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Verzekeringen.... daar zijn wij goed in!
En in samenwerking met ABW biedt Offermans Joosten Groep nu
een aantrekkelijk ABW ledenpakket aan! U bespaart vele euro's en
verdient er zelfs u contributie ABW mee terug... dát weet je zeker!
In het ABW online pakket zitten alle verzekeringen die u nodig heeft,
mét een stevige korting op de premie. Uw huidige inboedel-, schade-, autoof reisverzekering zetten wij om in een overzichtelijk ABW verzekeringenpakket.
Dat kunt u via internet doen, maar wij helpen u graag een handje.
Om u op weg te helpen kunt u een afspraak maken met ons kantoor.
Wij zorgen er dan voor dat uw huidige verzekeringen worden omgezet en
kunnen u laten zien hoeveel u kunt besparen.
Wacht dus niet langer en pak dat voordeel!
Op de site www.vakbondabw.nl kunt u een inlogcode aanvragen.
Wilt u een afspraak maken, bel dan 046-4235353
of mail naar info@offermans-joosten.nl

Rijksweg Noord 100 | 6162 AM Geleen | www.offermans-joosten.nl
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Het jaar 2008 is net van start gegaan en er is weer zoveel aan de hand.
Zo was er veel ophef over een spraakmakend Nieuwjaarsartikel van een
secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken over
doorwerken na je 65e, een oproep aan het kabinet tot meer hervormingen en
dat de werkende Nederlander meer uren moet maken en dat er geen taboe
moet komen op een hogere pensioenleeftijd.
Dat is nogal wat, zo’n opsomming van statements. Ik dacht juist dat het
genoeg geweest was met al die hervormingen in het kader van o.a. de WW,
WAO, invoering van de zorgverzekering en niet te vergeten de onlangs
aangekondigde zure maatregelen tijdens Prinsjesdag 2007.
Maar al gauw volgde gelukkig een rectiﬁcatie van hetzelfde ministerie, maar
ja, waar rook is, is vuur, en worden we straks inderdaad weer verrast door
niet alleen een hogere pensioenleeftijd, maar ook andere hervormingen.
Dit gevoel wordt alleen maar versterkt door de crises in Amerika m.b.t. de
hypotheekmarkten. Grote banken gaan failliet en men durft het R-woord
haast niet uit te spreken. Jullie begrijpen wel waar dat voor staat RECESSIE!
Onlangs stonden de kranten er ook vol van, nl. dat volgens het Nationaal
Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) de koopkracht voor vrijwel
iedereen zal dalen. De loonstijging weegt niet op tegen de prijsstijging stelt
het Nibud. Ik hoop dat vanuit de politiek grote aandacht gevraagd zal worden
voor nut en noodzaak van een koopkrachtreparatie.
Vanuit vakbondsperspectief zal ik als jullie voorzitter in ieder geval altijd en
actief kritisch volgen welke consequenties hieruit volgen voor onze leden.
Daar waar nodig, zullen we onze stem HARD & DUIDELIJK laten horen!

Om te noteren
• Het bondskantoor is gesloten op
goede vrijdag 21 maart
• Het volgende nummer van Vizier
verschijnt omstreeks 20 april a.s.
• U kunt kopij inleveren tot uiterlijk
24 maart 2008
• De Algemene Vergadering vindt
plaats op maandag 16 juni
• De jubilarishuldiging en de ABWAward uitreiking vinden samen
plaats op woensdag 25 juni a.s.
• Vizier verschijnt minimaal 6 keer
per jaar.
• Kijk voor het laatste nieuws op
www.vakbondabw.nl

Maar gelukkig is er ook goed nieuws. Het aantal werklozen neemt wederom
af. Maar niet alleen dat is goed nieuws. Jullie lezen nu ook de eerste uitgave
van Vizier in kleur! Via deze opzet willen we ons beter en informatiever aan
jullie presenteren. Dit gaan we ook uitbreiden met een aanpassing van onze
website daar we ook interactiever met jullie willen communiceren.
Verder zijn we in 2008, in de aanloop naar ons 65-jarig bestaan in 2009,
gestart met een leuke ledenwerfactie, nl. circa € 65,- voor elk geworven lid.
Om al onze leden te attenderen op deze mooie ledenwerfpremie doen we
medio februari naar alle leden een mailing via TNT, in welke we jullie direct en
persoonlijk hierop attenderen. Houd je brievenbus dus in de gaten!
Via advertorials in Zondagsnieuws en het Limburgs Dagblad/Dagblad De
Limburger gaan we het ABW-product zo goed mogelijk promoten.
Zeg me nu eerlijk, waar vind je tegenwoordig nog een lidmaatschap voor
€ 11,- per maand waar je zoveel voor terugkrijgt. Help ons ook dit mooie
product te promoten, en als je dat doet kun je er ook nog wat aan verdienen,
nl. een gigantische ledenwerfpremie!
Maar ook het CAO-seizoen staat voor de deur. Via onze maatwerk
constructie gaan we weer proberen goede cao’s voor jullie af te
sluiten. Dus geen koﬀertje met maatregelen die van bovenaf
worden meegegeven, maar kijken wat jullie in jullie bedrijf
nodig achten.
Kortom er is van alles aan de hand. Er staat
veel op de rol, maar samen gaan we er
een mooi jaar van maken.
Jack Hurxkens,
voorzitter
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Op bezoek bij...
De afgelopen periode zijn de volgende bedrijven bezocht:
Bij Dalli Dicom was er op 04-12 jl. een personeelsbijeenkomst
over de aanpassing van de pensioenregeling per 01-01-2008.
Na deze personeelsbijeenkomst hebben de vakbonden gezamenlijk een ledenbijeenkomst gehouden en de uitkomst was
dat de leden hebben ingestemd met een voorgelegde aanpassing van de pensioenregeling. Dit betekent dat er een nieuwe
getekend pensioenvoorstel is dat m.i.v. 1 januari 2008 van
kracht zal gaan.
Bij Invista heeft op 13 december jl. een overleg plaatsgevonden. Aan de orde kwamen de volgende punten: Terugblik 2007
en de verwachtingen 2008. Duidelijk werd dat 2007 een prima
jaar was en dat er eindelijk rust in de tent is ten opzichte van
2 jaar geleden, niet alleen qua kosten, maar ook qua veiligheid,
milieu, welzijn en regelgeving. Er hebben heel weinig incidenten op het gebied van veiligheid plaatsgevonden. Er werd een
groot compliment naar alle partijen (ook de OR) uitgesproken.
Op 28-01 worden in twee meetings de werknemers hierover
geïnformeerd. Verder zijn de verwachtingen voor 2008 dat het
volume dat 2 jaar geleden werd verloren mogelijk teruggewonnen zal worden. Verder is de kans groot dat men in 2008 met
nieuwe technologieën aan de slag gaat m.b.t. Nylon. Ook gaat
een project ‘Duurzaam Doorwerken’ van start i.s.m de Hogeschool Zuyd/Provincie Limburg.
Bij Abalco hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden over de
CAO-onderhandelingen t.w. op 12-12-2007 en 11-01 jl. Inmiddels is er een principe-akkoord bereikt dat voorgelegd wordt aan
de leden. Namens de vakbond voerde Jack Hurxkens (voorzitter) samen met juridisch adviseur mr. F. Bronneberg de onderhandelingen.
M.b.t. GBC Kerkrade hebben vakbonden en directie na een
aantal stevige gesprekken op 14 januari jl. een principeakkoord
bereikt over het Sociaal Plan GBC Kerkrade. Op 23 januari jl.
hebben de vakbonden in een gezamenlijke ledenbijeenkomst
dit Sociaal Plan voorgelegd aan de leden. De vakbonden hebben het aantal te vervallen fte’s kunnen terugdringen. Dit betekent dat niet 48 van de 117, maar 39 van de 112 fte’s komen te
vervallen. Ook eerdere plannen om een drie-ploegendienst in
te voeren zijn van de baan. De vakbonden hebben het huidige
vijf ploegenrooster weten te handhaven. De banen verdwijnen
hoofdzakelijk in de productie; een productielijn in Kerkrade
wordt gesloten; de productie wordt verplaatst naar Zuid-Korea.
De leden hebben de vakbonden mandaat gegeven om de onderhandelingen af te ronden. Op 29 januari jl. hebben de bonden
en directie de puntjes op de i gezet en was het sociaal plan een
feit. Namens de vakbond voerde Indra Kandhai (secretaris) de
onderhandelingen, bijgestaan door de kaderleden John Henselmans en Rogier Put.
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Ook bij Odyssee hebben de vakbonden op 14 januari jl. een
Sociaal Plan afgesproken. Voor de Kerst heeft de directie van
Odyssee contact met de vakbonden gezocht om in overleg te
treden over een sociaal plan in verband met de komende reorganisatie. De noodzaak van deze reorganisatie is in een aantal
goed onderbouwde stukken aangetoond. Op 14 januari jl. heeft
de directie met de vakbonden overleg gevoerd over het sociaal
plan. Als uitgangspunt bij de bespreking is het sociaal plan “Reorganisatie formatie Odyssee B.V.” d.d. 25-10-2006 genomen.
Het sociaal plan heeft betrekking op een reductie van formatieplaatsen maar ook op een interne reorganisatie waarbij medewerkers herplaatst moeten worden. De wijzigingen die zijn
aangebracht ten opzichte van het sociaal plan uit 2006 betreﬀen
het toevoegen van een hardheidsclausule en de mogelijkheid
bij gedwongen ontslag om een keus te maken tussen wachtgeld of de premie bij vrijwillig vertrek zoals gesteld in artikel 24
van het sociaal plan. We hebben persoonlijk en via intranet van
Odyssee onze leden op de hoogte gebracht van de noodzaak
van deze tweede reorganisatie. Gezien de korte termijn waarop
de reorganisatie moet gaan starten, het late moment van inschakeling van de vakbonden door de werkgever en het feit dat
er geen grote wijzigingen zijn aangebracht in het concept sociaal plan, hebben we het Sociaal Plan met een positief advies
aan de leden voorgelegd. De uitkomst is dat alle leden van de
vakbond voor het soziaal plan zijn. Namens de vakbond voerde
Indra Kandhai (secretaris) de onderhandelingen.
Op 7 februari vond er bij Laura Metaal tussen vakbonden en
directie overleg plaats over de vaststelling van een 4-ploegendiensttoeslag voor de medewerkers van de Technische Dienst
bij Laura Staalcenter Maastricht BV. De nieuwe vakbondsbestuurder Roger van den Broek vertegenwoordigde de Vakbond
ABW.
Bij Colortrend organiseerden de vakbonden een gezamenlijke
ledenbijeenkomst over de CAO-voorstellen 2008. De nieuwe
vakbondsbestuurder Roger van den Broek vertegenwoordigde
de Vakbond ABW.
Bij Please hebben we inmiddels 2 CAO-rondes achter de rug.
Op 20-12 jl. is een principeakkoord bereikt. Op 10-01 is dit
akkoord naar de leden opgestuurd en hen gevraagd om hierop
schriftelijk te reageren. Namens de vakbond voerde Jack Hurxkens (voorzitter) samen met juridisch adviseur mr. F. Bronneberg de onderhandelingen. De uitkomst is dat de leden voor
het akkoord zijn.
Bij The Phonehouse in Amersfoort heeft op 12-12 jl. een orienterend gesprek plaatsgevonden over de komende CAO-onderhandelingen. Beide vakbonden hebben hun CAO-voorstellen ingediend.
Bij Water Maatschappij Limburg is op 12 december jl. het
Sociaal Statuut ondertekend door Indra Kandhai (secretaris).

