING AAN TE BIEDEN?
De werkgever kan niet worden ver-
plicht om een collectieve regeling
aan te bieden. Omdat de werknemer
een wettelijk recht heeft om te
sparen in de levensloopregeling, zal
de werkgever wel daaraan moeten
meewerken. Zo zal de werkgever op
verzoek van werknemer een deel van
het brutoloon inhouden en dit (peri-
odiek) doorstorten naar een speciale
levenslooprekening bij een instelling
naar de keuze van de werknemer
(zoals een bank, verzekeraar of
dochter van een pensioenfonds). In
geval de werkgever wel een gunstige
collectieve regeling aanbiedt, kan
het deelnemen daaraan niet worden
verplicht.
Bron: ministerie van SZW

WERKNEMERS KUNNEN TOT
210% VAN HUN LAATSTVER-
DIENDE SALARIS SPAREN. HOE
ZIT HET DAN ALS HET INKOMEN
GEDURENDE DE LOOPBAAN
STERK FLUCTUEERT?
In een kalenderjaar mag niet meer
worden opgebouwd dan 12% van
het loon in dat jaar. De basis is dus
het bruto jaarsalaris in het kalender-
jaar dat men spaart. Gaat men in de
loop van de loopbaan meer ver-
dienen, dan is 210% van het bruto
jaarloon dus ook een hoger bedrag.
Verdient men minder, dan bestaat de
kans dat het tegoed al 210% van het
laatstverdiende loon is of zelfs al
meer dan dat. Dat tegoed kan
gewoon blijven staan (ook al is het
meer dan 210%), wordt dus niet uit-
betaald, maar dan kan in elk geval
niet verder worden gespaard.
Bron: min SZW

Arbeid en zorg
Het kabinet stelt in 2006 200 miljoen
euro extra beschikbaar voor
kinderopvang. Ook zal het kabinet in
2006 bekijken hoe de huidige
regeling van de werkgeversbijdrage
kinderopvang in de praktijk werkt. In
2005 kan 73,5 %procent van de
werknemers in aanmerking komen
voor een werkgeversbijdrage. Het
streefcijfer voor 2008 is dat 90 % van
de werknemers een toereikende
werkgeversbijdrage kan krijgen. 

Zorgverzekeringswet
Op 1 januari  2006  wordt een
nieuwe verzekering voor de ziek-
tekosten ingevoerd voor de gehele
bevolking. 

• Het onderscheid tussen particuliere
en ziekenfondsverzekeringen zal 
verdwijnen. 

• De verzekeraars hebben een 
acceptatieplicht voor het wettelijk 
pakket; voor aanvullende verze-
keringen hebben ze die accep-
tatieplicht niet. 

• De premie zal bestaan uit een 
nominaal bedrag en een inkomens-
afhankelijk gedeelte.

• Verzekerden kunnen wisselen van 
verzekeraar. 

• Er geldt voor iedereen een verplicht
eigen risico in de vorm van een 
‘no-claim’ teruggave regeling ter 
hoogte van ongeveer € 255,- per 
persoon. - De verzekeraars hebben
de vrijheid om, boven de ’no-claim’
teruggaveregeling, varianten van 
vrijwillige eigen risico’s niet daarbij 
horende kortingen op de nominale 
premie aan te bieden. Het vrijwillig 
eigen risico bedraagt € 100,- of 
een meervoud van dit bedrag tot 
een maximum van € 500,- per 
verzekerde. 

• Een deel van de inkomenseffecten 
voor huishoudens wordt gecom-

penseerd via de zogenaamde
zorgtoeslag, uit te voeren door de
Belastingdienst. 

Arbeidsomstandigheden 
Het kabinet bereidt een nieuwe
Arbowet voor. De nieuwe wetten lei-
den tot vereenvoudiging en minder
regels. In de nieuwe Arbowet ver-
schuift de verantwoordelijkheid voor
de arbeidsomstandigheden op de
werkvloer van overheid naar
werkgevers en werknemers. De over-
heid gaat aangeven wanneer de
grenzen van gezondheid en veiligheid
overschreden worden, terwijl
werkgevers en werknemers
afspreken hoe ze in de praktijk bin-
nen die grenzen blijven. 

Arbeidstijdenwet
Het kabinet wil de Arbeidstijdenwet
vereenvoudigen en zal daar binnen-
kort een wetsvoorstel over indienen.
De inhoud van het wetsvoorstel is
nog niet bekend, maar het zal in
ieder geval wijzigingen bevatten inza-
ke de minimumrusttijden, zondags-
arbeid, maximumarbeidstjden en
nachtdiensten. Duidelijk is wel dat de
regel voor slaapdiensten in het
Arbeidsbesluit, als gevolg van een
uitspraak van liet Europees Hof van
Justitie, wordt aangepast. De nieuwe
regel maakt het mogelijk dat mensen
met slaapdiensten gemiddeld meer
dan 48 uur per week werken. De
individuele werknemer moet daarmee
wel zelf instemmen. n
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Op bezoek bij Alcoa • Celanese • Colortrend • Dalli Dicom • Elotex • Invista • Licom
Maecon • Martinrea Fluid Systems • Profcore

In deze column doen de vakbonds-
bestuurders bedrijvenwerk verslag
van de ontwikkelingen en hun erva-
ringen bij diverse Limburgse bedrij-
ven 

Bij Alcoa in Kerkrade is een stem-
ming gehouden onder de vakbonds-
leden met betrekking tot de invoering
van een nieuw ploegensysteem.
Uiteindelijk is met 12 stemmen voor
en 10 stemmen tegen het zoge-
naamde 2-2-2-systeem goedgekeurd.
Per 1 januari 2006 wordt dit systeem
bij Alcoa ingevoerd.

