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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-, auto- 
of 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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Dit wil ik met u delen
Beste leden,

Als Vizier in uw brievenbus valt, dan is het zomerseizoen net gestart: 21 juni. Als ik 
terugblik, dan is het best een woelige periode geweest in vakbondsland.Er waren een 
aantal markante zaken zoals de stakingen in het openbaar vervoer, het voorjaarsoverleg 
en verantwoordingsdag.
Laat ik beginnen met de stakingen in het openbaar vervoer. Als ik deze column schrijf, 
is de stakingsagenda druk bezet en riekt het naar een nog lange onrust in deze sector. 
Als vakbondsvoorzitter snap ik heel goed de ontstane impasse en als ik slechts bij één 
argument stil sta, nl. als een rit uitloopt gaat dit ten koste van de pauze, dan is die rede-
natie niet meer van deze tijd. Ik hoop van ganser harte dat partijen ‘on speaking terms’ 
komen en dat de werknemers in deze branche de CAO krijgen die ze verdienen. Met 
stakingen in deze branche (Openbaar Vervoer) worden heel veel mensen de dupe die er 
feitelijk niets mee te maken hebben. Dus ook vanuit dit perspectief spreek ik de hoop uit 
dat de betreffende CAO er snel komt, maar dan wel met goede arbeidsvoorwaarden.

Dan hadden we het voorjaarsoverleg op 23 april jl. Op de agenda stonden onderwerpen 
als koopkracht- en loonontwikkeling, langer doorwerken, de Wajong-uitkering en de 
kinderopvang.
Ik licht slechts twee onderwerpen uit dit overleg die onlangs tot grote onrust hebben 
geleid, nl. het dwaze voorstel van minister Donner om de Wajong-uitkering te verlagen 
(nl. verlaging van 75 % naar 70 % van het minimumloon)  en de Kinderopvangregeling 
die door haar succes ten gronde gaat.

Natuurlijk vind ik deze voorstellen niet goed en het voorstel m.b.t. de Kinderopvang 
riekt her en der zelfs naar verkiezingsbedrog, iets beloven en dan achteraf terugdraaien 
omdat niemand had gedacht c.q. ingeschat dat er zoveel mensen daar gebruik van zou-
den maken. Tegelijkertijd denk ik dat praten over voorstellen die er nog niet zijn, wel 
leidt tot veel geluid, maar niet tot veel inhoud. Dus maar afwachten wat er uiteindelijk 
gebeurt!

En dan hadden we natuurlijk ook Verantwoordingsdag. Ik durf te wedden dat velen van 
u niet weten wat dit inhoudt. Nou Verantwoordingsdag, in de volksmond ook wel be-
kend als de stand van het land, vindt plaats op de derde woensdag van mei, 21 mei jl., 
en zoals het woord reeds een beetje suggereert legt het kabinet verantwoording af over 
het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Net als op Prinsjesdag, de derde dinsdag in 
september, loopt de minister van Financiën met zijn koffertje naar het parlement en 
overhandigt de verslagen aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Verantwoordingsdag 
zou net als Prinsjesdag een hoogtepunt moeten zijn, maar de afgelopen jaren verslapte 
de aandacht van het kabinet zienderogen. 
Als ik een beoordeling zou mogen geven, dan komen de volgende kreten gelijk in me op 
‘Tegenvallers, mislukkingen en niet nagekomen afspraken’. En ik zal ze niet alle noe-
men, maar een wil ik u zeker niet onthouden nl. dat het het kabinet niet gelukt is om 
werkgevers over te halen om banen te creëren voor kansloze werkzoekenden, zoals jong 
gehandicapten en langdurig werklozen. Het is dus niet gelukt om 70.000 van deze men-
sen aan het werk te helpen.

Deze ontwikkelingen maken mij niet vrolijk. Maar gelukkig zijn er wel ontwikkelingen 
waar ik vrolijk van word, nee heel trots op ben, nl. onze Algemene Vergadering op 16 
juni jl. én de jubilarishuldiging op 25 juni a.s. Deze twee activiteiten komen in de vol-
gende editie uitgebreid aan de orde, maar ik kan u wel alvast verklappen dat de bond 
een druk jaar achter de rug heeft in welke een aantal mooie zaken is bereikt, zoals de 
lancering van een nieuwe website, (zie elders ook in deze Vizier), het aan de slag gaan 
met een nieuw team van vakbondsbestuurders, een goed verlopen belastingservice, het 
behartiging van de belangen van vele leden op individueel en collectief niveau, het aan-
bieden van een scherp tarief aan onze leden die een medische keuring ondergaan voor 
een klein en groot rijbewijs, het ABW-online-ledenpakket en nog veel meer. Houd de 
volgende Vizier dus goed in de gaten.
En dan onze jubilarishuldiging op 25 juni. De bond telt dit jaar 111 
jubilarissen en we hebben wederom ons best gedaan om er een onvergetelijke 
avond te organiseren voor al deze trouwe leden van ons. Dit verdienen ze 
gewoon! En als laatste nog dit. Als u Vizier ontvangt, zitten we midden in 
het voetbalschema van het Europees Kampioensschap. Wie weet 
misschien doen onze jongens het zo goed dat we nog kunnen 
uitkijken naar een mooi EK. Wie weet, zitten we misschien in de 
kwartfinale op 21 juni, de halve finale op 26 juni of misschien 
zelfs in de finale op 29 juni. Hup Holland hup!!

Maar hoe dan ook, vanuit de Vakbond ABW wensen we 
u in ieder geval een heel mooie zomervakantie toe.

Jack Hurxkens, 
voorzitter
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Werknemer Jan rijdt op maandag van zijn woonplaats Heerlen naar 
zijn werkgever in Maastricht. Op de autosnelweg A79 krijgt Jan een 
verkeersongeval, waardoor hij whiplashklachten oploopt. Jan droeg 
geen gordel tijdens het ongeval, waardoor de verzekeraar van de andere 
automobilist slechts 75% van de schade aan Jan betaalt. Jan stelt zijn 
werkgever aansprakelijk voor de ontbrekende 25% schade, hij was toch 
immers op weg naar zijn werk? 

In de jurisprudentie is reeds bepaald dat de werkgever niet zonder meer 
aansprakelijk is als de werknemer een ongeval overkomt tijdens 
woon-werkverkeer. Daarnaast heeft ook de wetgever geen absolute 
waarborg willen scheppen voor de bescherming van werknemers bij on-
gevallen. 