Belastingservice
ABW-leden
Als lid van de Vakbond ABW kunt u ook dit jaar weer bij
uw vakbond terecht voor gratis hulp bij het invullen van
het aangiftebiljet Inkomstenbelasting/Premie Volksverzekeringen. Middels dit artikel willen wij u informeren
en herinneren aan bepaalde zaken die u nodig heeft bij
het invullen hiervan. Lees dit stuk daarom nog eens door
voordat u een afspraak maakt.
Alleen voor leden
Onze belastingservice is alleen bedoeld voor de eigen leden. Voor
degenen die niet zijn aangesloten bij de Vakbond ABW wordt dus
geen formulier ingevuld.
Afspraken - systeem
Wij werken met een afspraken systeem. Wie zijn belastingformulier wil laten verzorgen door de bond, moet eerst een afspraak maken met onze administratie, bel voor een afspraak: 045 - 571 99 55.
Checklist
Wat moeten u en uw partner meenemen?
• De aangiftebrief
• Digid-codes
• Jaaropgaven
• Overzicht neveninkomsten, bijverdiensten
• Eigen woning
- WOZ-waarde 2007 eigen woning (Let op! De WOZ-waarde
wordt vastgesteld aan de hand van de aanslag Gemeentelijke
Belastingen 2007; neem deze aanslag ook mee!)
- Rente en kosten hypothecaire geldleningen
# Overzicht hypotheekgegevens
# Notarisrekening
Let op! Indien u in het jaar 2007 een woning verkocht heeft en een
nieuwe woning in 2007 heeft aangekocht, dan dient u alle gegevens
m.b.t. de verkoop en aankoop mee te brengen. In deze situatie geldt
dan de zogenaamde bijleenregeling.
- Betalingen voor erfpacht
- Ontvangen overheidsbijdragen voor de eigen woning
• Ontvangen alimentatie
• Betaalde alimentatie
• Premies voor lijfrente
Hierbij dient u de gegevens van uw pensioenverzekeraar over
het jaar 2006 mee te nemen.
• Premies voor periodieke uitkeringen bij invaliditeit, ziekte of ongeval
• Ziektekosten of andere buitengewone uitgaven ter zake van
ziekte en/of invaliditeit over het jaar 2007
- Premies aanvullende verzekering ZVW (Zorgverzekeringswet)
U dient de ZORGPOLIS 2007 mee te nemen
en ALLE ontvangen beslissingen van ontvangen en
terugbetaalde ZORGTOESLAG 2007
- Premies voor begrafenisfonds
- Eigen bijdragen:
# dokter
# tandarts (orthodontist)

# fysiotherapeut
- Brillen enz. (en eventuele ontvangen vergoedingen hiervoor)
- Dieetkosten
# Hiervoor dient u bij ons een overzicht aan te vragen.
Uw huisarts of uw behandelend specialist kan hierop dan
aankruisen welk dieet op u van toepassing is.
(Ziektekosten voor uw inwonende kinderen horen hier ook bij!)
• Giften aan kerken of algemeen nut beogende instellingen
• Scholingsuitgaven van u en uw partner (niet uw kinderen)
U dient wel van al deze aftrekposten bewijsstukken mee te nemen.
• Bank-, giro- en spaartegoeden
- Waarde op 01-01-2007 en op 31-12-2007
• Aandelen, obligaties e.d.
– Waarde op 01-01-2007 en op 31-12-2007
• Tweede woning
– Waarde op 01-01-2007 en op 31-12-2007
• Niet-vrijgestelde kapitaalverzekeringen
– Waarde op 01-01-2007 en op 31-12-2007
Let op: Box 3 inkomsten (dit zijn de hierboven genoemde spaartegoeden, aandelen e.d.) zijn voor het jaar 2007 hét aandachtspunt van
de Belastingdienst. De Belastingdienst zal hierop dus extra controles
uitvoeren.
• Ingehouden dividendbelasting
• Alle voorlopige aanslagen 2007
Dit betekent alle ontvangen bedragen ten gevolge van eigen woning,
kinderkorting, alleenstaande-ouderkorting e.d. die betrekking hebben op het jaar 2007 en alle betaalde bedragen die betrekking hebben
op het jaar 2007.
Let op!
Alle aangiften die door de Vakbond ABW zullen worden ingevuld, worden via internet bij de Belastingdienst aangeboden. Dit betekent dat u als lid van de Vakbond ABW niets
behoeft aan te vragen. Uw vakbond regelt dat voor u!

BELANRIJK VOOR MENSEN DIE HUN BELASTINGFORMULIER LATEN INVULLEN BIJ DE VAKBOND ABW
Elk jaar moeten wij helaas constateren dat 60% á 70% van de
mensen die naar ons kantoor komen niet alle of de verkeerde
gegevens bij zich hebben. Wij verzoeken u dan ook dringend om
de vorenstaande checklist zorgvuldig na te lopen. Mocht u dan
onverhoopt toch niet alle gegevens of niet de juiste gegevens bij
u hebben, dan zijn wij genoodzaakt om een nieuwe afspraak met
u te maken en deze zal dan – gezien de grote toeloop van de leden in deze belastingperiode – naar alle waarschijnlijkheid pas
enkele maanden later kunnen plaatsvinden.
Tevens willen wij u hierbij informeren over het feit dat wij er alles aan zullen doen om uw aangifte zo snel mogelijk in te vullen
en naar de Belastingdienst te versturen. Evenwel door de eerdergenoemde grote toeloop, alsmede door het feit dat veel mensen
niet alle of de verkeerde gegevens bij zich hebben, kunnen wij
niet alle formulieren voor 1 april verwerken. Dit is echter geen
probleem. Wij zullen u dan opnemen in de zogenaamde uitstelregeling. Hierdoor bent u dan veiliggesteld voor de aangiftetermijn.
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Vraag het aan

Jack
Klopt het dat op
basis van de Wet Kinderopvang ouders een
vergoeding kunnen krijgen voor de thans
tot de informele opvang gerekende grootouders, andere familieleden en bekenden? Zo
ja, wanneer krijgt men deze vergoeding en
aan welke eisen moet deze opvang voldoen?
Ja, het klopt dat ook grootouders en andere familieleden als gastouder formele
kinderopvang kunnen verzorgen. Deze
familieleden moeten zich in dat geval
aanmelden bij een gastouderbureau. Het
gastouderbureau controleert of de familieleden en of de woning van de familieleden aan de gestelde kwaliteitsnormen
voldoen. De gastouder moet bijvoorbeeld in het bezit zijn van een verklaring
omtrent het gedrag, moet zich voegen
in het pedagogisch beleidsplan van het
gastouderbureau, enz. Het gastouderbureau moet een risico-inventarisatie in de
woning van de gastouder uitvoeren. Het
gastouderbureau beslist of bijvoorbeeld
een grootouder gastouderopvang kan leveren. Als positief wordt beslist, kunnen
de ouders die van de opvang gebruikmaken in aanmerking komen voor een
inkomensafhankelijke tegemoetkoming
van de Belastingdienst. Overigens zal de
grootouder de inkomsten die verworven
worden door het bieden van gastouderopvang moeten opgeven aan de Belastingdienst.
Op welke wijze vindt er controle plaats op
de kwaliteit van deze opvang en wie controleert dit?
Controle op gastouderopvang vindt
plaats door het gastouderbureau. Gast6