Bij Celanese in Beek wordt een
nieuw pensioensysteem ingevoerd.
Men heeft gekozen voor een zoge-
naamd hybride systeem: tot een
bepaald salaris geïndexeerd middel-
loon en daarboven beschikbare pre-
mie.

Bij Colortrend speelt nog steeds de
pensioenproblematiek. De directie
heeft nu een voorstel op basis van
beschikbare premie uitgewerkt voor
ieder personeelslid. Na lang aandrin-
gen van de bonden is hierin ook een
vergelijking gemaakt met een door de
bonden voorgesteld systeem;
namelijk op basis van middelloon.
Hieruit kwam duidelijk naar voren dat
de besparingen vooral zitten bij de
werkgever. De werknemers krijgen
hiervoor een niet gegarandeerd pen-
sioen terug! De werkgever beweert
dat de medewerkers een nieuw sys-
teem op basis van beschikbare pre-
mie willen. Daarom wordt op 24
november 2005 een ledenvergadering
gehouden waarin de leden zich kun-
nen uitspreken. De bonden staan nog
steeds op het standpunt het beschik-
bare premie-stelsel af te wijzen.

Bij Dalli Dicom in Hoensbroek is de
CAO inmiddels goedgekeurd. Wel zijn
op 1 december voortgaande
gesprekken over een nieuw pen-
sioensysteem. De directie stelt een
geïndexeerd  middelloonsysteem
voor. Er zullen nog veel voorwaarden
besproken moeten worden, maar in
principe staat de Vakbond ABW niet
afwijzend tegenover het voorstel van
de directie.

Bij Elotex in Beek (een vroeger
onderdeel van Vinamul, dat nu door
Celanese is gekocht) is sinds de
ontvlechting met Celanese een
Personeelsvertegenwoordiging
opgericht. Dit omdat het aantal per-
soneelsleden beneden de 50 person-
en ligt. De PVT is voortvarend aan
het werk met maar liefst drie ABW
leden! Op 21 november heeft een
gesprek plaatsgevonden tussen de
leden en de vakbondsbestuurder.
Probleem is de komende CAO vanaf
1 juni 2006. De besprekingen
hieromtrent zijn nu in Scheemda
(Groningen). De leden hebben
unaniem uitgesproken dat de ABW
hier moet aanschuiven. 

Bij Invista in Kerkrade vallen even-
eens ontslagen. Hier worden in een
tijdsbestek van een half jaar 27
mensen ontslagen. Dit besluit werd
genomen door de directie in de
Verenigde Staten. Een aantal
machines wordt overgeplaatst naar
Italië; dicht bij de grootste afnemer
van het bedrijf. Ook in 2004 zijn hier
ontslagen gevallen. De directie in
Kerkrade heeft de bonden hierover
ingelicht. De ontslagen zullen via de
kantonrechter gebeuren; de perso-
neelsleden krijgen outplacement,
scholing en een bedrag op basis van
de kantonrechtersformule aangebo-
den.

Bij Licom zijn besprekingen in de
technische commissie omtrent de
CAO Licom afgerond. Een aantal
onderhandelingspunten m.b.t. de
nieuwe CAO Licom blijft nog staan
ter bespreking met de vakbonden.
Op 28 november wordt er verder
gepraat.

Bij Maecon in Heerlen wordt bin-
nenkort gesproken over de harmon-
isatie van de arbeidsvoorwaarden.
Maecon bestaat uit een groot aantal
onderdelen die van oudsher valt
onder een aantal CAO’s en afsprak-
en. Herin moet meer structuur
komen, zonder overigens te tornen
aan rechten van medewerkers.
Inmiddels is een Ondernemingsraad
ingesteld voor de Maecon Groep.
Binnen 1 jaar komt deze OR met
voorstellen om de andere nog wer-
kende raden binnen de Groep te inte-

greren in één OR.

Martinrea Fluid Systems in Holtum,
een automotivebedrijf dat brand-
stofleidingen voor auto’s maakt, gaat
de poorten sluiten per 1 januari 2006.
In totaal 56 mensen verliezen hier-
door hun baan. Sinds de vestiging
van het Canadese bedrijf in 1998 is
slechts in één jaar winst gemaakt.
Alle andere jaren is alleen maar ver-
lies geleden. Dit veroorzaakte in 2004
een ontslaggolf. Nu blijkt dat de
grootste afnemer van het bedrijf de
opdracht heeft teruggenomen en er
geen nieuwe afnemers bijkomen. Dit
leidt tot een zeer forse omzetdaling
van 75%. Hierop heeft de directie in
Canada besloten de vestiging te
sluiten. Met de bonden werd een
Sociaal Plan opgesteld, dat inmiddels
in werking is getreden. De ABW blijft
dit nauwlettend volgen.

Bij Profcore in Geleen is op 13 okto-
ber een ledenraadpleging geweest
over het nieuwe functiewaarder-
ingssysteem met daarbij een nieuw
loongebouw. De aanwezige leden
wilden een aantal verduidelijkingen.
Hiermee zijn de vakbondsbestuurders
teruggegaan naar de directie en
hebben daar eenduidige antwoorden
gekregen. Daarop is het nieuwe sys-
teem en het nieuwe loongebouw
goed bevonden. Inmiddels krijgen de
personeelsleden allemaal een brief
inzake hun nieuwe inschaling.
Uiteraard is er met de bonden een
goede bezwaar- en beroepsproce-
dure afgesproken. De bedoeling is dit
nieuwe systeem per 1 januari 2006 in
te voeren. n

Jan Haagmans

VAKBOND ABW BIEDT
ZORGVERZEKERING AAN

In de afgelopen maanden bent u op de hoogte gehouden van het veranderen van de
zorgverzekeringen per 01 jan 2006. Bij het lezen van deze VIZIER heeft u waarschijnlijk al
een aanbod gehad van uw huidige zorgverzekeraar voor het volgende jaar. Mensen die bij
(grote) werkgevers werken krijgen vaak een aanbod om deel te nemen aan de collectieve
verzekering van die werkgever. Mensen die niet bij een grote werkgever werken en mensen
die niet (meer) actief zijn krijgen meestal geen attractief aanbod. Als Vakbond ABW wilden
we in ieder geval voor die groep leden een aanbod doen. Maar misschien is het aanbod ook
interessant voor anderen die (ook) een aanbod krijgen via hun werkgever of via een ander
kanaal.