In twee recente arresten heeft de Nederlandse Hoge Raad meer duide-
lijkheid gegeven over de bescherming van de autorijdende werknemer. 
Volgens deze arresten is een werkgever verantwoordelijk dat er een be-
hoorlijke verzekering is afgesloten  voor de werknemers die op grond 
van hun werkzaamheden betrokken kunnen raken bij een verkeerson-
geval. Indien de werknemer gebruik maakt van zijn eigen auto moet de 
werkgever de werknemer financieel in staat stellen om een behoorlijke 
verzekering te kunnen afsluiten. Tevens moet daar in verhouding met 
de werknemer voldoende duidelijkheid over bestaan.

De Hoge Raad stelt dat de risico’s van ongevallen in het gemotoriseerd 
verkeer door de jaren heen hebben geleid tot een goede verzekerbaar-
heid voor deze risico’s en er sprake is van betaalbare premies. Hierdoor 
dient de werkgever, als zijnde een goed werkgever, zorg te dragen voor 
een behoorlijke verzekering van zijn werknemers die door hun werk-
zaamheden als bestuurder van een motorvoertuig bij een ongeval be-
trokken kunnen raken. 

De Hoge Raad heeft helaas nog niet vastgesteld wat een behoorlijke 
verzekering zou moeten zijn. De verwachting is dat de komende jaren 
geprocedeerd zal worden over de term “behoorlijk”. 

Wat houdt dit oordeel van de Hoge Raad nu in voor Jan?

De werkgever van Jan is niet automatisch aansprakelijk voor de schade 
van Jan. De werkgever dient er wel voor te zorgen dat de auto waarmee 
Jan rijdt behoorlijk is verzekerd, zeker indien dit een auto van de zaak 
is. Indien Jan gebruik heeft gemaakt van zijn eigen auto moet de werk-
gever Jan financieel in staat hebben gesteld om een behoorlijke verze-
kering te kunnen afsluiten. Mogelijk dat bij toekomstige salarisonder-
handelingen partijen dus rekening moeten gaan houden met een post 
autoverzekeringen. 

Hoe is de werknemer 
beschermd 
in het verkeer?

Regel uw pakket schadeverzekeringen

makkelijk én voordelig online via

Vakbond ABW !

ABW on-line
ledenpakket

Op 1 januari jl. heeft de Vakbond ABW in samenwer-
king met Offermans Joosten Groep in Geleen een 
uniek ABW-on-line-Ledenpakket geïntroduceerd. 

Met dit pakket:
- Kun je makkelijk en voordelig online via je  
 vakbond zelf al  je verzekeringen afsluiten;
-  Krijg je een stevige korting op de premie;
-  Krijg je een snelle en goede afhandeling van  
 eventuele schade;
-  Betaal je nooit te veel premie. 

Kortom er zijn genoeg redenen om te kiezen voor 
het voordelige ABW-ledenpakket. 

Ook zijn we natuurlijk heel erg benieuwd wat onze 
leden vinden van dit ABW-on-line-ledenpakket. 

Graag willen we weten:
-  Of je reeds onze website www.vakbondabw.nl  
 hebt bezocht en gekeken hebt naar de diverse  
 producten van het ABW-on-line-ledenpakket;
-  Of je een vrijblijvende premieberekening hebt  
 uitgevoerd voor het door jou gewenste product. 
-  Of je makkelijk de benodigde informatie kon  
 vinden;
-  Of je bepaalde informatie mist.

Je bevindingen kun je mailen naar Indra Kandhai 
(secretaris/penningmeester), ika@vakbondabw.nl
Bellen mag ook en wel naar 045-571 99 55.

Wil je persoonlijk advies over de producten 
van het ABW-on-line-ledenpakket of wil je 
een offerte aanvragen, dan kun je bellen met            
Offermans Joosten Groep, tel. 046-423 53 53.
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De afgevaardigden van de Algemene Vergadering van 16 juni a.s. kregen de primeur.
Want daar vertelde voorzitter Jack Hurxkens trots dat de bond op die dag een nieuwe website lanceert.
Met deze facelift willen we vanaf nu onze leden nog beter, sneller, interactiever informeren en ook nog beter inspe-
len op de wensen van onze leden.

Wat is nieuw?

Weblog van jullie voorzitter Jack Hurxkens
Regelmatig zal jullie voorzitter via zijn eigen weblog zijn bevindingen geven over zaken die spelen in vakbondsland.

Digitaal stemmen op CAO-resultaten
Zo kunnen vanaf nu de leden werkzaam bij de volgende 17 bedrijven - Abalco, Celanese, Colortrend, Dalli Dicom, Doc Morris, 
DSM, SABIC Europe, EAM-Werk, GBC Films, Intertek, Licom niet-SW, RPC Packaging, Please, Profcore, Stichting Regionaal On-
derwijs Bureau Limburg, Maecon en The Phone House – ten tijde van de CAO-onderhandelingen via de website hun stem uitbren-
gen en aangeven of ze voor of tegen een principeakkoord zijn.

Regelmatig houden van polls
Dit gaan we doen omdat we willen weten hoe onze leden over bepaalde zaken denken.

Wij Feliciteren
In deze rubriek feliciteren we elke dag onze jarige leden én elke maand onze  jubilarissen.

Intenties
# In de toekomst willen we via digitale nieuwsbrieven jullie nog sneller/beter informeren over zaken die spelen in jullie bedrijf of 
betrekking hebben op je cao.

Verzamelen van e-mailadressen
Om jullie in de toekomst nog beter te informeren via bijvoorbeeld 
digitale nieuwsbrieven hebben we jullie e-mailadressen nodig.
Om dit te versnellen hebben we het volgende bedacht:
Als jullie voor de eerste keer onze nieuwe website bezoeken, dan 
moet je inloggen met je e-mailadres en bondsnummer.
Ken je je bondsnummer niet, dan klik je bij ‘bondsnummer verge-
ten’ en dan word je bondsnummer naar je gemaild.

Prikbord
Je kunt als lid de berichten op het prikbord lezen en een bericht 
plaatsen. Het laatste geldt alleen voor aangesloten leden.

 
Wat nog meer?
Laat ons weten wat jullie van deze nieuwe opzet vinden en 
mail je reactie naar ika@vakbondabw.nl
We rekenen op jullie! 

WWW.VAKBONDABW.NL

Vakbond ABW lanceert       
       nieuwe website



SOCIALE WERKVOORZIENING 
De cao heeft een looptijd van 1 november 2007 tot en met 
28 februari 2010.
Lonen
De lonen worden verhoogd:
• per 01-03-2008 3,0%;
• per 01-03-2009 2,5%.
Er is een herziening van het loongebouw per 1 januari 2009, 
hierdoor volgt een loonsverhoging van 0,5%.
Er geldt in februari 2010 een eenmalige uitkering van € 125,-.

KINDEROPVANG
Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 mei 2008 tot 1 mei 2009.

Lonen
De lonen gaan omhoog: 
• per 01-05-2008 4%;
• per 01-01-2009 2%. 
Een eenmalige uitkering van 0,5%, uitbetaald in oktober 
2008.