In de rubriek ‘Vraag het
aan Jack’ bespreekt voorzitter Jack een vraag van
de leden die hij tijdens zijn
spreekuur tegenkomt.

ouderbureaus worden door de GGD geinspecteerd.
Hoe beoordeelt u dit ‘gat’ in de wet waarvoor informele kinderopvang tot formele
kinderopvang wordt?
Er is geen sprake van een ‘gat’ in de Wet
kinderopvang. Het omzetten van
informele opvang in formele opvang via
gastouderbureaus kan inderdaad als de
gastouders maar aan de voorwaarden van
het gastouderschap voldoen. Familieleden en bekenden zijn niet uitgezonderd
van de mogelijkheid om als gastouder op
te treden. Dat is niet nieuw. Voor de Wet
kinderopvang was dit ook al mogelijk.
Wat is de verwachting van de omvang van
de aanvragen voor een vergoeding van ouders?
Zie ook mijn antwoord bij de eerste
vraag. Gastouderopvang moet aan een
aantal eisen voldoen. Ik verwacht niet
dat grootouders op grote schaal als gastouder opvang aan hun kleinkinderen
bieden.
Bent u niet bang voor oneigenlijk gebruik en
voor vergoeding van uren die feitelijk niet
met opvang zijn gemoeid?
Uit momenteel beschikbare gegevens van
de Belastingdienst is af te leiden dat het
gebruik van gastouderopvang niet gestegen is ten opzichte van eerdere ramingen. Ik heb dan ook niet de indruk dat
op grote schaal gebruik gemaakt wordt
van familieleden als formele gastouder.
Gezien de feiten dat het gastouderbureau als tussenliggende schakel optreedt

en dat de beloning van de gastouder belastbaar is voor de inkomstenbelasting,
verwacht ik niet dat uren zullen worden
vergoed die feitelijk niet met de opvang
zijn gemoeid. Daarnaast zal de Belastingdienst in het kader van de controle van
de aanvragen ongebruikelijke situaties
signaleren en zo nodig nader onderzoeken.
Kan het gastouderschap door oma’s en opa’s
ook nadelig uitpakken?
Het komt geregeld voor dat het helemaal
niet voordelig uitpakt om als gastouder
te fungeren. Bijvoorbeeld als opa of oma
huurtoeslag of een inkomens-afhankelijke uitkering zoals WW of WAO ontvangt,
waarop wordt gekort als zij gebruik zouden maken van de omaregeling. Als dit
het geval is, adviseer ik om gewoon op de
oude voet door te gaan met oppassen.
Heeft u ook een vraag aan Jack, mail
die naar balie@vakbondabw.nl

Even voorstellen...

René Joosten

Commercieel directeur René Joosten
is enthousiast over de samenwerking met
vakbond ABW: “leden kunnen meer uit
het lidmaatschap halen!”
Het lidmaatschap van de Vakbond ABW
kan meer voor u betekenen dan u denkt!
Zo treft u regelmatig exclusieve aanbiedingen aan in het blad Vizier die meer
dan de moeite waard zijn. Alle leden
van de Vakbond ABW ontvingen in december 2007 een folder waarin door de
Oﬀermans Joosten Groep uit Geleen
interessante aanbiedingen werden gedaan voor verzekeringen. René Joosten,
commercieel directeur van de Oﬀermans
Joosten Groep is enthousiast over de samenwerking met de Vakbond ABW. De
Oﬀermans Joosten Groep is één van de
grootste zaken voor verzekeringen en ﬁnanciële dienstverlening in Limburg.

Volgens René Joosten zit de winst
voor vakbonden in de toekomst vooral in de meerwaarde die het lidmaatschap oplevert. ‘Op die manier kan de
Vakbond ABW zich onderscheiden van de
rest. Er is al een groot verschil met de andere bonden, door de persoonlijke aandacht voor de leden, de belastingservice
en niet te vergeten de rechtsbijstand die
standaard bij het lidmaatschap hoort. ‘De
Vakbond ABW doet dit in samenwerking
met Bronnenberg Advocaten en doen dat
zo goed, dat wij zelfs durven te beweren
dat dit servicepakket vaak beter en uitgebreider is dan de rechtsbijstandsverzekering. Dat staat ook in onze folder.’

‘Enkele maanden geleden zijn we door
de Vakbond ABW benaderd om te praten
over het ledenbeleid. Al snel bleek dat we
raakvlakken hebben. Dat zou je niet verwachten, maar net zoals de vakbond is
ons probleem dat we een tekort hebben
aan jonge leden cq klanten. Jonge mensen zoeken niet vaak een kantoor op om
verzekeringen af te sluiten, maar kijken
op internet naar een geschikt product.
Voor de vakbond is het moeilijk om aan
nieuwe (jonge) leden te komen omdat zij
er nú het nut niet van in zien. Om samen
iets extra’s toe te kunnen voegen aan het
dienstenpakket voor leden, maak je het
vakbondslidmaatschap nog interessanter. Het vakbondslidmaatschap biedt op
die manier meer, zonder dat je als lid je
beurs hoeft te trekken,’ legt René Joosten de reden van de samenwerking uit.
‘Leden moeten trots zijn op hun vakbond en op de extra mogelijkheden die
de bond hen biedt.’

Ook Oﬀermans Joosten probeert zich te
onderscheiden van de concurrent door
duidelijk te kiezen voor persoonlijke benaderingen en advisering bij het herstel
van schade. ‘We hebben alles in huis om
schades af te handelen. Daarnaast kunnen we bemiddelen bij de keuze van
de hersteller van de schade. Dat kan
een aannemer zijn na bijvoorbeeld een
brandschade, of een garage na een ongeval met een auto. En dat tegen zeer gunstige tarieven,’ aldus René Joosten.
De Oﬀermans Joosten Groep is een bedrijf, waarvan de basis zestig jaar geleden al werd gelegd. In 2001 vond de fusie plaats tussen Oﬀermans en Joosten.
Sinds 2002 zetelen de 45 medewerkers
in een fraai kantoorpand aan de Rijksweg
in Geleen. Een leuk detail: voor zijn medewerkers geldt nog geen CAO. ‘We zorgen ondanks het ontbreken van een CAO
voor goed werkgeversschap. Tweemaal
per jaar komen we met zijn allen bijeen

om te praten over het werk en alle aanverwante zaken. Een aantal personeelsleden vormt een interne commissie die
bij drastische veranderingen adviseert
en als een soort vertrouwenspersoon
functioneert. Je moet als werkgever het
goede voorbeeld geven, ook al is er geen
CAO die dat regelt,’ legt de commercieel
directeur uit.

Twee jaar geleden was er al een eerste samenwerking tussen de Oﬀermans Joosten Groep en de Vakbond ABW. Toen
kregen de leden de mogelijkheid om
voor een interessante prijs hun ziektekostenverzekering af te sluiten bij Avéro
Achmea. Ondanks de scherpe prijs was
het aantal leden dat overstapte niet zo
heel groot. Toch was dat voor René Joosten geen reden om de samenwerking te
beëindigen. ‘Limburgers veranderen niet
snel. Ze blijven graag zitten, waar ze zitten. Toch is het raadzaam om eens premies te vergelijken. Je lidmaatschap is zo
terugverdiend als de aanbiedingen via de
bond je aanspreken en je voor een goede
prijs goede kwaliteit kiest.’
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Uitslag OR-verkiezingen
DSM

Theo Hinssen, Jos Joosten, John Peulen,
Jos Rook, Arno Quadﬂieg en John Vondenhoﬀ gekozen in de
OR van DSM.
Van 10 tot en met 14 december 2007 vonden er OR-verkiezingen plaats bij DSM Limburg BV. De uitslag van deze verkiezingen beschouwt de Vakbond ABW als zeer positief, zeker
als je die afzet tegen de uitslag van 2005. Nu zijn zes van de 8
ABW-kandidaten gekozen in de OR, terwijl in 2005 maar 5 van
de 10 ABW-kandidaten gekozen werden. Procentueel zijn we er
dus zeker op vooruit gegaan, zeker als je dan ook nog weet dat
over de hele lijn in 2007 de andere bonden allemaal plaatsen
hebben ingeleverd t.o.v. 2005, doordat er minder OR’en zijn en
fabrieken verkocht worden, fabrieken gesloten zijn en dat wij
dus een zetel méér hebben gekregen. Dit is toch wel een positieve ontwikkeling.

DANK AAN IEDEREEN DIE
ZIJN STEM HEEFT UITGEBRACHT
OP DE ABW-KANDIDATEN
Tegelijkertijd realiseren we ons dat we deze uitslag ook te danken hebben aan alle werknemers van DSM Limburg, die hun
stem hebben uitgebracht op de ABW-kandidaten.
Héél veel dank voor jullie steun. Weet dat wij bij DSM zullen
optreden als de belangenbehartiger voor iedereen!!
Ook danken we de overige ABW-kandidaten Bert Deckers en
Jos Heuvelmans die helaas niet gekozen zijn, voor hun inzet en
kandidaatstelling.
Van harte proﬁciat Theo Hinssen, Jos Joosten, John
Peulen, Jos Rook, Arno Quadﬂieg en Jan Vondenhoﬀ. We
wensen jullie heel veel succes met jullie werk in de OR.
Hiernaast volgt een overzicht van de ABW-leden die gekozen
zijn in de OR. Ook is aangegeven wat hun aandeel is in de OR,
GOR en/of COR.
ELLEN KEULEN STOPT BIJ DE VAKBOND ABW

Jos Rook (AGRO)
lid van de A&M commissie OR AGRO
plv. afgevaardigde KPA commissie GOR
plv. assessor GOR namens de Vakbond ABW.