We hebben met het verzekeringskantoor Offermans Joosten Groep uit Geleen afspraken
gemaakt om een scherp geprijsde en complete ziektekostenverzekering te kunnen aan-
bieden. 

U kunt gebruik maken van de korting op deze ziektekostenverzekering zolang als u lid bent van de Vakbond ABW. 

Voordat u besluit om daar wel of niet aan te gaan deelnemen hebben we voor u een aantal adviezen:

Neem rustig de tijd om te vergelijken. Het is niet zozeer interessant hoeveel procent korting je kunt krijgen, het is
veel belangrijker wat dat nu precies in geld is! De kortingspercentages waar alle verzekeraars mee schermen geven
nog geen duidelijk beeld van de werkelijke kosten in euro’s. Leg dat eens goed naast elkaar.

Vergelijk de polissen ook goed op hun inhoud. Wat voor de een belangrijk is om (extra) te verzekeren vindt de
ander misschien helemaal niet nodig. Kijk goed wat er onder de dekking valt van de aanvullende verzekering en kijk
daarna naar de prijs. Veel mensen besluiten om nu zoveel mogelijk aanvullend te verzekeren, omdat verzekeraars nu
een acceptatieplicht hebben. Die plicht vervalt na deze ronde!

We hebben met het verzekeringskantoor Offermans Joosten Groep afgesproken dat u via  de ABW een afspraak kunt
maken voor een goede uitleg over de verschillende mogelijkheden en de kosten. Op ons kantoor in Heerlen kunt u
terecht voor een afspraak met een van de medewerkers van het verzekeringskantoor. 

Wij bieden u misschien een goed alternatief voor uw huidige verzekering. Of u daar gebruik van maakt is uw eigen
verantwoordelijkheid!  

Doe dit in alle rust, voorzien van de nodige informatie om het juiste besluit te kunnen nemen. n

Harrie Boesten, bondsvoorzitter

Het is bijna zover: vanaf 1 januari 2006 is de nieuwe zorg-
verzekering een feit. Veel mensen zijn bezorgd over alle
rompslomp die de overgang met zich mee zal brengen. 
De Vakbond ABW wil u helpen goed verzekerd het nieuwe
jaar in te gaan. Zij hebben het verzekeringskantoor
Offermans Joosten Groep gekozen om u een aanbod te
doen van een zorgverzekering die zorgt dat u niet alleen
goed verzekerd bent, maar die ook nog eens goed
geprijsd is.

Offermans Joosten Groep uit Geleen is een van de
grootste onafhankelijke assurantietussenpersonen in
Limburg. Zij zijn al jaren een begrip voor complete finan-
ciële dienstverlening. De basis voor dit bedrijf is reeds 50
jaar geleden gelegd. Assurantiën, hypotheken, pensioenen
en financial planning: op één adres kunt u als particulier of
ondernemer terecht met al uw vragen. 

Als onafhankelijk adviseur hebben wij voor de ABW-leden
gezocht naar een verzekeraar die een een kwalitatief goede
basiszorgpolis aanbiedt die speciaal geprijsd is voor u.

Onze keuze is hierbij gevallen op de zorgpolissen van
Avéro Achmea. 
Avéro Achmea is een toonaangevende zorgverzekeraar in
Nederland en maakt deel uit van het grote Achmea. (o.a
Zilveren Kruis, Groene Land Achmea, PWZ Achmea,
FBTO, DVZ Zorgverzekeringen). De Achmea Groep verze-
kert meer dan 20% van de Nederlandse bevolking tegen
ziektekosten en daarnaast koopt Achmea zorg in voor
ongeveer 4 miljoen verzekerden. 
Voor u is dat van belang, want alleen sterke partijen in
deze markt hebben de inkoopkracht om voor u de beste
zorg in te kopen en effectief te bemiddelen in geval van
medische wachtlijsten. Dat hoort namelijk ook bij de servi-
ce die Avéro Achmea biedt, nog naast het concept
Achmea Health - waarin de diensten variëren van hulp
door een alarmcentrale tot korting op kuuroorden - dat
gratis wordt aangeboden aan elk lid dat deelneemt. 

Offermans Joosten Groep heeft Avéro bereid gevonden
een speciale prijs te bedingen voor u als lid van ABW. Op
pagina 6 treft u deze premies aan. 

SAMEN BETER WORDEN!!!
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Daarnaast wilt u natuurlijk graag de verschillen weten tus-
sen alle aanvullende pakketten. Op hoofdlijnen kunt u die
nalezen in de samenvattingen op pagina 7 en 8.

Erg belangrijk is natuurlijk of u ook hulp krijgt als u
die nodig heeft. Graag wijzen wij u op de volgende
zaken die Achmea ook voor u kan doen naast uiter-
aard uw zorg gewoon betalen.