Structuur cao
De naam van de cao wordt gewijzigd in cao Kindercentra. In de 
nieuwe cao wordt verder invulling gegeven aan modernisering 
en decentralisatie. 
De cao-bepalingen worden onderscheiden in A- en B-bepalin-
gen. Beide zijn van toepassing, maar over de B-regeling kan het 
bedrijf andere afspraken maken met medezeggenschap of vak-
organisaties. 

Functiedifferentiatie
In de cao zijn afspraken gemaakt die de kinderopvang aantrek-
kelijker moeten maken.
Werknemers die nog niet voldoen aan de kwalificatie-eisen 
voor de functie Pedagogisch medewerker kunnen, analoog aan 
de BBL-regeling in een aangepaste schaal en in aangepaste ta-
ken starten. Ze krijgen een opleidings- en ontwikkelingstraject 
om binnen 3 jaar als gekwalificeerde werknemer werkzaam te 
zijn. 
Er worden functieprofielen beschreven voor een functie in 
schaal 7 en een functie in schaal 8. Hierdoor kunnen de huidige 
Pedagogisch medewerkers naar zwaardere functie doorstro-
men, zodat voortzetting van de carrière in de kinderopvang 
aantrekkelijker wordt. De scholingsmogelijkheden voor mede-
werkers worden verruimd om hiernaar toe te groeien. 
 
ZUIVELINDUSTRIE 
De cao heeft een looptijd van 1 april 2008 tot en met 31 maart 
2010.
 

Lonen
De lonen worden verhoogd:
• 01-04-2008 3,50%;
• 01-04-2009 3,25%. 

GRAANBE- EN -VERWERKENDE BEDRIJVEN 
Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 april 2008 tot en met 31 maart 
2010.

Lonen
De lonen worden verhoogd:
• per 01-04-2008 3,25%;
• per 01-04-2009 3,10%.

BESLOTEN BUSVERVOER 
Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 juli 2008 tot en met
31 december 2011.
 
Lonen
De lonen worden verhoogd:
• per 01-07-2008 2,00%;
• per 01-01-2009 3,25%;
• per 01-01-2010 3,25%;
• per 01-01-2011 3,25%.

ZIEKENHUIZEN
Op 15 mei jl. hebben de vakbonden een onderhandelaarsak-
koord bereikt met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhui-
zen over een nieuwe cao voor de algemene ziekenhuizen en 
revalidatiecentra. 

Looptijd
De cao loopt van 1 februari 2008 tot 1 maart 2009. 

Lonen
Op 1 juni 2008 krijgen de ruim 190.000 werknemers structu-
reel 3,25 % loonsverhoging. Op 1 oktober komt daar nog een 
eenmalige uitkering bij van 1 %t van het brutojaarloon, met 
een minimum van € 300,-. De ‘ouderenregeling’ blijft intact. 
Dat betekent dat de extra vrije dagen voor werknemers ouder 
dan 45 jaar blijven bestaan. 
Het onderhandelingsakkoord wordt  aan de leden voorgelegd.

CAO-nieuws
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Vakbond ABW biedt leden zéér scherp tarief aan bij me-
dische keuring klein en groot rijbewijs!

Beste leden,

Vanaf medio juni 2008 biedt de Vakbond ABW aan al haar leden 
de mogelijkheid om gebruik te maken van een  zeer scherp ta-
rief bij een medische keuring van het klein en groot rijbewijs.

Speciaal en alleen voor ONZE leden kunnen we vanwege een 
samenwerking met Bureau Meditex/Avensa KAM Arbo te Sit-
tard deze keuringen tegen een zeer scherper tarief aanbieden, 
nl. € 25,- en € 50,-.
Normaal liggen de tarieven voor beide rijbewijzen een stuk ho-
ger, maar voor onze leden hebben we dus een FIKSE korting 
bedongen!

Wie verricht de medische keuring voor het klein en groot rijbewijs?

Het Bureau Meditex/Avensa Kam Arbo in Sittrad verricht deze 
keuringen.
Dit bureau is een  particulier initiatief en speelt zeer snel in op 
de vraag naar medische keuringen.Deze keuringen worden op 
afspraak ook in de avonduren verricht en in het weekend.
Behalve de medische keuringen voor het rijbewijs verricht 
Meditiex/Avensa KAM Arbo nog veel meer keuringen (o.a. 
duiksportkeuringen, acceptatiekeuringen, bodemonderzoek-
sanering keuringen, medische juridische keuringen, bloedon-
derzoek, taxipas, chauffeurs keuringen en brandwacht/pers-
luchtkeuringen.
Voor meer informatie surf naar www.bureaumeditex.nl

Hoe maak ik een afspraak?

U belt met het bureau Meditex/Avensa  door het volgende 
nummer te bellen, 046-452 38 18. Hun adres is Leyenbroeker-
weg 96  te 6132 CH in Sittard.

Wat moet ik als ABW-lid doen om in aanmerking te komen voor dit 
zeer scherpe tarief?

Als u belt met Meditex-Avensa en u wilt als ABW-lid gebruik 
maken van dit zeer scherpe tarief, dan moet u de volgende ge-
gevens paraat hebben:
- Bondsnummer
- Naam
- Straat, postcode + woonplaats

En wat als ik mijn bondsnummer niet ken?

Dat is geen enkel probleem. U kunt dan met de bond bellen, 

tel. 045- 571 99 55. We staan te allen tijde klaar om uw vragen 
te beantwoorden. 

En als ik nu een afspraak heb gemaakt, wat moet ik dan verder 
doen?

Als u belt met Meditex/Avensa, dan zullen ze aan u vragen om 
de volgende zaken mee te nemen.
- Uw rijbewijs.
- Een eigen verklaring:
Deze moet u bij uw gemeente afhalen. Deze verklaring bestaat 
uit twee gedeeltes. Een gedeelte dient u zelf in vullen, de an-
dere doet Meditex-Avensa voor u.
- Envelop+postzegel van 44 eurocent.
- Een overzicht van al uw medicatie.
- Ochtendurine. 

En als ik nu de medische keuring heb gedaan, wat moet ik dan nog 
doen?

Als u de keuring hebt  gedaan, dan dient u contant te betalen. 
Het bedrag is afhankelijk van het soort rijbewijs waarvoor u 
kiest: bij de medische keuring van een klein rijbewijs betaalt u 
€ 25,- en van een groot rijbewijs € 50,-. 

Meer weten?