Theo Hinssen (HKT)
plv. secretaris OR HKT
plv. afgevaardigde naar de GOR

John Peulen (DMC)
plv. secretaris OR DMC
plv. voorzitter SA commissie OR DMC
plv. voorzitter A&M commissie OR DMC

Jan Vondenhoﬀ (DE)
lid ideeëncommissie OR DE
secretaris EVM vergaderingen DE

Arno Quadﬂieg (PVC)
plv. afgevaardigde A&M OR PVC
afgevaardigde A&M GOR

Op 31 januari jl. namen de collega’s afscheid van
Ellen Keulen, daar Ellen een nieuwe baan heeft aanvaard
bij AbvaKabo Weert.
Ellen is vanaf 15 augustus 2000 tot 1 februari 2008
werkzaam geweest in de functie van vakbondsbestuurder
juridische ledenservice en verlaat na ruim 7 jaar de
Vakbond ABW.
We wensen Ellen en haar gezin het beste toe.
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Jos Joosten (PVC)
voorzitter OR PVC
lid DB OR PVC
lid SA commissie OR PVC
plv. afgevaardigde EVM vergadering PVC
plv. afgevaardigde naar de GOR namens de PVC
assessor GOR namens de Vakbond ABW.

dan achttien jaar voor wie zij kinderbijslag ontvangen.
Voor gehuwde AOW’ers van wie de partner jonger is dan 65,
gelden afwijkende regels. Normaal gesproken is het pensioen
gelijk aan 50 procent van het minimumloon (de uitkering voor
een gehuwde). Daarbovenop komt een toeslag van maximaal
hetzelfde bedrag (bruto 673,84) (deze toeslag komt overigens
te vervallen per 1 januari 2015). Echter, is het recht op pensioen
al ingegaan voor 1 februari 1994 dan valt de AOW’er onder

OVERZICHT VAN DE BRUTO EN NETTO BEDRAGEN MINIMUM(JEUGD)LOON PER 1 JANUARI 2008 IN EURO’S
Leeftijd
% van het
Per maand
Per week
Per dag
minimumloon
bruto
netto
bruto
netto
bruto
23 jaar en ouder
100%
1.335,00
1.143,00
308,10
264,00
61,62
22 jaar
85,0 %
1.134,75
986,00
261,85
228,00
52,37
21 jaar
72,5%
967,90
856,00
223,35
197,00
44,67
20 jaar
61,5%
821,05
740,00
189,45
171,00
37,89
19 jaar
52,5 %
700,90
647,00
161,75
149,00
32,35
18 jaar
45,5 %
607,45
575,00
140,20
133,00
28,04
17 jaar
39,5 %
527,35
522,00
121,70
120,00
24,34
16 jaar
34,5 %
460,60
461,00
106,30
106,00
21,26
15 jaar
30 %
400,50
401,00
92,40
92,00
18,48
DE SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JANUARI 2008
(Bron: ministerie van SZW)
Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong
gaan vanaf 1 januari 2008 omhoog. De verhogingen worden
doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het
wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van € 1.317,00
naar € 1.335,00 euro bruto. De aanpassingen zijn nodig omdat
ook de lonen en de prijzen de afgelopen tijd zijn gestegen. De
kinderbijslag (die valt onder de minister voor jeugd en gezin)
gaat niet omhoog.
AOW
AOW’ers zien hun netto uitkering bijvoorbeeld met tussen de
8 en de 11 euro per maand stijgen. Hoe hoog het bedrag is,
hangt af van de persoonlijke situatie. De netto-uitkering van
een alleenstaande AOW’er gaat bijvoorbeeld met ruim 11 euro
omhoog naar 914 euro per maand. Echtparen waarvan beide
partners 65 jaar of ouder zijn, krijgen in totaal netto 16 euro
per maand erbij. Hun gezamenlijke netto-uitkering komt dan
uit op 1251 euro per maand. Dat is exclusief vakantietoeslag
en de tegemoetkoming AOW. Deze tegemoetkoming wordt aan
alle AOW-ers uitbetaald en het bruto bedrag bedraagt in 2008
14,86 euro per maand.
AOW’ers die getrouwd zijn of samenwonen hebben elk een
eigen recht op een AOW-pensioen. De hoogte daarvan is gelijk
aan de helft van het netto minimumloon. De AOW voor een
alleenstaande bedraagt 70 procent van het netto minimumloon
en dat voor een éénoudergezin 90 procent. Bij die laatste groep
gaat het om pensioengerechtigden die een kind hebben jonger
Loonstrookje verplicht
De werkgever moet een speciﬁcatie van het loon verstrekken, het
zogenaamde loonstrookje (boek 7: 626 Burgerlijk Wetboek). Bij
de eerste loonbetaling en vervolgens iedere keer als er iets wijzigt
in het loon of in de inhoudingen.
Voor nadere en deskundige informatie en uitleg kunt u na het
maken van een afspraak bij ons terecht op het bondskantoor en
wel tijdens de spreekuren op dinsdag en donderdag.
Let wel: de spreekuren zijn alleen op afspraak!!

een overgangsregeling en is het pensioen 70 procent van het
netto minimumloon. De toeslag is dan maximaal 30 procent.
De uitkeringsbedragen per 1 januari 2008. (In deze bedragen
is nog geen rekening gehouden met de tegemoetkoming AOW
van 14,86 euro bruto.)
AOW
(in euro)

bruto
per
maand

Gehuwden
673,84
Gehuwden, met max. toeslag,
(partner < 65 jaar)
1.347,68
Maximale toeslag
673,84
Ongeh. /alleenstaand
984,86
Ongeh.+ kind tot 18 jr
1.222,72
AOW ingegaan vóór 01-02-1994:
- Gehuwden zonder toeslag
(partner < 65 jaar)
984,86
- Gehuwden met max. toeslag
(partner < 65 jaar)
1.347,68
Maximale toeslag
362,82

netto
bruto
per vak. geld
maand per maand
625,33

38,35

913,96
-

76,70
53,68
69,02

-

53,68

-

76,70
-

* Toelichting
De toeslag bedraagt maximaal 673,84 euro bruto per maand.
Hoe hoog de toeslag precies is, hangt af van het inkomen
van de werkende jongere partner. Een deel van het inkomen
wordt namelijk van de toeslag afgetrokken. Als het brutoinkomen van de jongere partner hoger is dan 1.211,01 euro
bruto heeft de AOW’er helemaal geen recht op toeslag.
Het berekenen van de hoogte van de toeslag gaat als volgt:
De eerste 200,25 euro van het partnerinkomen is vrijgesteld.
Ook een derde deel van het inkomen daarboven telt niet
mee. Als de partner dus 1000 euro bruto verdient, telt de
eerste 200,25 niet mee. Ook is een derde deel van (1.000200,25) 799,75 vrijgesteld, wat uitkomt op 266,58 euro.
In totaal is dan 466,83 euro vrijgesteld. Van de toeslag
wordt dus 1.000 - 466,83 = 533,17 euro ingehouden.
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Om te bewaren: Sociale verzekeringen 2008

MINIMUM(JEUGD)LONEN PER 1 JANUARI 2008
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het
minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2008.
De netto bedragen zijn, anders dan de bruto bedragen,
niet wettelijk bepaald. Ze kunnen per bedrijfstak of bedrijf
verschillen. Dit komt door verschillen in inhoudingen op het
loon, onder meer in verband met de premieheﬃng voor de
sociale zekerheid.

Om te bewaren: Sociale verzekeringen 2008

Als het recht op toeslag voor 1 februari 1994 is ingegaan valt
de rechthebbende onder een overgangsregeling en bedraagt
de toeslag maximaal bruto 362,82 euro. Als de partner meer
verdient dan 744,48 euro bruto vervalt de uitkering. Dat geldt
ook als de partner een sociale verzekeringsuitkering krijgt die
hoger is dan dat bedrag.
De bij deze bruto bedragen behorende netto-uitkeringen zijn
in het vorige overzicht weergegeven. Hierbij is uitgegaan van
de situatie dat betrokkenen geen aanvullend pensioen hebben.
ALGEMENE NABESTAANDENWET
De Algemene nabestaandenwet (ANW) is een volksverzekering
die recht geeft op een uitkering aan volwassenen van wie de
partner is overleden. Het kan gaan om een huwelijkspartner of
een partner met wie zij ongehuwd samenwoonden. De uitkering
bedraagt maximaal 70 procent van het netto minimumloon.
Nabestaanden die een kind verzorgen van 18 jaar of jonger
waarvan een ouder is overleden, krijgen daarnaast een
inkomensafhankelijke uitkering van 20 procent van het netto
minimumloon. Ook weeskinderen komen in aanmerking voor
een uitkering.
De hoogte van de ANW-uitkering is afhankelijk van het
inkomen van de nabestaande. Uitkeringen worden er geheel
van afgetrokken. Van inkomen uit arbeid blijft een deel buiten
beschouwing (50 procent van het minimumloon plus een derde
deel van het meerdere).
Nabestaanden die voor juli 1996 al een AWW-uitkering (de
voorganger van de ANW) ontvingen, krijgen in ieder geval een
bodemuitkering van 30 procent van het bruto-minimumloon,
ook als hun inkomen hoger uitvalt dan de bovengenoemde
inkomensgrens.
In onderstaand overzicht zijn de bruto ANW bedragen
opgenomen. De bedragen zijn weergegeven exclusief de
tegemoetkoming ANW. Deze bedraagt bruto € 14,86 per
maand.
Anw
(in Euro)