Achmea health

Op het gebied van leefstijl en gezondheid biedt Avéro
Achmea de verzekerden gratis, als aanvulling op de basis-
verzekering, Achmea health aan. Dit pakket is vooral
gericht op gezondheid en preventie. 
Het Achmea health pakket stimuleert onze klanten zich
bewust te worden van de mogelijkheden die er zijn om
hun eigen gezondheid te bevorderen. 
In dit pakket zijn diverse extra services en/of kortingen
opgenomen, zoals o.a. kortingen op brillen, fitness, leef-
stijltrainingen en voor ooglaseren. Tevens is hierin opge-
nomen de Alarmcentrale van Achmea (Eurocross).
Verzekerden van Avéro Achmea ontvangen bovendien
gratis het Achmea health Magazine thuis. 

Wachttijdbemiddeling/Zorggarantie/Zorgbemiddeling

Een groot knelpunt in de gezondheidszorg zijn de wacht-
lijsten voor diverse medisch noodzakelijke behandelingen. 
Om deze wachtlijsten voor de verzekerden aan te pakken,
heeft Achmea voor meer dan 400 soorten medische
ingrepen een overeenkomst gesloten met een aantal zelf-
standige behandelcentra in Nederland. Dit zijn onder
andere zelfstandige behandelcentra op het gebied van
(plastische) chirurgie, orthopedie, oog-, keel-, neus- en
oorheelkunde.  

Door deze overeenkomsten kan Avéro Achmea haar ver-

zekerden eveneens Zorggarantie aanbieden. Dit betekent
onder meer dat verzekerden van Avéro Achmea niet lan-
ger dan 5 werkdagen hoeven te wachten op een eerste
polikliniekbezoek en dat binnen 10 werkdagen na dat
bezoek de behandeling kan worden gestart. 
Dankzij afspraken die zijn gemaakt met ziekenhuizen en
zelfstandige behandelcentra in Nederland, België en
Duitsland kunnen wij garanderen dat voor bepaalde medi-
sche ingrepen onze verzekerden binnen 15 werkdagen
worden opgenomen. Hierbij gaat het dan met name om
operaties uit de wachtlijst top 10 zoals o.a. herniaopera-
ties, dotterbehandelingen en het plaatsen van een nieuwe
heup.
Voor die behandelingen waarvoor wij geen Zorggarantie
kunnen geven, bieden wij onze verzekerden wachttijdbe-
middeling aan. Indien er voor een bepaalde behandeling
een wachttijd bestaat, onderzoekt onze afdeling
Zorgbemiddeling of behandeling in een andere zorginstel-
ling binnen Nederland mogelijk is. Is daar geen mogelijk-
heid voor, dan wordt bepaald of de behandeling in het
buitenland kan en mag plaatsvinden. 

Kortom, wordt een verzekerde geconfronteerd met een
wachtlijst, dan zoekt Avéro Achmea naar oplossingen om
de wachttijd voor een medisch noodzakelijke behandeling
of onderzoek tot een minimum te beperken. 
Avéro Achmea biedt deze Zorggarantie en wachttijdbe-
middeling gratis aan. Voor wat betreft Zorgbemiddeling
kan Avéro Achmea haar verzekerden eveneens behulp-
zaam zijn bij het zoeken naar een huisarts, tandarts of
kraamzorg.

Huidige verzekering
De meesten van u hebben al van uw bestaande zorgver-
zekeraar een aanbod gekregen. 
Nu moet u ze dus gaan vergelijken. Uiteraard hebben wij
dit al voor u gedaan. 
Velen hebben een aanbod van CZ gekregen. Geen slechte
verzekeraar, maar bent u wel voldoende verzekerd of
betaalt u wellicht niet teveel?

Heeft u bijvoorbeeld een aanbieding voor de Zorg op
maat polis met een aanvullende verzekering Top, dan gaat
u per persoon € 106,75 per maand betalen. Avéro heeft
een vergelijkbare polis die u maar 101,37 kost. (Avéro
Zorgplan met aanvulling Royaal) Scheelt toch mooi bijna
€ 65,- per jaar. Indien u hierbij nog een uitgebreide tand-
artsdekking van het CZ heeft, kan dit zelfs (bij Avéro de T-
1000) oplopen tot bijna € 140,- per jaar.

In zorg gaat het niet alleen om de prijs die u moet betalen,
maar ook wat u ervoor vergoed krijgt. Indien u de aanvul-
ling Excellent naast de basispolis neemt, bent u nog altijd
goedkoper uit dan de uitgebreidste CZ aanvulling (€
104,20), maar heeft u voor bijna alle onderdelen een volle-
dige vergoeding (100 %), terwijl u bij CZ tegen maximerin-
gen aanloopt.

* De redactie van Vizier verontschuldigt zich voor de niet-optimale leesbaarheid van de tabellen op deze en de volgende pagina. 
Omdat wij onze leden graag tijdig op de hoogte wilden stellen van de getoonde offertes ontbrak de tijd om te wachten op duidelijker
informatiemateriaal.
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EVEN VOORSTELLEN!
MARIE-CLAIRE NIESKENS

‘Samen kunnen we
meer. Alleen is ook
maar alleen, zeker in
deze maatschappij die
heel sterk individueel
gericht is. Sla de han-
den in elkaar en
samen kunnen we
meer bereiken.’ Aan
het woord is Marie-
Claire Nieskens (43) uit
Geleen. Respect en
waardering voor elkaar
zijn twee zaken die
Marie-Claire heel hoog
acht en van belang zijn
om goed te kunnen
functioneren. 