Hebt u naar aanleiding van dit artikel nog meer vragen, 
neem dan contact op met Indra Kandhai (secretaris/pen-
ningmeester, tel. 045- 571 99 55. mailen mag ook en wel naar 
ika@vakbondabw.nl

Medische keuring rijbewijs
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Constructief denken noemt Will Kapell (48) een belangrijk on-
derdeel van zijn werk als vakbondsbestuurder.  ‘Je moet pro-
beren een win-win-situatie  te creëren waar beide partijen iets 
aan hebben. Meteen op de barricaden gaan staan,  is niets voor 
mij en ook niets voor de Vakbond ABW. Wat dat betreft passen 
we goed bij elkaar.’ Aan het woord is Will Kapell, woonachtig in 
Elsloo en sinds 1 april werkzaam bij de ABW. 

Will Kapell werkte,  na zijn opleiding Personeelswerk aan de 
Sociale Academie in Sittard, vele jaren, bij diverse bedrijven in 
verschillende P&O-functies. Acht jaar geleden ging hij aan de 
slag bij Gelva in Vaals, een fabrikant van schuurpapier. Al snel 
na zijn indiensttreding werd het bedrijf overgenomen door een 
multinational. Er volgde een reorganisatie waardoor Will zijn 
baan verloor.  ‘Ik besloot toen om als zelfstandig coach aan de 
slag te gaan en te gaan werken als interim P&O-manager. He-
laas was het aanbod aan interim-P&O’ers  veel groter dan de 
vraag.  Opeens werd ik getipt over de vacature bij de Vakbond 
ABW als vakbondsbestuurder en dat leek me een zeer interes-
sante uitdaging. Ik solliciteerde en werd aangenomen,’ zegt 
Will Kapel enthousiast. 

Hij kende de Vakbond ABW uit de tijd dat hij als P&O-func-
tionaris werkte bij  FSI-SBF waar veel ex-mijnwerkers en ex-
DSM’ers actief waren.  ‘Toen kwam ik wel eens in contact met 
vakbondsbestuurders van de Vakbond ABW,’ vertelt hij. ‘Wat ik 
buitengewoon interessant vind, is dat ik nu aan de andere kant 
van de tafel zit. Als P&O-manager heb ik de Ondernemingsraad 
en vakbonden altijd als wezenlijke partners gezien. Op basis 
van wederzijds respect tussen de leiding van een bedrijf en de 
werknemersvertegenwoordigers kun je samen de klus klaren.’ 

Heel belangrijk noemt Will de individuele belangenbehartiging 
die de Vakbond ABW zo hoog in het vaandel heeft staan. ‘Voor 
de leden is dat van wezenlijk belang. Ik werk nog maar kort 
bij de bond, maar merk dat iedere dag weer.  Zeker omdat ik 
nu meer dan ooit ervaar dat werkgevers  zich niet altijd aan 

de spelregels houden. ‘Maar individuele belangenbehartiging 
is meer. Dat is ook gericht op het zelfstandig maken van le-
den, mondiger maken. Je kunt de leden niet altijd bij de hand 
nemen. Veel kunnen ze zelf, je moet ze daar goed in coachen. 
Vooral goed kijken naar wat iemand wel kan en dat stimuleren. 
En dat is een onderdeel van het werk dat me goed ligt.’ 

Wills functie bestaat naast individueel belangenbehartiger ook 
uit bedrijvenwerk.  Onder Wills hoede vallen voorlopig onder 
andere de bedrijven Maecon, Vixia, Licom, WML en Invista.  
‘Het is een hele uitdaging, maar zeker de moeite waard.  Geen 
enkele dag is hetzelfde. Een e-mail of telefoontje kan de rest 
van de dag bepalen. Ik werk hier nu enkele weken en kom flui-
tend naar mijn werk. Hoewel er veel te doen is, ben ik goed op-
gevangen en ingewerkt. De collegialiteit is groot. Je moet ook 
goed samenwerken om er iets van de maken. ‘

Will is gehuwd en vader van twee kinderen. Zijn vrije tijd wordt 
voor een deel gevuld met lezen en motorrijden. Daarnaast gaat 
zijn hart uit naar carnaval. Will is druk doende met het jeugd-
carnaval in Elsloo. ‘Op die manier probeer ik de traditie van 
carnaval  in stand te houden.’ 

Even voorstellen...
Will Kapell en 
         Roger van den Broek 

Het team van de Vakbond ABW 
is sinds begin dit jaar uitgebreid 
met twee nieuwe medewerkers: 
Roger van den Broek en Will Kapell. 
In deze uitgave van Vizier stellen 
ze zich graag voor.

 ‘Constructief  denken 
heel belangrijk’ Nuttige informatie voor onze leden:

De indiensttreding van de twee nieuwe vakbondsbestuurders 
heeft geleid tot een herindeling van werkpakketten met de 
volgende uitkomst: 

# R. van den Broek krijgt de volgende bedrijven onder zijn 
hoede: 
Celanese, Colortrend, Dalli Dicom, DocMorris, Elotex, E-
Max, GBC, Intertek, Laura Metaal, Mayfran, Permasteleelisa, 
Profcore, RPC, Sabic en The Phonehouse 

# W. Kapell heeft de volgende bedrijven in portefeuille:
Licom (SW en niet-SW), Vixia, Caradon, Fairplay, GBC, In-
vista, Maecon, RPC, SROL en WML.
Mochten er mutaties komen m.b.t. de bedrijven, dan infor-
meren we jullie hierover.
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Will Kapell en 
         Roger van den Broek 

De vakbondswereld was voor mr. Roger 
van den Broek geen onbekende toen hij 
medio januari 2008 in dienst trad van 
de Vakbond ABW. Hij werkte verschillende jaren bij 
vakbond De Unie. Zijn plek als belangenbehartiger van werk-
nemers bevalt de in Maastricht woonachtige Roger prima. Wat 
hem al snel opviel bij de Vakbond ABW zijn de korte lijnen  en 
het snel zoeken naar een oplossing als een lid een probleem 
heeft. ‘ Er wordt geprobeerd om zo snel mogelijk te handelen. 
Zaken slepen niet aan. Je hebt vlug contact met de leden en 
daardoor is hun probleem sneller op te lossen,’ geeft hij aan. 

Roger van den Broek studeerde Nederlands recht aan de Uni-
versiteit Maastricht. Na zijn afstuderen werkte Roger bij een 
accountantskantoor en kort bij een Utrechts juristencollectief. 
Daarna volgden zeven jaren bij De Unie. ‘Die overstap toen was 
niet vreemd. Ik vond het interessant om aan de andere kant 
van de tafel te zitten. Mijn hart ligt bij de werknemer.’

‘De Unie had landelijk 
verschillende kantoren en als lid en later als voorzitter van de 
Ondernemingsraad (OR) van De Unie was ik veel onderweg , 
met name naar het hoofdkantoor in Culemborg. 
Dat reizen is nu een stuk minder geworden’, aldus Roger. Uit 
die tijd dateert ook de eerste kennismaking met de Vakbond 
ABW.  ‘Het waren prettige contacten.  Ik kwam mijn huidige 
collega’s wel eens tegen.’ 