bruto
Per
maand

Maximale nabestaandenuitkering 1.042,88
Halfwezenuitkering
240,23
Wezenuitkering tot 10 jr
333,72
Wezenuitkering van 10 tot 16 jr
500,58
Wezenuitkering van 16 tot 21/27 jr
667,44

vakantiegeld
bruto per
maand
64,69
18,47
20,70
31,05
41,40

KINDERBIJSLAG
Ieder half jaar worden de kinderbijslagbedragen aangepast.
De bedragen groeien mee met de ontwikkeling van de prijzen.
In de periode tussen april en oktober is er geen stijging van
het prijsniveau geweest. Hierdoor worden de bedragen per 1
januari niet aangepast.
Op 1 januari 2008 bedraagt het basisbedrag per kind 271,70
euro. Voor kinderen die op of na 1 januari 1995 geboren zijn,
is de hoogte van het kinderbijslagbedrag alleen afhankelijk van
de leeftijd van het kind. Voor kinderen die geboren zijn vóór 1
januari 1995 of die na 1 oktober 1994, 6 of 12 jaar worden is
de hoogte van het kinderbijslagbedrag ook afhankelijk van het
aantal kinderen in het gezin.
Vanaf 1 januari 2008 gelden in de kinderbijslag de volgende
bedragen per kind per kwartaal.
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1. KINDEREN GEBOREN VOOR 1-1-1995: 12 T/M 17 JAAR
Gezinnen met:
1 kind
271,70
2 kinderen
305,54
3 kinderen
316,82
4 kinderen
341,61
5 kinderen
356,48
6 kinderen
366,40
2. KINDEREN DIE OP OF NA 1-1-1995 ZIJN GEBOREN
Leeftijd
0-6 jr
6-12 jr
12-18 jr
Bedrag
190,19
230,95
271,70
Deze bedragen (in Euro) blijven gelijk, ongeacht de
gezinsgrootte.
KINDERTOESLAG
Vanaf 1 januari 2008 komt er een nieuwe toeslag bij: de
kindertoeslag. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van het
onderhoud van kinderen. De kindertoeslag komt in de plaats
van de kinderkorting. De kinderkorting is tot en met 2007 een
korting op de inkomstenbelasting. Sommige gezinnen kunnen
niet of niet volledig proﬁteren van de huidige kinderkorting
(bijvoorbeeld omdat ze te weinig belasting betalen). Van de
kindertoeslag kan iedereen proﬁteren die er recht op heeft. De
uitbetaling vindt maandelijks plaats.
Een ouder heeft, ongeacht het aantal kinderen, recht op één
kindertoeslag. De hoogte van de kindertoeslag is afhankelijk
van het inkomen van de aanvrager en eventuele partner. De
kindertoeslag is maximaal € 994,00 per jaar, dit is ruim € 82 per
maand. De kindertoeslag is maximaal bij een toetsinginkomen
tot € 29.413. Daarna wordt de toeslag afgebouwd met 5,75%
van het extra inkomen. Bij een inkomen boven € 46.700 is er
geen recht op kindertoeslag.
In 2009 zal de kindertoeslag opgaan in het kindgebonden
budget.
WAJONG
De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
(Wajong) biedt jonge gehandicapten en studenten die
arbeidsongeschikt zijn een uitkering op minimumniveau. De
grondslag op basis waarvan de uitkering wordt berekend gaat
per 1 januari 2008 omhoog. Ook de grondslagen voor Wajonggerechtigden beneden de 23 jaar, die worden afgeleid van de
minimumjeugdlonen, worden op die datum verhoogd.
Per 1 januari 2008 zijn deze bruto grondslagen (exclusief
vakantietoeslag, in Euro) per dag:
Vanaf

23 jaar ten hoogste
22 jaar ten hoogste
21 jaar ten hoogste
20 jaar ten hoogste
19 jaar ten hoogste
18 jaar ten hoogste

61.38
52,17
44,50
37,75
32,23
27.93

Naast de Wajong-uitkering heeft elke Wajong-gerechtigde onder
de 23 jaar recht op een tegemoetkoming. Deze compenseert
(deels) de inkomensachteruitgang die de invoering van de
Zorgverzekeringswet heeft veroorzaakt.
Leeftijd

Bruto per maand (in Euro)

22 jaar
21 jaar
20 jaar
19 jaar
18 jaar

1,65
4,01
8,13
13,56
14,16

Toeslagenwet en kopjes op de uitkeringen
De Toeslagenwet en de zogenaamde ‘kopjesregeling’ zorgen
voor een aanvulling op een aantal uitkeringen tot het sociaal
minimum. Het gaat bijvoorbeeld om de WW, WIA, WAO en
ZW-uitkering. Per 1 januari 2008 wordt de ‘kopjesregeling’
opgeheven en de Toeslagenwet uitgebreid. Er ontstaat recht op
een toeslag als uitkeringsgerechtigde een uitkering ontvangt die
lager is dan het normbedrag. De toeslag vult de uitkering aan
tot het normbedrag, maar het totaal van de uitkering en toeslag
samen is niet meer dan wat het vroegere loon was. Een toeslag
op de uitkering kan worden aangevraagd bij het UWV.
De hoogte van de normbedragen per 1 januari 2008 zijn als volgt
vastgesteld:
ZW/WW/WAO/WIA/Wajong (in Euro)*
Gehuwden
61,38
Alleenstaande ouders
55,85
Alleenstaanden:
vanaf 23 jaar
47,17
22 jaar
36,32
21 jaar
30,44
20 jaar
25,40
19 jaar
21,58
18 jaar
18,94
*exclusief vakantietoeslag
Uitlooptermijn ‘kopjesregeling’
De mensen die in 2007 recht hadden op een ‘kopje’ op hun
uitkering, ontvangen bericht van het UWV over de nieuwe
situatie per 1 januari 2008. Voor mensen die eind 2007 recht
op een ‘kopje’ op hun uitkering hebben en die daarnaast nog
andere inkomsten hebben, loopt de ‘kopjesregeling’ nog twee
maanden door tot 1 maart 2008. Zij hebben per 1 januari
2008 geen recht op een toeslag omdat hun inkomen – hun
uitkering en andere inkomsten – boven het normbedrag van de
Toeslagenwet uitkomt.
BIJSTANDSNORMEN (NETTO IN EURO PER 1-1-2008)
21 jaar tot 65
Gehuwden of ongehuwd samenwonenden
Alleenstaande ouder
Alleenstaande
Maximale toesl. voor alleenst. ouders en alleenst. van 21 tot 65 jr
jonger dan 21 jaar
Gehuwd of ongehuwd samenw., beide partners < 21 jaar
- Zonder kind(eren)
- Met kind(eren)
Gehuwd of ongehuwd samenw. 1 partner < 21 jaar
- Zonder kind(eren)
- Met kind(eren)
Alleenstaande ouder
Alleenstaande
65 jaar of ouder
Gehuwd of ongehuwd samenw., beide partners 65 jr of ouder
Gehuwd of ongehuwd samenw., 1 partner < 65 jaar
Alleenstaande ouder
Alleenstaande
Verblijvend in een inrichting
Alleenstaande of alleenstaande ouder
Gehuwden

WET WERK EN BIJSTAND (WWB)
Wat is de WWB?
De WWB geeft aan iedereen die rechtmatig in Nederland verblijft
en die onvoldoende middelen heeft om in de noodzakelijke
bestaanskosten te voorzien een minimuminkomen.
U moet wel al het mogelijke doen om zelf weer in het eigen
levensonderhoud te voorzien en bent verplicht algemeen
geaccepteerde arbeid te aanvaarden. Lukt het niet om aan de slag
te komen, dan kunnen de sociale dienst, het CWI en/of een reintegratiebedrijf ondersteuning bieden bij het vinden van werk
of scholing. Ontvangt u bijvoorbeeld alimentatie, een uitkering
of inkomen uit werk, dan wordt het inkomen aangevuld tot de
bijstandsnorm. Ook met vermogen boven een bepaald bedrag
(€ 10.650,- voor gezinnen en € 5.325,- voor alleenstaanden)
wordt rekening gehouden. Zit het vermogen vast in een
huis, dan wordt bijstand verstrekt in de vorm van een lening
(krediethypotheek) die terugbetaald moet worden. In dat geval
geldt een vermogensvrijlating van maximaal € 44.900,-.
De WWB kent landelijke normen voor mensen van 18 tot 21
jaar, van 21 tot 65 jaar en voor mensen die 65 jaar of ouder zijn.
De wet maakt onderscheid tussen: gehuwden, geregistreerde
partners of ongehuwd samenwonenden; alleenstaande ouders
(die zorgen voor een of meer kinderen onder de 18 jaar);
alleenstaanden. Voor elk van deze groepen geldt een apart
normbedrag. Voor gehuwden en samenwonenden tussen de
21 en 65 jaar is dat 100% van het nettominimumloon, voor
alleenstaande ouders tussen de 21 en 65 jaar 70% en voor
alleenstaanden tussen de 21 en 65 jaar 50%.
Het uitgangspunt voor de norm voor alleenstaande ouders en
alleenstaanden is dat ze de (woon)kosten met anderen kunnen
delen. Is dat niet of slechts gedeeltelijk het geval, dan kan de
gemeente hen een toeslag geven van maximaal 20% van het
netto minimumloon. Mensen die 65 jaar of ouder zijn en geen
volledige AOW hebben opgebouwd, kunnen via de WWB een
aanvulling krijgen tot het niveau van de netto AOW.
Voor jongeren van 18 tot 21 jaar is de norm afgeleid van de
kinderbijslag. Hebben zij hogere noodzakelijke bestaanskosten,
dan zijn de ouders daarvoor verantwoordelijk. Is een beroep op
de ouders niet mogelijk, dan kunnen zij een inkomensaanvulling
krijgen via de bijzondere bijstand. De gemeente bepaalt de
hoogte van de bijzondere bijstand.
Per maand