Marie-Claire werkt als personeelsfunctionaris bij Keulen
BV op het Industriepark Stein. ‘Vanuit mijn functie maak ik
regelmatig mee dat zowel werknemers als werkgevers
niet precies weten hoe sommige zaken in elkaar steken.
Dan is het belangrijk dat je terug kunt vallen op de kennis
van een vakbond. Ik weet dat die kennis bij de Vakbond
ABW aanwezig is. De bond staat altijd voor de leden
klaar. En het belangrijkste is misschien wel dat je geen
nummer bent.’ Marie-Claire kwam in 1996 voor het eerst
in aanraking met de ABW bij een arbeidsconflict. Door
een opmerking van een collega en advocaat Frans
Bronneberg werd de Geleense lid van de ABW. Daar heeft
ze geen moment spijt van gehad. ‘De ABW is een fijne
vakbond, die altijd achter én naast je staat en wat nog
veel belangrijker is: de ABW is er voor jóu.’

Marie-Claire vindt een vakbond heel belangrijk. Vindt haar
werkgever dat ook? ‘Ik zou het eerlijk gezegd niet weten.
Het bedrijf staat wel open voor de vakbonden om samen
een goed collectief beleid te implementeren voor de
werkgever en de werknemer. Dat zit dus wel snor denk ik.’

In de ogen van Marie-Claire zal een vakbond altijd nuttig
zijn. ‘Ik denk dat het, gezien de individualisering van de
samenleving een must is om bij een vakbond te zijn
aangesloten. Samen kunnen we meer is mijn motto! In mijn
functie als personeelsfunctionaris kom ik in aanraking met
arbeidsconflicten. Ik denk dat het in de meeste gevallen
heel fijn is als een vakbond kan bemiddelen voor beide par-
tijen. Vaak ontstaat er door bemiddeling van de bond een
reëler beeld en zijn de problemen niet zo groot als ze lijken.
Soms maak je natuurlijk ook vervelende dingen mee en dan
moet de bond wel actie ondernemen. Gelukkig maak ik dat
niet zo vaak mee. De laatste tijd merk ik toch dat de bon-
den door de werkgevers niet meer als een bedreiging wor-
den gezien en dat is een groot plus punt!

Marie-Claire is druk in de weer om zo snel en goed
mogelijk haar werk te kunnen doen aan de vergadertafel.
Momenteel volgt ze de kaderscholing van de ABW.
Daar kwam ze bondssecretaris Indra Kandhai tegen die
tijdens een gesprek polste of ze interesse heeft voor deel-
name aan de hoofdbestuursverkiezingen in 2006. Indra
legde haar gedetailleerd uit hoe de procedure van kandi-
daatstelling eruit ziet, nl. als een kandidaat interesse heeft
moet die zich individueel of via de BLG, bondsgroep of
HB bij haar melden. Hierna volgt er minimaal één gesprek
met de voorbereidingscommissie HB-verkiezingen
bestaande uit Frans Bronneberg, Cas Wilbers en Indra.
Na dit gesprek neemt de belangstellende/kandidaat voor
zichzelf het besluit of hij kandideert. Doet die dat, dan
gaat er een bereidverklaring naar het HB en rapporteert
de commissie aan het hoofdbestuur. 
Vervolgens krijgt de kandidaat de gelegenheid zichzelf
nader voor te stellen in de Algemene Vergadering. Voor
wat betreft de HB-zetels vanuit de bondsgroepen
gebeurt dit door de afgevaardigden van de betreffende
bondsgroep. De verkiezing voor de overige HB-zetels
gebeurt door alle afgevaardigden.

Na dit alles gehoord te hebben raakte Marie-Claire zeer
geïnteresseerd in deelname aan de HB-verkiezingen van
volgend jaar en gaf ze aan dat ze graag zou willen kan-
dideren voor een algemene HB-zetel. 
‘Over mijn inbreng in het HB kan ik nog niet zoveel
zeggen. Maar ik weet zeker dat als ik gekozen word, ik
mijn vrouwtje zal staan en kan opkomen voor de belangen
van de leden. Mijn aandachtsgebieden zullen vooral
liggen op P&O-gebied. Maar ook over andere zaken wil ik
graag een woordje meespreken,’ vertelt ze enthousiast.
Ze weet zeker dat vrouwen aan de top een positief sig-
naal kunnen afgeven. ‘De vakbondswereld is voor een
groot deel een mannenwereld. Dat maakt de uitdaging
alleen maar interessanter. Mijn positieve antwoord om me
kandidaat te stellen voor de HB-verkiezingen, komt recht
uit mijn hart,’zegt ze gedreven. 
Indien ze Hoofdbestuurder wordt, is het voor het eerst dat
bij de Vakbond ABW een vrouw een onbezoldigde plaats
inneemt.

Haar fulltime baan bij Keulen is voor Marie-Claire niet de
enige bezigheid. Ook maakt ze deel uit van de Ouderraad
en de COR-commissie van het Graaf Huyn College in
Geleen. Ook probeert Marie-Claire tijd vrij te maken om,
thuis in Geleen, te lezen, te tuinieren en om naar de fit-
ness te gaan. 
‘Ik beschik over veel energie en wil die zo goed mogelijk

gebruiken. Later, op mijn oude dag, wil ik terug kunnen
kijken op een mooi en welbesteed leven. Daar kan ik nu
aan werken dank zij de steun van mijn partner Mathys
Korsten. Hij is er altijd voor mijn zoon Laurent en mij.
Zonder hem kon ik dit ook niet doen,’ wil ze graag kwijt. n

Bondsgroep Vergaderdag Datum Tijdstip

Dienstverlening & Dinsdag • 24-01 19.00 uur
Industrie • 21-02

• 21-03
• 25-04
• 13-06
• 12-09 
• 31-10

Sociale Woensdag • 18-01 13.00 uur
Werkvoorziening/ • 15-02
BLG Licom • 15-03

• 19-04
• 07-06
• 13-09
• 01-11

BLG Dinsdag • 17-01 19.30 uur
Procesindustrie • 14-02

• 21-03
• 18-04
• 16-05
• 20-06
• 19-09
• 17-10
• 14-11
• 12-12

Gepensioneerden Woensdag • 15-03 10.00 uur
& Uitkerings- • 10-05
gerechtigden • 20-09

• 06-12

VERGADERPLANING 2006
BONDSGROEPEN & BEDRIJFSLEDENGROEPEN

Bij het gereed maken van de kopij ontvingen we de ver-
gaderplanning 2006 van de:

• bondsgroepen Dienstverlening & Industrie, bonds-
groep SW/Licom BLG en de bondsgroep 
Gepensioneerden & Uitkeringsgerechtigden.