Het leveren van maatwerk is een belangrijke strategie van de 
Vakbond ABW. ‘Het is goed te luisteren naar wat leden willen. 
Als relatief kleine bond met korte lijnen, kun je heel sterk à la 
carte-werk leveren. Dat geldt zeker bij het maken van een cao,’ 
vindt Roger van den Broek. Als vakbondsbestuurder bedrijven-
werk heeft hij onder andere de volgende bedrijven onder zijn 
hoede: DSM/Sabic, Intertec, The Phonehouse en DocMorris. 
‘Zeker DSM/Sabic is interessant. Het is een van de grootste be-
drijven waar wij aan de onderhandelingstafel zitten.’

Ook Roger maakt zich zorgen over de toekomst van de vak-
bonden. Nieuwe jonge leden vinden te beperkt de weg naar de 
Valkenburgerweg in Heerlen. ‘Jammer, want hoe meer leden, 
hoe belangrijker de vakbond wordt. Terwijl juist jongeren heel 
kwetsbaar zijn. Zij blijven niet, zoals hun ouders vaak, hun hele 
werkzame leven bij één werkgever, maar wisselen vaker van 
baan, met alle consequenties van dien.‘ 

Roger kijkt met veel plezier terug op de eerste maanden bij de 
Vakbond ABW. ‘Het is een leuke groep en doe mijn werk met 
veel plezier. Het is vaak de kunst van het relativeren en begrij-
pen dat je met succes je werk kunt doen. De samenwerking on-
derling is goed en ook met de andere vakbonden.’
Als Roger niet druk bezig is met zijn werk, maakt hij graag tijd 
vrij voor een andere passies: sporten, auto’s en reizen.

De begeleiding van de bondsgroepen/bedrijfsledengroepen 
(BLG) is als volgt:
R. van den Broek krijgt de bondsgroepen Industrie & Dienstver-
lening in zijn pakket én de BLG Procesindustrie.
W. Kapell zal de bondsgroep SW/Licom BLG ondersteunen én de 
BLG’s Invista en Zorg. 
De begeleiding van de bondsgroep Gepensioneerden/Uitke-
ringsgerechtigden valt onder de hoede van secretaris/penning-
meester Indra Kandhai.

M.b.t. medezeggenschapsvraagstukken kunnen de leden terecht 
bij de vakbondsbestuurder die hun bedrijf in portefeuille heeft 
en zonodig ook bij secretaris/penningmeester I. Kandhai.

‘Korte lijnen 
en maatwerk’
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OR-verkiezingen 
Sabic

Bij het gereed maken van de kopij van Vizier vernamen we 
dat er van 6 tot en met 13 juni 2008 OR-verkiezingen zullen 
plaatsvinden bij Sabic.

De Vakbond ABW neemt met maar liefst 8 kandidaten deel 
aan deze verkiezingen. Deze zijn:

1. Cas Wilbers
2. Henry van Leusden
3. Bernadette Janssen
4. Peter van der Sluijs
5. Ed Dietzenbacher
6. Peter Hendrix
7. Rob Onink
8. Cor van Kruchten

De slogan van hun verkiezingscampagne is: “Vakbond ABW: 
Sterk in maatwerk”.
In de volgende editie van Vizier informeren we u over de 
uitslag.
Wilt u niet zo lang wachten, dan kunt u uiteraard ook op 
onze website lezen wie allemaal gekozen is in deze nieuwe 
OR van Sabic! Surf naar www.vakbondabw.nl

In de te vormen Ondernemingsraad van Vixia hebben twee 
medewerkers namens de Vakbond ABW zitting. Het zijn 
mevrouw Irene Suijkerbuijk (telefoniste/receptioniste) 
en de heer Harry Heuts (monteur Service Dienst). Hij is 
de afgelopen vier jaar lid geweest van de Veiligheid, Ge-
zondheid en Welzijn (VGW) Commissie. 
De ABW feliciteert Irene en Harry en wenst ze héél veel suc-
ces met hun OR-lidmaatschap

OR-verkiezingen 
Vixia

Attentie 
ABW-leden
Mogen we even uw aandacht? Als u belt met het 
bondskantoor, kunt u dan uw lidmaatschaps-
kaart 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 tij-
dig telefonisch door (045-5719955) of via 
balie@vakbondabw.nl. U  kunt het natuurlijk 
ook zelf doen via www.vakbondabw.nl.

CAO
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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Hoe weet ik of ik 
niet onder het minimumloon word betaald?

Voordat ik u antwoord geef op uw vraag 
wil ik eerst het volgende opmerken, nl. 
dat de hoogte van het minimumloon 
twee keer per jaar wordt aangepast te 
weten in de maanden januari en juli. Het 
gaat dan om het brutoloon bij een nor-
male werktijd. 
Het wettelijk minimum(jeugd)loon gaat 
uit van het bruto loon bij een normale 
arbeidsduur, dus zonder overwerk. Dit 
loon wordt aan u uitbetaald over de afge-
sproken betalingstermijn: per week, per 
maand, of om de vier weken.
Dat bruto loon kan uit verschillende uit 
geld bestaande elementen zijn opge-
bouwd: 
• contractueel overeengekomen (basis)- 
 loon; 
• toeslagen voor bijvoorbeeld prestatie,  
 ploegendienst, onregelmatige werktij- 
 den, wachtdienst, werkomstandighe- 
 den; 
• vaste beloningen voor de omzet die de  
 werknemer maakt en die elke beta- 
 lingstermijn worden uitgekeerd; 
• beloningen van derden die uit het werk  
 voortvloeien, bijvoorbeeld fooien, en  
 waarover een regeling is getroffen 
 tussen werkgever en werknemer. 
Het totaal van deze bedragen mag niet 
minder zijn dan het minimumloon. 

Waar kan ik een overzicht van het bruto mi-
nimumloon vinden?

Bij uw vakbond kunt u dit navragen. 
In het onderstaande vindt u alvast een 
overzicht van deze bedragen, let wel op 1 
juli a.s. worden deze bedragen weer iets 

aangepast.
Tot 1 juli 2008 is de hoogte van het mini-
mumloon (bruto) als u volledig werkt:

leeftijd per maand per week per dag
23 jr > € 1.335,00 € 308,10 € 61,62
22 jr € 1.134,75 € 261,85 € 52,37
21 jr € 967,90 € 223,35 € 44,67
20 jr € 821,05 € 189,45 € 37,89
19 jr € 700,90 € 161,75 € 32,35
18 jr € 607,45 € 140,20 € 28,04
17 jr € 527,35 € 121,70 € 24,34
16 jr € 460,60 € 106,30 € 21,26
15 jr € 400,50 € 92,40 € 18,48

De bovenstaande bedragen gelden voor 
als iemand volledig werkt. 