Vakantie-toeslag

Totaal

1.201,05
840,74
600,52
252,06

59,23
41,45
29,62
-

1.260,28
882,20
630,14
252,06

415,03
655,24

20,47
32,32

435,50
687,56

808,04
1.048,25
447,73
207,52

39,85
51,70
22,08
10,23

847,89
1.099,95
469,81
217,75

1.259,71
1.259,71
1.132,09
918,48

62,13
62,13
55,83
45,30

1.321,84
1.321,84
1.187,92
963,78

267,44
415,98

13,19
20,52

280,63
436,50
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Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)
Per 1 januari 2008 worden bestaande uitkeringen verhoogd
met 1,37%. De hoogte van de WW, WIA en WAO-uitkering
hangt mede af van de hoogte van het laatst verdiende loon en
het zogenoemde maximumdagloon. Per 1 januari wordt het
maximum dagloon verhoogd van € 174,64 naar € 177,03 bruto.

Om te bewaren: Sociale verzekeringen 2008

Bij schoolverlaters kan de sociale dienst de uitkering verlagen
tijdens het eerste halfjaar na het beëindigen van de scholing of
opleiding. Ook 21- en 22-jarigen kunnen een lagere uitkering
krijgen als de sociale dienst vindt dat een volledige uitkering
het ﬁnancieel onaantrekkelijk maakt om te gaan werken.
Mensen die vijf jaar of langer een inkomen hebben dat niet
hoger is dan de bijstandsnorm, weinig of geen vermogen
hebben en ook geen uitzicht op werk hebben, kunnen een
langdurigheidstoeslag krijgen van:

WET INKOMENSVOORZIENING OUDERE EN
GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKLOZE
WERKNEMERS (IOAW)

€ 486,- voor gehuwden
€ 436,- voor alleenstaande ouders en
€ 341,- voor alleenstaanden.

• Werkloze werknemers die op het moment dat zij werkloos
worden 50 jaar zijn, en die de loongerelateerde uitkering (plus
de vervolguitkering als zij daar nog recht op hadden) van de
Werkloosheidswet (WW) hebben doorlopen;

Vergoeding voor vrijwilligerswerk
Bijstandsgerechtigden die vrijwilligerswerk doen, krijgen
daar soms een vergoeding voor. Daarvan mogen ze een
beperkt bedrag houden zonder dat de hoogte van hun
uitkering verandert. Als het gaat om vrijwilligerswerk dat
de gemeente noodzakelijk vindt voor re-integratie van een
bijstandsgerechtigde, dan mag er per maand maximaal € 150,vrij ontvangen worden. Per jaar is het maximum € 1.500,-.
In alle andere gevallen is de grens van de vrij te laten
kostenvergoeding lager: maximaal € 95,- per maand, met een
maximum van € 764,- per jaar.
Compensatie zorgverzekeringswet
Per 1 januari 2006 betaalt iedereen vanaf 18 jaar een nominale
premie aan de zorgverzekeraar. Voor lage inkomens draagt de
overheid bij aan de kosten van de zorgverzekering in de vorm
van een zorgtoeslag.
De uitkering voor mensen in een inrichting wordt maandelijks
verhoogd met een bedrag waarmee de premie voor de nieuwe
zorgverzekering betaald kan worden. Voor alleenstaanden is
dat € 54,- per maand en voor gehuwden € 77,- per maand.
Premie voor re-integratie
Een eenmalige premie die de bijstandsgerechtigde ontvangt in
het kader van de inschakeling in arbeid wordt tot een bedrag
van € 2.160,- per kalenderjaar vrijgelaten. Gemeenten kunnen
bijstandsgerechtigden een dergelijke premie geven met het oog
op het bevorderen van positief gedrag gericht op uitstroom
vanuit de uitkering naar betaalde arbeid.
Bijzondere bijstand
Als iemand noodzakelijke, bijzondere kosten maakt, die hij
naar het oordeel van de gemeente niet zelf kan betalen, kan
hij bij de gemeente een beroep doen op bijzondere bijstand.
Het gaat dan bijvoorbeeld om verhuiskosten, studiekosten,
kinderopvang of woonkostentoeslag. Er wordt rekening
gehouden met inkomsten en vermogen. Gemeenten mogen
zelf vaststellen voor welke kosten en onder welke voorwaarden
zij bijzondere bijstand verstrekken.

Wat is de IOAW?
De IOAW geeft een inkomensgarantie op het niveau van het
sociaal minimum aan oudere werkloze werknemers.
Wie komt ervoor in aanmerking?

• Gedeeltelijk arbeidsongeschikten die al op 28 december 2005
een IOAW-uitkering ontvingen en geen recht hebben op een
toeslag via de Toeslagenwet, omdat ze een partner hebben die
na 31 december 1971 is geboren én geen kind thuis hebben dat
jonger is dan twaalf jaar.
De IOAW-uitkering sluit aan op de WW-uitkering.
De IOAW vult het totale inkomen van de werkloze en diens
partner (arbeidsinkomsten, uitkeringen, pensioenen) aan tot
het niveau van het sociaal minimum.
Vermogen, zoals een eigen huis of spaargeld, blijft buiten
beschouwing.
Hoe hoog is de uitkering?
Bruto IOAW-bedragen per maand (inclusief 8%
vakantietoeslag) per 1 januari 2008
alleenstaande 23 jaar of ouder
alleenstaande 22 jaar
alleenstaande 21 jaar
alleenstaande ouder 21 jaar of ouder
gehuwd / samenwonend
(beide partners 21 jaar of ouder)

1.107,83
851,38
716,42
1.311,74
1.427,34

Voor alleenstaande personen jonger dan 21 jaar gelden lagere
bedragen.
Noot: Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend!

Op het kantoor van de Vakbond ABW beschikken wij
over zeker 250 tot 300 verschillende CAO’s.
Dus... ook al staat er in het vakblad géén actueel bericht over uw CAO,
dan hebben wij op kantoor bijna zeker toch de nodige informatie bij de hand.
Wilt u wat weten over uw CAO, maak dan een afspraak voor het spreekuur, tel. 045-5719955.
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ABW-Award

Prijs voor bijzondere verdiensten
Het hoofdbestuur van de Vakbond ABW roept de leden op
om kandidaten te melden voor de uitreiking van de ABW-AWARD.

Wat is dit?
Het bestuur van de Vakbond ABW heeft besloten dat er om
de twee jaar twee Awards zullen worden uitgereikt, te weten
een Award Extern bestemd voor een organisatie die bijzondere
verdiensten levert op sociaal-maatschappelijk of vakbondsterrein én een Award Intern voor een persoon binnen de Vakbond
ABW die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt of bezig
is zich verdienstelijk te maken.
Wat zijn de criteria?
De voorgedragen kandidaten komen in aanmerking voor een
nominatie op basis van de onderstaande criteria:
ABW Award Intern:
- lid zijn van de Vakbond ABW
- als lid actief zijn binnen de Vakbond ABW
- als lid zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt
binnen de Vakbond ABW
- van onbesproken gedrag zijn
ABW Award Extern:
- een non proﬁt organisatie/instelling
- en instelling/organisatie die politiek onafhankelijk is
- het nastreven van goede doelen

maatschappelijk of vakbondsterrein én personen binnen de
Vakbond ABW die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt
of bezig zijn zich verdienstelijk te maken, kunt u aanmelden
bij de Vakbond ABW. Het hoofdbestuur van de Vakbond ABW
doet een voordracht aan de werkgroep ABW Award. In deze
werkgroep zitten vijf leden aangewezen door het hoofdbestuur
van de Vakbond ABW. De werkgroep ABW Award beoordeelt
de door het hoofdbestuur van de Vakbond ABW voorgedragen
kandidaten, op basis van de bijgeleverde motivatie en eventuele aanvullende informatie die zij daarbij wenst te gebruiken.
De aanmelding bestaat uit:
- een korte cv van de deelnemer/organisatie
- de reden van de voordracht
- eventuele door de aanmelder ter verduidelijking toegevoegde
bijlagen
U stuurt de aanmelding per post naar Vakbond ABW, Antwoordnummer 113, 6400 VB Heerlen (een postzegel is niet
nodig) of per e-mail naar balie@vakbondabw.nl Het aanmelden
van kandidaten kan tot 1 april a.s.
Wanneer worden de ABW-AWARDS uitgereikt?
Tijdens de jubilarishuldiging op woensdag 25 juni 2008 in Auberge de Rousch te Heerlen.