• BLG Procesindustrie (voorheen BLG DSM).

Alle vergaderingen plaats op het bondskantoor in
Heerlen. 
Adres: Valkenburgerweg 75, 6419 AP Heerlen. 
Telefoon: 045-5719955. 
Fax: 045-5715360. 
E-mail: balie@vakbondabw.nl
Internet: www.vakbondabw.nl

Hiernaast volgt een overzicht van de vergaderingen in
2006. 

Heb je interesse in het bijwonen van een vergadering,
bel met (045-5719955) of mail naar de 
bondssecretaris Indra Kandhai, ika@vakbondabw.nl

Waarom zou je niet 
meedenken met ons 

inzake het ABW-beleid?

Wat te doen?
Wellicht gaat het u duizelen van al deze keuzemogelijkhe-
den. In dat geval kunt u de website van ons raadplegen
(www.samenbeterworden.nl). 
Voor inhoudelijke vragen kunt u rechtstreeks bellen met
Offermans Joosten Groep. Wellicht vindt u het prettiger

om een afspraak te maken voor een persoonlijke toelich-
ting. Offermans Joosten Groep houdt speciaal voor de
ABW-leden spreekuren op het bondskantoor en wel vanaf
3 januari 2006. Bel de Vakbond ABW gerust voor een
afspraak: 045-5719955. n
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Aanmeldingsformulier

Attentie ledenwerversColofon

Ik wens een individueel lidmaatschap.

Ik wens een part-time lidmaatschap.

(20 uur per week of minder)

Ik wens een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.

Voor elk gezinslid s.v.p. een apart formulier invullen.

Ik wens een exemplaar van de statuten te ontvangen.

Ik wens een exemplaar van het juridisch reglement te

ontvangen

n Naam en voorletters: ................................................................................................

Straat en huisnummer: ...................................................................................................

Postcode en plaats: ........................................................................................................

Telefoon privé: .................................................................................................................

E-mail: .............................................................................................................................

Geboortedatum: .......................................            Man / Vrouw*

Sofinummer: .............................................

n Werkzaam bij: ............................................................................................................

Straat en huisnummer: ...................................................................................................

Postcode en plaats: ........................................................................................................

Aard van het bedrijf: ........................................................................................................

Telefoon werk: ....................................................... Fax: ................................................

Werknr. / stamnr.*: ..........................................................................................................

n Soort uitkering: ..........................................................................................................

Uitkeringsnr.: ...................................................................................................................

n Mijn bank / giro* rekening:.......................................................................................

Plaats: .......................................................... Datum: ...................................................

Handtekening: .................................................................................................................

Let op: elke vraag altijd invullen!!!

Deze aanmelding werd opgenomen door:

Naam van de werver: ......................................................................................................

Adres en plaats: ..............................................................................................................

Bondsnummer: ...............................................................................................................

[* doorhalen wat niet van toepassing is.]

Ik word lid van Vakbond ABW per eerste van de maand

..................................... en verleen tot wederopzegging

machriging om van mijn rekening af te schrijven de bedra-

gen, die ik volgens de geldende contributieregeling ver-

schuldigd zal zijn.

Opsturen

in een envelop naar:

Vakbond ABW

Antwoordnummer 113

6400 VB Heerlen

(deze strook niet invullen)

Bondsnummer:

............................................

Bedr. code: .........................

Bondsgroep: .......................

Bedrag: ...............................

bet. w.: ................................

Lid v.a.: ...............................

Bondsnr. werver:

............................................

Redaktie F. Bronneberg
J. Haagmans
A. Keydener
W. Smeets

Hoofdredaktie I. Kandhai
Eindredaktie H. Boesten

Vakbond ABW
ISSN 0166-2783

Redaktie-adres
Valkenburgerweg 75
6419 AP Heerlen
Tel.: 045-5719955
Fax: 045-5715360

Email: balie@vakbondabw.nl
Internet: www.vakbondabw.nl

Grafische verzorging
Lay-out en druk Drukkerij Vijgenboom
Foto’s L. Huppertz

Het hoofdbestuur wil ledenwervers uitdagen tot het werven van méér leden. Daarom is de ledenwerfpremie voor
ieder geworven lid € 10,00. Daarnaast geldt een extra bonus van € 50,00 voor ledenwervers bij iedere mijlpaal van
10 nieuwe leden. 