Wat wordt nu onder volledig werken ver-
staan?

Wettelijk is niet vastgelegd hoeveel uur 
een volledig dienstverband is. In de prak-
tijk is dit 36 of 38 uur per week. U werkt 
vijf dagen per week, acht uur op een dag. 
U werkt dus veertig uur in een week. U 
kunt dan twee of vier uur opnemen via 
arbeidstijdverkorting (ADV). Het loon 
dat u per uur moet verdienen, hangt af 
van uw normale arbeidsduur per week.

Welke inkomsten tellen niet mee voor het 
minimumloon? 

Sommige inkomsten in geld niet tel-
len mee bij de bepaling van het 
minimum(jeugd)loon. U moet hierbij 
denken aan: 
• overwerkuren
• vakantiegeld 
• winstuitkeringen 
• speciale uitkeringen, bijvoorbeeld  
 een incidentele uitkering voor een  

 behaalde omzet 
• uitkeringen op termijn die onder 
 bepaalde voorwaarden worden   
 toegekend (bijvoorbeeld pensioen en  
 spaarregelingen waaraan de werkgever  
 bijdraagt); 
• vergoedingen voor kosten die u voor  
 uw werk heeft moeten maken
• eindejaarsuitkeringen 
 • werkgeversbijdrage in ziektekosten. 

Maar hoe zit het nu met deeltijdwerken en 
het minimumloon?

De hoogte van uw brutominimumloon 
is afhankelijk van hoeveel uur u werkt. 
Als u in deeltijd werkt, is het brutomini-
mumloon evenredig lager. 
Op uw loonstrookje staat het wettelijk 
minimumloon dat voor u geldt.
Let op! Is er op uw arbeidsovereenkomst 
een CAO van toepassing, dan gelden er 
natuurlijk andere normen.

In de volgende editie van Vizier bespreek 
ik de volgende vraag: 
Wie wordt als eerste ontslagen bij bedrijfs-
economisch ontslag?

Heeft u ook een vraag aan Jack, mail 
die naar balie@vakbondabw.nl

Vraag het aan
Jack In de rubriek ‘Vraag het 

aan Jack’ bespreekt voor-
zitter Jack Hurxkens een 
vraag van de leden die hij 

tijdens zijn spreekuur 
tegenkomt.



Op bezoek bij...
In deze rubriek doen de vakbondsbestuurders verslag 
van de bedrijven die ze de afgelopen periode bezocht 
hebben.

Celanese
In mei zijn we gestart met de CAO-onderhandelingen en na twee 
bijeenkomsten was er een principeakkoord tot stand gekomen 
tussen werkgever en de vakbonden met als hoofdpunten een 
looptijd van 1 jaar en een loonsverhoging van 3,5 % per 1 juni jl.
Door de werkgever wordt niet tegemoetgekomen aan de eisen van 
de vakbonden met betrekking tot het verhogen van de vergoe-
ding van het woon- werkverkeer van € 0,12 naar € 0,19 per km. 
Op dit punt hebben de leden op 29 mei jl.  het principeakkoord 
verworpen en hebben wij als vakbonden een nieuwe afspraak 
met de directie om dit punt te bespreken. Wordt vervolgd!

Conferentieoord Rolduc 
De ABW is momenteel nog geen CAO-partij bij Conferentie-
oord Rolduc, maar door de leden die wij daar hebben is onze 
hulp ingeroepen.
De directeur heeft de vakbond ABVA/KABO buiten de deur ge-
zet en heeft aan de ABVA/KABO medegedeeld geen CAO meer 
af te sluiten en heeft de huidige CAO per 1 januari 2009 opge-
zegd. Het personeel heeft al enkele jaren geen loonsverhoging 
meer gehad. In een brief heeft ABVA/KABO een ultimatum ge-
steld aan Rolduc.
Inmiddels hebben wij overleg gehad met ABVA/KABO en wij 
gaan samen richting Rolduc actie ondernemen om dit probleem 
op te lossen en weer ‘on speaking terms’ met Rolduc te komen. 
Ultiem doel is uiteraard om weer een nieuwe CAO af te sluiten.

Dalli Dicom
Onlangs hebben de CAO-onderhandelingen bij DalliDicom 
plaatsgevonden.  Na drie bijeenkomsten is er een principeak-
koord tot stand gekomen. De loonsverhoging bedraagt per 1 
juli 2008 2 % en per  1 januari 2009 1,5 %. Daarnaast wordt 
er in januari 2009 een eenmalige uitkering van € 100,00 bruto 
toegekend.
Inmiddels heeeft er een ledenvergadering plaatsgevonden en 
hebben de leden voor het akkoord gestemd.

DSM
In de CEOD-vergadering van 23 april jl. stond de RAU-uitke-
ring onder meer op de agenda en wel de aanvulling van 2,2 % 
tot 5 %.
In de twee voorgaande jaren was de RAU telkens aangevuld tot 
5 %. Destijds is tussen DSM en de vakbonden de afspraak ge-
maakt dat de RAU op deze wijze zou blijven worden uitbetaald 
en aangevuld tot het moment  waarop er een nieuwe RAU-
regeling zou zijn. Deze is er tot op heden nog niet.
In de voornoemde vergadering  werd door de directeur de heer 
J. Schneiders gesteld dat deze  afspraak er niet zou zijn en dat 

de RAU maar 2,8 % zou bedragen.
 Na enige discussie over en weer is 
het overleg vroegtijdig afgebroken. Later heeft er een overleg 
plaatsgevonden waarin DSM alsnog de toezegging heeft ge-
daan de RAU aan te vullen tot 5 %. Inmiddels heeft de uitbeta-
ling plaatsgevonden.
Op 27 en 28 mei jl.  heeft een tweedaagse CAO-onderhande-
ling bij DSM plaatsgevonden. De meeste door de vakbonden 
voorgestelde wijzigingen/aanpassingen van de CAO’s worden 
doorverwezen naar 2010, het jaar waarin  het zogenaamde 
‘Smaragd’ van start zal gaan hetgeen onder meer inhoudt dat 
de huidige zeven CAO’s zullen verdwijnen en dat er één CAO 
DSM Nederland gaat komen.
Het openingsbod betreffende de loonsverhoging bedraagt 3 %.
De onderhandelingen zullen worden voortgezet op 18 en 19 
juni 2008 en hopelijk zal er dan een principeakkoord tot stand 
komen.