Hoe meldt u kandidaten aan?
Organisaties die bijzondere verdiensten leveren op sociaal-

Beste ABW-lid,
Met trots presenteren we aan u de nieuwe opzet van ons vakblad Vizier. Vanaf nu zal Vizier in full-colour verschijnen.
Zoals u weet is Vizier al 64 jaar een informatief magazine met nieuws over cao’s, arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid, rechten,
plichten, wetten, veiligheid en verder andere zaken die van belang zijn voor onze leden. Het verschijnt tweemaandelijks.
De artikelen worden geschreven door onze bedrijfsjournaliste, juristen en vakbondsbestuurders. Ze volgen allen actuele ontwikkelingen met betrekking tot arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht, belastingrecht, etc. Ook volgen ze de activiteiten/ontwikkelingen binnen
de diverse bedrijven waar de ABW-leden werken.
Graag vernemen we van u wat u niet alleen van deze nieuwe opzet vindt, maar ook de inhoud. Meedenken met ons stelen we zeer op prijs.
Stuur daarom uw reactie via de mail naar ika@vakbondabw.nl
We rekenen op uw feedback!
De redactie
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CAO-nieuws

Thuiszorg en verpleeg- en verzorgingstehuizen
Vanaf 1 januari 2008 zijn de cao’s voor de verpleeg- en verzorgingshuizen en die van de thuiszorg samengevoegd tot een cao VVT.
Voor de thuiszorgmedewerkers geldt een looptijd van 01-10-2006
t/m 30-04-2010 en voor de werknemers in de verpleeg- en verzorgingshuizen is de looptijd van 01-01-2007 t/m 30-04-2010.

Loonmutaties
Verpleeg- en verzorgingshuizen: per 01-01-2007 2,25%
Thuiszorg: per 01-01-2007 2,75%
Per 1 januari 2008 is er sprake van één cao VVT en stijgen de salarissen voor alle werknemers:
- per 01-01-2008 met 3,25%
- per 01-03-2009 met 3,00%
In 2009 krijgen de werknemers in de verpleeg- en verzorgingshuizen eenmalig 0,5%.
De eindejaarsuitkering voor de thuiszorgmedewerkers wordt per
01-07-2009 verhoogd naar 4%.
Parketvloerondernemingen
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2009.
Lonen
De lonen worden verhoogd:
per 01-04-2008 2,5%;
per 01-10-2008 1,0%;
per 01-04-2009 2,5%;
per 01-10-2009 1,0%.
Arbeidstijdtoeslagen
De toeslag voor arbeid op zondagen die tevens feestdag zijn, gaat
omhoog van 125 naar 200%.
Bekwaamheidstoeslagen
Als men met inwerken wordt belast, dan heeft men recht op een
vergoeding van € 14,70 per maand.
Tegemoetkoming kosten
Als men regelmatig nieuwe collega’s moet inwerken, heeft men
recht op het volgen van de leermeesterscursus van SH&M en het
behalen van dat diploma. Er geldt een recht op een onbeperkt bedrag van € 10 per maand ten bate van de zorgverzekering. Voor
woonwerkverkeer geldt het ﬁscaal vrijgestelde bedrag. Dit bedraagt in 2007 en in 2008 19 cent per kilometer. Ook in 2009
geldt het dan ﬁscaal vrijgestelde bedrag, ook als dat hoger is dan
19 cent. Voor dienstreizen met eigen vervoer geldt in 2008 een
vergoeding van 19 cent netto plus 16 cent bruto. Voor 2009 geldt
19 cent netto en 18 cent bruto.
TNT N.V.
De cao heeft een looptijd van 01-05-2005 t/m 31-03-2008.
Lonen
Medewerkers zullen zowel in december aanstaande als in maart
14

2008 een eenmalige uitkering ontvangen van respectievelijk 400
euro bruto en 125 euro bruto. De cao blijft verder ongewijzigd.
Groothandel bloemen en planten
Werkgevers en werknemers in de groothandel in bloemen en planten hebben een principeakkoord afgesloten voor een nieuwe CAO
tot 1 juli 2009.
Loonsverhoging
De cao voorziet in salarisverhogingen van 3 % per 1 april 2008 en
1 % per 1 januari 2009. Ook wordt de eindejaarsuitkering verdubbeld. Die gaat van 0,5 naar 1 % van het jaarsalaris.
De leeftijd waarop altijd het volledige aanvangssalaris bij volwassenheid in het vak wordt uitbetaald, gaat omlaag van 23 naar 22
jaar.
Looptijd
De nieuwe CAO loopt van 1 januari 2008 tot 1 juli 2009.
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
De vakbonden kwamen met brancheorganisatie VGB (Vereniging
van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten) overeen de
mogelijkheden te onderzoeken voor het aanbieden van een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering. Zij zou beschikbaar
moeten komen voor werknemers die van 35 tot 80 % ongeschikt
worden. Gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers die binnen
een bedrijf niet zijn te herplaatsen, kunnen aanspraak maken op
een persoonlijk budget van duizend euro voor externe reïntegratie. Dat is pas aan de orde na de verplichte loondoorbetaling van
twee jaar en als in die periode reïntegratie of herplaatsing niet is
gelukt.
Arbeidsomstandigheden
Bonden en VGB hebben ook afgesproken dat er een arbocatalogus komt, op basis van een inventarisatie van de in de branche
bestaande risico’s tijdens het werk. Een paritaire werkgroep gaat
in kaart brengen welke risico’s in de catalogus moeten worden opgenomen.
Arbeidstijdenwet
In de nieuwe CAO gelden de normen van de overlegregeling van
de oude Arbeidstijdenwet (die tot 1 april 2007 gold) als kader voor
de vaststelling van de werktijden gaan gelden. Basis voor de wekelijkse arbeidstijd blijft artikel 12 van de CAO met een gemiddelde
werkweek van 40 uur. Voor onder deze CAO vallende chauﬀeurs
gelden de normen van de overlegregeling van het oude Arbeidstijdensbesluit Vervoer. Deze normen komen in de CAO te staan. Het
vaststellen van de roosters kan alleen gebeuren met instemming
van OR, PVT of bij het ontbreken daarvan de vakorganisaties. Verder zal in redelijkheid rekening gehouden dienen te worden met
de persoonlijke omstandigheden van de werknemers.
Partijen kwamen ook overeen dat bedrijven alleen gebruik maken
van gecertiﬁceerde uitzendbureaus.
Daarnaast zal nagegaan worden op welke wijze de toepassing van
de CAO in de sector verder bevorderd kan worden en zullen hierover afspraken met de Arbeidsinspectie worden gemaakt.

Verplicht eigen risico
bij de
zorgverzekering
Per 1 januari 2008 is de zorgverzekering weer veranderd. De
no-claim regeling (€ 250,- restitutie bij geen aanspraak maken op uw verzekering) is afgeschaft. Hiervoor in de plaats:
een verplicht eigen risico van € 150,- per jaar. Dit bedrag zal
stapsgewijs worden verhoogd naar € 175,- in 2011.
Wat is het “verplicht eigen risico” ?
Dit is een bedrag (max. € 150,-) dat verzekerden van 18 jaar en
ouder moeten betalen als zij medische kosten maken. De zorgverzekeraar vergoedt dit bedrag niet. Doet u geen aanspraak op uw
verzekering, dan betaalt u niets. Dit bedrag staat los van het eventuele vrijwillige eigen risico.
Hoe verhoudt het verplichte eigen risico zich tot het vrijwillige eigen risico?
Medische kosten die u maakt, tellen eerst mee voor het verplicht
eigen risico, daarna voor het eventuele vrijwillige eigen risico. Alleen als het gaat om kosten die niet meetellen met het verplichte
eigen risico, tellen de kosten direct mee voor het eventuele vrijwillige eigen risico.

ment nog niet
bekend zijn.
Rechthebbenden
krijgen het geldbedrag in het
laatste kwartaal van
2008 automatisch op hun rekening gestort. Zij hoeven dus niets
aan te vragen.
Ik maak gebruik van zorg en moet daar een eigen bijdrage
voor betalen. Hoe zit het dan met het verplichte eigen risico?
Bij een zorgvorm met een eigen bijdrage moet eerst de eigen bijdrage worden voldaan. De resterende kosten van die zorg tellen
mee voor het verplichte eigen risico.