Let op! Ook in 2005 loopt de telling van het aantal geworven leden per ledenwerver door. Dus hebt u in 2005
5 leden geworven, dan gaan die 5 leden mee naar het jaar 2006 etc. D.w.z. dat u nu veel makkelijker de mijl-
paal van 10 nieuwe leden kunt bereiken en dus de extra bonus van € 50,-
Uit onze administratie blijkt dat op 30 november jl. Hub Wolfs (met 108 leden) hard op weg is naar het behalen
van zijn 11e mijlpaal; Francesco Perin (met 25 leden) halverwege de derde mijlpaal is, Cas Wilbers (met 9 leden)
hard op weg is naar zijn eerste mijlpaal, Bert Kieboom, Johan Struver (met 8 leden), John Oostdijk (met 7
leden), Sabine Daleman, Fred Foxen, H.J.M. Herben-Kreutzer en G.A. Shapula (met 6 leden), 
C.H.M. van Mil, G.P.A.H. van den Kerkhof, Piet Leyten (allen met 5 leden), M.J.C.L. Hendrix, 
H.P.A. Moonen en M.H.A. Ramakers (allen met 4 leden), R.H.M. Byrman, Harrie op den Camp, A.J. Cleiren,
I. Gokhan, M. Hermse-Bergmans, R.A.J. Frijns, John Hneslemans, F.J.S. Koster, H.S. Krahmer, R.M.P.
Krist, J.H. Maessen, J.G. Meulenberg, P.W.H. Meys, F.J.M. Palmen, S.A. Schijns-de Vries, Jan Senden, 
H.N.A. Simon en J.F.W.A. Wagner (allen met 3 leden), R.M.E. van Aarle, W.E. Ayal, F.H. Berghuis, 
J.M.A. Bouts,  P.L.J. Douven, Raymond Duijkers, P.A.M. Hanssen, Henk Hartkamp, Floor van der Heijden,
G.J.M. Helmer, John Henselmans,  I.I.M.F. Heuts, L. Husson, H. Janssen, J.A.W. Janssen, A.G.J. Jongen,
A.C.A. Krings-Jungschlager, W.H. Middelhoven, N. Paardekoper, V.D. Pas-Mertens, C. Pustjens- v.d. Laar,
J.G. van Putten, J.B.A. Ramakers, A.M.H. Rinkens, Jo Roijen, J.H.H. Sangers, H. Senden, J. Schijns, 
M.E.A. Schoeters-Schoormans, Peter van der Sluijs, L.G.E. Smeets, P.C. Smeets, J.A. Verbaten, 
E.L.L. Verhoeven, R. Vranken en J.L.A. van de Wakker (allen met 2 leden) ook op weg zijn naar het behalen
van hun eerste mijlpaal in 2005. 

Succes iedereen!

AKTUEEL 
CAO NIEUWS

OR-VERKIEZINGEN
UITSLAG DSM

Op 1, 2 en 3 november j.l. vonden er OR-verkiezingen
plaats bij de diverse units van DSM. Maar liefst 5 van de 8
kandidaten van de Vakbond ABW zullen aanwezig zijn aan
de diverse overlegtafels bij DSM. Dat zijn bij:

• PVC: de heren Jos Joosten en Arno Quaedvlieg. 
• Agro: John Pisters 
• Elastomeren: Jan Vondenhoff. 
• Services: Jos Heuvelmans.

Heren, namens de Vakbond ABW van harte gefeliciteerd
met jullie benoeming! Uiteraard kunnen jullie rekenen op
de volledige ondersteuning vanuit de bond en weet dat je
er niet alleen voor staat!!
Ook dank aan de kandidaten die zich hebben opgegeven
en niet zijn gekozen. n

PVC PVC Services
Jos Joosten Arno Quaedvlieg. Jos Heuvelmans

Agro Elastomeren
John Pisters Jan Vondenhoff

VAKBOND ABW: ZAKELIJK 
KRITISCH, MAAR CONSTRUCTIEF! 

STEEDS IN UW BELANG!!

Thuiszorg 
In de Thuiszorg is een principeakkoord bereikt met o.a. de
volgende afspraken.

• Looptijd
Een looptijd van 1 januari 2005 tot 1 oktober 2006. 

• Werkingssfeer 
WMO-activiteiten (huishoudelijke zorg) komen te vallen 
onder de werkingssfeer van de CAO. 

• Lonen
De lonen worden verhoogd per 1 december 2005 met 
0,8%; per 1 juni 2006 met 1,0%. De eindejaarsuitkering 
wordt per december 2005 structureel verhoogd met 1%. 

• Tegemoetkoming kosten
De werkgeversbijdrage voor kinderopvang is vast-
gesteld op 1/6e deel van de kosten van kinderopvang 
(met een maximum van het uurtarief zoals dat jaarlijks 
door de overheid wordt vastgesteld).

• Arbeidsduur
In de CAO Thuiszorg wordt een levensloopregeling 
opgenomen. Deze afspraak gaat in op 1 januari 2006. 
Over het opnemen van verlof in het kader van de 
levensloopregeling en doorbetaling van pensioenpremie 
zijn aanvullende afspraken gemaakt. 

• Arbeidsongeschiktheid
Eerste ziektejaar 100%; tweede ziektejaar 70%.
Zieke werknemers in de thuiszorg ontvangen nooit min-
der loon dan het wettelijk minimumloon. 

• Pensioen
De premieverdeling van het PGGM-pensioen wordt per 
1 januari 2006 ten gunste van de werknemers gewijzigd 
in een 50/50- verdeling. 

Technische groothandel
De 43.000 werknemers in de technische groothandel krij-
gen in twee jaar tijd een loonsverhoging van 2,5 %. Per 1
april 2006 krijgen zij er 1,5 % bij en op 1 april 2007 nog
eens 1 %. De bonden en de werkgevers zijn dit in
principe overeengekomen bij de onderhandelingen over
een nieuwe cao die loopt van januari 2006 tot en met
december 2007.Werknemers van 56 jaar of ouder kunnen
volgens de afspraken nog gebruik blijven maken van de
regeling voor vroegpensioen. Werknemers die nog geen
56 zijn kunnen gaan sparen voor de levensloopregeling.
De werkgevers dragen daar 1,2 % van de loonsom aan
bij. De vakbondsleden moeten zich nog uitspreken over
het bereikte resultaat. n

!!! ATTENTIE ABW-LEDEN !!!
Mogen we even uw aandacht? Als u belt met het bondskantoor, kunt u dan uw lidmaatschapskaart bij de hand
hebben? Waarom? Omdat op uw lidmaatschapskaart uw bondsnummer staat en die hebben wij o.a. nodig voor:

- het maken van een afspraak;
- het opsturen van informatie;
- het spreken van een vakbondsbestuurder;
- het behartigen van uw belangen.