GBC
Nadat er in februari jl. een Sociaal Plan is vastgesteld tengevol-
ge waarvan 39 mensen ontslagen werden, is einde april gestart 
met de CAO-onderhandeling. 
Heikel punt is de pensioenverzekering die een zeer grote fran-
chise kent en desondanks toch nog kostbaar te noemen is.
Op 4 juni jl. is er een princiepakkoord bereikt. De looptijd van 
de CAO is van 1 januari 2008 tot 1 maart 2009.
De loonsverhoging bedraagt 3,3 % per 1 juni 2008 en een inci-
dentele uitkering van 3,3 % over de periode 1 januari 2008 tot 
1 juni 2008 en dan alleen voor de werknemers die op 1 juni jl. 
nog in dienst waren.

Met betrekking tot de pensioenverzekering is overeengekomen 
dat voor de lage franchise wordt gekozen met een risicoverze-
kering voor het partnerpensioen.

Intertek
Er heeft reeds een drietal CAO-onderhandelingen plaatsgevon-
den. Er liggen veel punten waarover de standpunten tussen 
vakbonden en werkgever erg verschillen, maar het belangrijk-
ste punt is de loonsverhoging. Wij hebben 3,5 % gevraagd bij 
een CAO van 1 jaar en de werkgever biedt 1 % bij een CAO van 
1   jaar.
De vakbonden hebben hierover een ledenraadpleging gehou-
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den. De leden konden dit bod niet accepteren.
De vakbonden hebben naar aanleiding hiervan een schriftelijk 
ultimatum gesteld.

Op 5 juni jl. is het overleg toch voortgezet en is er zelfs een 
principeakkoord bereikt voor een CAO met een looptijd van 1 
jaar en een structurele loonsverhoging van 3,25 %.

Invista
In het periodiek overleg heeft de directie toegelicht dat de plant 
in Kerkrade op dit moment een stevige positie inneemt binnen 
de Invista groep. Verschillende signalen wijzen in die richting. 
Dit geeft vertrouwen voor de toekomst.

Licom
De onderhandelingen voor een nieuwe CAO voor niet SW-me-
dewerkers  zullen op korte termijn van start gaan. Duidelijk is 
inmiddels dat de directie van Licom blijft bij haar standpunt 
dat het loongebouw marktconform is en dus geen aanpassing 
vereist is.

Maecon
De leden zijn akkoord gegaan met het onderhandelingsresul-
taat en inmiddels is de CAO door de betrokken partijen onder-
tekend. Op korte termijn start het overleg voor toepassing van 
de SW CAO binnen EAM Werk.

RPC
In april zijn de CAO-onderhandelingen gestart. Na twee onder-
handelingen is er een principeakkoord bereikt.
De CAO is aangegaan voor de duur van twee jaar. De loonsver-
hogingen bedragen 3 % per 1 april 2008 en per 1 april 2009 
0,7 %.
Op 2 juni jl. heeft er een ledenraadpleging plaatsgevonden en 
de leden zijn akkoord.

SABIC
Inmiddels hebben er twee CAO-onderhandelingen plaatsge-
vonden.  Op de eerste bijeenkomst hebben beide partijen hun 
voorstellen toegelicht. In de tweede bijeenkomst werd door 
werkgever aangegeven dat ze veel van de voorstellen eerst in 
behandeling willen nemen in het kader van Flexpack dat bij de 
volgende CAO- onderhandelingen zal worden geïntroduceerd.
Het openingsbod van werkgever betreffende de loonsverho-
ging ligt op 2,75 %, terwijl de vakbonden beduidend meer voor-
gesteld hebben.

Vixia
Er is een nieuwe OR geïnstalleerd, met daarin opgenomen twee 
ABW-leden (zie elders in deze Vizier). In een ledenbijeenkomst 
zijn de OR-leden gepresenteerd en is dhr. Herman Tummers 
bedankt voor zijn inbreng in de vorige OR. Dhr. Tummers heeft 
te kennen geven actief te willen blijven voor de Vakbond ABW, 
waarvoor we hem zeer erkentelijk zijn.

WML
De eerder door de directie aangekondigde reorganisatie met 
als doel het stroomlijnen van processen blijkt een gigantische 
impact te hebben. Naar verwachting zullen 75 (16%) formatie-
plaatsen komen te vervallen. Dit aantal is zowel bij de OR als 
bij de betrokken bonden slecht gevallen. Er wordt getracht een 
Sociaal Plan af te spreken, waarbij de eis van de bonden is dat 
er geen gedwongen ontslagen zullen plaats vinden. De directie 
is vooralsnog niet van plan hierin tegemoet te komen. 
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Weet u eigenlijk wel wie de Vakbond ABW is?
Weet u wel wat de Vakbond ABW doet?
Weet u voor wie de Vakbond ABW is?
Weet u waarom juist de Vakbond ABW die 
bond is waar u op zoek naar bent?

Al deze vragen worden beantwoord in de 
brochure ‘Wegwijzer Vakbond ABW’, de 
vakbond voor iedereen.

Deze brochure met aanmeldingsformulier  
kunt u telefonisch aanvragen, tel. 045-
5719955. 
U vindt natuurlijk ook alle informatie over 
wie we zijn en wat we doen op onze website. 

Bouwvak 2008
Regio  Periode 
Noord  14-07-08 t/m 01-08-08 
Midden 28-07-08 t/m 15-08-08 
Zuid  21-07-08 t/m 08-08-08 

WEGWIJZER
VAKBOND ABW

Informatie

Wil je meer weten? Neem dan contact op

met ons secretariaat.

Telefoon: 045 - 571 99 55, 

Fax:   045 - 571 53 60

E-mail:  balie@vakbondabw.nl

Internet: www.vakbondabw.nl

Bezoekadres: Valkenburgerweg 75

  6419 AP Heerlen.

Postadres: Postbus 5

  6400 AA Heerlen.

De Vakbond ABW staat altijd klaar om jou 

te helpen onder het motto: 

SERVICE, SNELHEID EN SOLIDARITEIT!

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoe bereik je ons?
De Vakbond ABW heeft zijn kantoor aan de Valkenburgerweg 75 te Heerlen.
Het kantoor ligt centraal in het hart van Heerlen en is makkelijk te bereiken, 
ook met het openbaar vervoer. Het kantoor beschikt achterom over een eigen 
parkeerplaats.

Met de auto komende vanuit Maastricht:
De A79 richting Heerlen volgen; bij einde snelweg afslag Heerlen Centrum ne-
men. Aan het einde van de afrit linksaf; bij de rotonde rechtdoor; eerste straat 
rechtsaf slaan (Welterhuisje); volg deze weg; deze weg gaat over in de Valken-
burgerweg; aan de rechterkant ligt het bondskantoor.

Met de auto komende vanuit Eindhoven:
De A76 richting Heerlen volgen; afslag Heerlen Centrum nemen. Aan het einde 
van de afrit bij de stoplichten rechtsaf; bij de rotonde rechtdoor (aan de rech-
terkant ligt Hogeschool Zuyd); eerste straat linksaf slaan (Welterhuisje); volg 
deze weg; deze weg gaat over in de Valkenburgerweg; aan de rechterkant ligt 
het bondskantoor.