Aan wie moet ik het verplichte eigen risico betalen?
U betaalt het verplichte eigen risico aan uw zorgverzekeraar. Hier
zit een mogelijk knelpunt. Wanneer de regelgeving strikt gehanteerd zal worden, kan één bezoek aan een specialist, of (als u dure
of meerdere medicijnen gebruikt) één bezoek aan de apotheek,
u al € 150,- kosten. Omdat chronisch zieken achteraf worden
gecompenseerd geldt dit dus voor iedereen. Het kan voorkomen
Geldt het verplichte eigen risico voor alle medische zorg?
wanneer uit een gezin twee personen (ouder als 18 jaar) in een
Nee. Het eigen risico geldt niet voor:
korte periode aanspraak ma- Huisarts
“Wanneer de regelgeving strikt gehanteerd ken op de zorgverzekering,
- verloskundige zorg
dit € 300,- kost! Om verve- kraamzorg
zal worden, kan één bezoek aan een
- jeugdpakket tandheelkun- specialist, of één bezoek aan de apotheek, lende situaties te voorkomen
kunt u schriftelijk doorgeven
dige zorg voor jongeren
u al € 150,- kosten.”
aan uw zorgverzekering dat u
tot 22 jaar.
geen toestemming geeft om het verplicht eigen risico automatisch
- Griepprik voor risico groepen
van uw bank-/girorekening in te houden. Zij behoren u dan een acceptgiro te sturen waardoor u zelf weet wanneer dit van uw rekeZorg vergoed vanuit aanvullende verzekering
Het eigen risico geldt voor alle andere zorgvormen uit uw basis- ning wordt afgeschreven. Een bijkomend eﬀect kan zijn dat door
verzekering. Dus ook voor de anticonceptiepil die in 2008 in het deze extra handelingen de regeling praktisch moeilijk uitvoerbaar
zorgverzekeringspakket is opgenomen. De vrijstelling van huis- wordt en de kans vergroot om deze regeling weer af te schaﬀen.
artszorg geldt alleen voor behandelingen door de huisarts zelf,
niet voor zorg die hij voorschrijft, zoals geneesmiddelen en labo- De reden om de no-claim af te schaﬀen is dat de teruggave van de
no-claim tot aanzienlijke maatschappelijke en politieke onvrede
ratoriumonderzoek.
heeft geleid. Ook zijn er sterke twijfels of de positieve prikkel die
van de teruggave van de no-claim uitgaat voldoende eﬀectief is.
Compensatie chronisch zieken?
Chronisch zieken zullen ﬁnancieel worden gecompenseerd ( max. Met andere woorden mensen gaan toch gewoon naar de dokter als
€ 47,-). Deze groep wordt geselecteerd door te kijken naar speci- ze deze nodig hebben. Dat deze nieuwe maatregel opnieuw tot onﬁek medicijngebruik bij bepaalde aandoeningen (en verzekerden vrede lijdt is duidelijk. Zeker nu ook bij de belasting de aftrekpost
die op 1 juli 2008 langer dan een half jaar in een AWBZ-instelling bijzondere ziektekosten is afgeschaft.
verblijven). Het is nog niet precies duidelijk wie wel en wie geen
compensatie krijgt. Hiervoor zijn gegevens nodig die op dit mo- Mariëlle Flipse, hoofdbestuurslid Vakbond ABW
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Jubilarissen

Overleden

25-jarige jubilarissen februari 2008

Op 25 november 2007 overleed in
de leeftijd van 51 jaar ons bondslid
de heer L.J.A. Eurlings uit Heerlen

M.W. Huting uit Hoensbroek
W.M. Henczijk uit Kerkrade
F.A. Storcken-Duijts uit Stein
J.W.A. Stienen-Philipsen uit Landgraaf
R.J.B. Hartkamp uit Echt
G.J.H. Maessen uit Geleen
J.J. Ruiters uit Heerlen
J.J.L.H. Sanders uit Susteren

WWW

Op 3 januari 2008 overleed in
de leeftijd van 61 jaar ons bondslid
de heer L.P.G. van Geel uit Brunssum
Op 5 januari 2008 overleed in
de leeftijd van 66 jaar ons bondslid
de heer J.M. Schoﬀelen uit Nuth

40-jarige jubilarissen februari 2008
L.J. Slangen-Morlog uit Landgraaf
P.C. Winkens uit Obbicht
25-jarige jubilarissen maart 2008
J.J.M. Huijts uit Spaubeek
W.E.E.M. Rutten uit Geleen
H.J.J.M. Grobbee uit Stein
C.G.M. Engels uit Kerkrade
F.P.M.H. Seijen uit Landgraaf
J.F. Lammers uit Ubach O Worms
J.J. Roolant uit Brunssum
M.C.M. Pelzers uit Schinnen
M.L.W. Oﬀermans uit Heerlen

Op 5 januari 2008 overleed in
de leeftijd van 79 jaar ons bondslid
de heer A.J. van Amerongen uit Heerlen
Op 12 januari 2008 overleed in
de leeftijd van 91 jaar ons bondslid
mevrouw E.H. Meesters uit Bocholtz
Op 9 januari 2008 overleed in
de leeftijd van 78 jaar ons bondslid
de heer V.W. Bayer uit Landgraaf
Wij bedanken de overleden vrienden
voor hun trouw aan onze organisatie
en wensen hun familie veel sterkte
toe!

50-jarige jubilarissen maart 2008
E.H.J. Sistermans uit Kerkrade
H. Otten uit Kerkrade

Reeds vele leden van
ons hebben de website van de Vakbond
ABW bezocht op
internet.
Indien u dat nog
niet heeft gedaan,
ga dan naar www.
vakbondabw.nl.
Om onze leden nog
sneller en beter te
voorzien van be-

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

langrijke ontwikkelingen, is er een
rubriek ‘Laatste
Nieuws’. Klik op
deze rubriek voor de
laatste ontwikkelingen.

Als uw gegevens wijzigen, geef dit dan tijdig telefonisch door
(045-5719955) of via balie@vakbondabw.nl
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Lid
worden?
Ik wil graag een

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

individueel lidmaatschap.

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

een part-time lidmaatschap.
(20 uur per week of minder)

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

een gezinslidmaatschap en
gezinscontributie. Voor elk gezinslid
s.v.p. een apart formulier invullen.
exemplaar van de statuten ontvangen.
exemplaar van het juridisch reglement
ontvangen
Ik word lid van Vakbond ABW per eerste
van de maand ..................................... en
verleen tot wederopzegging machtiging
om van mijn rekening af te schrijven de
bedragen, die ik volgens de geldende contributieregeling verschuldigd zal zijn.

(deze strook niet invullen)
Bondsnummer:
............................................

Telefoon privé: ..........................................................................................................
E-mail: ......................................................................................................................
Geboortedatum: .......................................

Man / Vrouw*

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

Soﬁnummer: .............................................
Werkzaam bij: ...........................................................................................................
Straat en huisnummer: .............................................................................................
Postcode en plaats: ....................................................................................................

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

Aard van het bedrijf: .................................................................................................
Telefoon werk: ....................................................... Fax: ........................................

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

Werknr. / stamnr.*: ...................................................................................................
Bondsnr. werver:
Soort uitkering: .........................................................................................................
Uitkeringsnr.: ............................................................................................................

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

Bankrekening: ...........................................................................................................
Plaats: .......................................................... Datum: .............................................
Handtekening: .........................................................................................................
Let op: elke vraag altijd invullen!!!

Opsturen
in een envelop naar:
Vakbond ABW
Antwoordnummer 113
6400 VB Heerlen
(postzegel niet nodig)

Deze aanmelding werd opgenomen door:
Naam van de werver: ...............................................................................................
Adres en plaats: ........................................................................................................
Bondsnummer: .........................................................................................................
[* doorhalen wat niet van toepassing is.]

LET OP!
VOOR SLECHTS € 11,- PER MAAND (DAT IS NOG GEEN 35 EUROCENT PER DAG)
HEEFT U EEN ABW-LIDMAATSCHAP MET NIET ALLEEN EEN UITGEBREID SERVICEPAKKET
OP VAKBONDSGEBIED, MAAR OOK EEN INDIVIDUELE LEDENSERVICE DIE ZEKER
VERGELIJKBAAR IS MET EN SOMS ZELFS UITGEBREIDER DAN EEN
RECHTSBIJSTANDVERZEKERING!
DAARNAAST WORDT UW BELASTINGAANGIFTE ELK JAAR GRATIS INGEVULD!
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Wist u
dat...

U als ABW-lid per 1 januari 2008 voor ieder geworven lid in aanmerking
kunt komen voor een bonus van € 65,- of de helft van de jaarcontributie?
U voor slechts € 11,- per maand (dat is nog geen 35 eurocent per dag)
u een ABW-lidmaatschap heeft met niet alleen een uitgebreid service
pakket op vakbondsgebied, maar ook een individuele ledenservice die zeker
vergelijkbaar is met en soms zelfs uitgebreider dan een rechtsbijstandverzekering? Daarnaast wordt uw belastingaangifte elk jaar gratis ingevuld?
Ieder lid van een gezin met loon/uitkering die gebruik maakt van onze
diensten, een gezinslidmaatschap bij de bond moet hebben?
Onze gezinscontributie slechts € 16,- voor twee personen bedraagt en dat
ieder volgend inwonend gezinslid met loon/uitkering aan contributie
slechts € 5,75 betaalt?
Uw partner en andere inwonende gezinsleden via deze zeer voordelige
gezinscontributie het TOTALE servicepakket van de Vakbond ABW hebben?
De gezinscontributie voor twee 65-plussers zelfs nog voordeliger is en
slechts € 11,- bedraagt?
In vele Limburgse gemeentes er een ‘Tegemoetkoming sociale en culturele
activiteiten’ is en dat die regeling het voor inwoners mogelijk
maakt een (gedeeltelijke) vergoeding te krijgen voor de kosten van
bijvoorbeeld vakbond en sportverenigingen? U in aanmerking komt
voor deze vergoeding als u 18 jaar of ouder bent en uw maandelijks
netto gezinsinkomen (het inkomen van aanvrager en eventuele partner
tezamen) niet hoger is dan 110% van de voor uw leefsituatie vergelijkbare
bijstandsnorm?
Vakbond ABW: De Vakbond voor iedereen in Limburg!
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Contributie

23 jaar en ouder
€ 11,21 en 22 jaar
€ 9,50
t/m 20 jaar
€ 7,Parttimers (20 uur per week of minder)
€ 7,Gezinscontributie (voor 2 personen)
€ 16,(voor ieder volgend inwonend gezinslid)
€ 5,75
Gepensioneerden (65 plus)
€ 7,Gezinscontributie voor twee 65-plussers
€ 11,Vrijwillige klasse
Uiteraard staat het ieder lid vrij om méér contributie te betalen.
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