Als uw gegevens wijzigen, geef dit dan tijdig telefonisch door (045-5719955) of via balie@vakbondabw.nl
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25-jarige jubilarissen december 2005

P. Gubbels
J. Riviusstraat 26
6181 BT  ELSLOO

A. Simon
Scheelenstraat 141
6369 VV  SIMPELVELD

G.W.B. Luten
Dorpstraat 5
6176 AA  SPAUBEEK

H.M.M. Coumans
Kivietstraat 24
6469 XZ  KERKRADE

R.J.M. Bakker
De Heugden 178
6411 DS  HEERLEN

C.M. Krewinkel
Papaverplein 2
6466 VA  KERKRADE

P. Rijvers
W. Barentszweg 104
6413 JT  HEERLEN

40-jarige jubilaris december 2005

H. van Oppen
Nicolaasstraat 18
6413 HH  HEERLEN

60-jarige jubilarissen december 2005

P.J. Maenen
Pletsmolen 36
6231 JT  MEERSSEN

H. Knarren
Beukenbosweg 49
6464 AA  KERKRADE

J. Geesink
Cortenbachstraat 57
6371 VJ  LANDGRAAF

25-jarige jubilarissen januari 2006

J.W. Vondenhoff
De Maar 32
6372 SB  LANDGRAAF
H.H.E.M. Houben
Ingberdorpsstraat 4
6273 NG  INGBER

A. Luyten
Simpsonstraat 13
6135 CT  SITTARD

R. van Leeuwen
Neerbeekerstraat 13
6191 HK  NEERBEEK

J.J. Hugens
De Gijselaar 60
6436 AZ  AMSTENRADE

G.H. Berns
Paadweg 42
6431 BW  HOENSBROEK

J.N. Geelen
Pr. Mauritsstraat 41
6433 HA  HOENSBROEK

40-jarige jubilaris januari 2006

F.J.H. van den Bogaert
Gerardusstraat 6
6151 CC  MUNSTERGELEEN

50-jarige jubilaris januari 2006

G. Erkens-Franssen
Dorpstraat 3d
6369 AM  SIMPELVELD

Namens het Hoofdbestuur wensen wij
al onze jubilarissen van harte proficiat!

Op 25 augustus 2005 overleed in de
leeftijd van 72 jaar ons bondslid
mevrouw M.C. Oosting-Maurmair,
Marijkestraat 46, 6373 NV  LANDGRAAF

Op 1 oktober 2005 overleed in de
leeftijd van 84 jaar ons bondslid
de heer M. Frijns,
St. Barbarastr. 141, 6415 RT  HEERLEN

Op 2 oktober 2005 overleed in de
leeftijd van 84 jaar ons bondslid
mevrouw A.M.C. Ramakers-Pelzer,
Bouwerweg 17, 6369 GB  SIMPELVELD

Op 9 oktober 2005 overleed in de
leeftijd van 80 jaar ons bondslid,
de heer A.W. van Neer,
Pr. Margrietstr. 17, 6463 BA KERKRADE

Op 26 oktober 2005 overleed in de
leeftijd van 82 jaar ons bondslid,
de heer H.J. Meens,
Akerstr. Noord 392, 6431 HX  HOENSBROEK

Op 1 november 2005 overleed in de
leeftijd van 83 jaar ons bondslid,
de heer A.E. Meelis,
Heufkestr. 152, 6444 GT  BRUNSSUM

Op 9 november 2005 overleed in de
leeftijd van 65 jaar ons bondslid,
de heer H.J. A. Finger,
Aurora 107, 6412 GG  HEERLEN

Op 9 november 2005 overleed in de
leeftijd van 72 jaar ons bondslid,
de heer J.H. Smeets,
P.J. Aussemstr. 16, 6231 JM  MEERSSEN

Op 15 november 2005 overleed in de
leeftijd van 75 jaar ons bondslid,
mevrouw M. Deguelle-Hendriks,
Kommerstr. 23, 6351 ER  BOCHOLTZ

Op 19 november 2005 overleed in de
leeftijd van 87 jaar ons bondslid,
mevrouw M. Lemmens-Ritterbecks,
A ge Water 1, 6451 CB  SCHINVELD

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

Overleden

Mede namens het hoofdbestuur en onze colle-
ga’s op het bondskantoor wenst het dagelijks
bestuur van de Vakbond ABW alle leden en hun
huisgenoten, alsmede alle zakelijke relaties pret-
tige feestdagen en een goede jaarwisseling toe.
Wij hopen dat 2006 voor U en de Uwen in alle
opzichten een goed jaar zal worden.

Harrie Boesten, bondsvoorzitter
Indra Kandhai, bondssecretaris
Jack Hurxkens, bondspenningmeester

Gefeliciteerd

GOUDEN BRUILOFT
Op 9 december 2005 vierden 
de heer en mevrouw Curfs

uit Oostenrijk hun 50-jarige bruiloft.

Vanaf deze plaats onze hartelijke
gelukwensen! Een

nog lange en
goede toekomst
samen wordt jullie

toegewenst door
de Vakbond

ABW!
Proficiat!