Met het openbaar vervoer kunt u gebruik maken van diverse buslijnen. 
Uitstappen bij halte Valkenburgerweg - Douvenrade.

Voor wie?
Iedereen kan lid worden. Onze vakbond is er 
voor iedereen, voor jong en oud, voor man-
nen en vrouwen, voor alle denkbare beroepen 
en ook voor gepensioneerden en uitkerings-
gerechtigden.

Heb je ooit aan een vakbond gedacht?

Weet je eigenlijk wel wat een vakbond doet?

Ben je op zoek naar een gedegen vakbond? Lees dan deze folder! 

Wat onze vakbond doet, is eigenlijk te veel om op te noemen.

In vogelvlucht een opsomming van de diverse rollen die onze 

vakbond vervult: onderhandelaar, belangenbehartiger, adviseur, 

bemiddelaar, hulpverlener, intermediair, advocaat, vertegen-

woordiger, actievoerder enz. enz..

Onze vakbond volgt voortdurend alle ontwikkelingen, verande-

ringen en ingrepen in de sociale zekerheid en in het bedrijfsleven 

op de voet. Daar waar die ontwikkelingen onze leden benadelen, 

komen we op voor hun belangen en voeren zonodig actie!

In deze folder lees je Wie wij zijn, Wat wij doen, Voor wie wij er 

zijn, Hoe je ons kunt bereiken en Waarom de Vakbond ABW juist 

die bond is waar je op zoek naar bent!

Wie zijn wij?
De Vakbond ABW is een Limburgse vakbond die 
meer dan 60 jaar bestaat. De laatste jaren werft 
de Vakbond ABW ook leden buiten Limburg. 
Ons kantoor ligt in Heerlen-Parkstad. 

De Vakbond ABW is uniek. 
De lijnen zijn kort, de besluitvorming snel en 
het resultaat is altijd maatwerk!
Het hoofdbestuur en het dagelijks bestuur ma-
ken samen met de bondsgroepen het beleid bin-
nen onze vakbond.

Vakbondsbestuurders en kaderleden van de 
Vakbond ABW werken met de volgende succes-
volle formule:
- eenvoud
- dichtbij de mensen op de werkvloer
- geen bureaucratie
- weten wat er onder de leden leeft
- met kennis van zaken
- voor iedereen altijd paraat
- constructief maar vasthoudend 
- gaat conflicten niet uit de weg
- geen politieke of godsdienstige binding.

Kortom de Vakbond ABW is een bond, gebaseerd op pure solidariteit, die als het nodig is de krachten bundelt tegen allerlei 
bureaucratische instanties, werkgevers en de regering én die steeds in gevecht is om jouw belangen te behartigen en arbeidsom-
standigheden en arbeidsvoorwaarden te verbeteren.

Hoofdbestuur (van links naar 
rechts, van boven naar onder):
Mariëlle Flipse, Fred Foxen, Marie-
Claire Nieskens, Jos Rook, 
John Oostdijk, Klaas van der Sleen, 
Cas Wilbers en Wiel Wittenbernds.

Dagelijks bestuur (van boven naar onder):
Jack Hurxkens (voorzitter),
Indra Kandhai (secretaris/
penningmeester).

Het ABW-lidmaatschap heeft dus niet alleen een uitgebreid servicepakket 
op vakbondsgebied, maar ook een individuele ledenservice die zeker vergelijkbaar is 

met en soms zelfs UITGEBREIDER dan een rechtsbijstandsverzekering!
Daarnaast wordt uw belastingaangifte GRATIS ingevuld.

“de vakbond voor iedereen!”
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De zomer staat voor de deur, de temperatuur stijgt, en we trap-
pen vaak te hard op het gaspedaal. Daarom in deze zomerru-
briek wat nuttige tips voor onze leden over:

1. De onlangs verhoogde verkeersboetes per 01-04-2008 in 
 Nederland en de meeste voorkomende verkeersboetes in 
 Europa.
2. Bij welke temperatuur het in de zomer nog verantwoord is   
 om te werken.
3. Vakantiewerk? Waar moet ik rekening mee houden?

1. DE ONLANGS VERHOOGDE VERKEERSBOETES IN 
 NEDERLAND per 01-04-2008

             SCAN 1

 VERKEERSBOETES IN EUROPA

Belangrijk te weten is dat in sommige Europese landen de ver-
keersboetes afhankelijk zijn van het inkomen. Rijden onder 
invloed begint in Zweden bij € 30,- en is duurder naarmate u 
meer verdient, in Denemarken kan deze bekeuring maximaal 
een netto maandsalaris kosten en in Engeland kan deze over-
treding zelfs oplopen tot € 6.500,-.
Belangrijk verder is te weten dat het maximaal toegestane pro-
millage in de meeste landen 0,5 % bedraagt. De Oostbloklan-
den zoals Estland, Kroatië, Roemenië, Slowakije. Tsjechië en 
Hongarije hebben een ‘zero-tolerance’ beleid wat betreft alco-
hol achter het stuur. Hier geldt absoluut niet ‘Glaasje op laat je 
rijden’. Iets soepeler zijn ze in Engeland, Ierland en Malta, waar 
het toegestane promillage 0,8 % zijn.

 
Land   Inhaalverbod negeren  Fout parkeren
    Vanaf (in euro’s)  Vanaf (in euro’s)
België  150   50
Duitsland 30-125   5-50
Frankrijk 90   10
Italië  150   35
Luxemburg 145   25
Oostenrijk 70   20
Spanje  90   90
Zwitserland 150   25

Bron: Geldgids juni 2008

2. BIJ WELKE TEMPERATUUR IS HET IN DE ZOMER    
 NOG VERANTWOORD OM TE WERKEN?

Er zijn slechts algemene adviezen bij werken met warmte te 
geven. In het onderstaande een aantal handvatten.

Wettelijke basis
Het is belangrijk, dat een werkgever overlegt met zijn werkne-
mers (OR als die er is) over maatregelen.
Een eventueel advies van de Arbodienst of arbodeskundige is 
vaak zinvol, speciaal als het gaat om individuele problemen.

Risicogroepen
Extra last van de warmte kunnen hebben: zwangeren, mensen 
met longaandoeningen (CARA), mensen met hartaandoenin-
gen en personen die medicijnen tegen onder meer hoge bloed-
druk gebruiken.
Bij warmte loopt het concentratievermogen terug waardoor het 
risico op ongevallen toeneemt. Dit kan nadelig zijn in functies 
waarin aandacht en concentratie nodig zijn: openbaar vervoer, 
bewaking/beveiliging, werken op hoogte etc.

Zomerflits Special
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Maatregelen
Aan de bron
• warmte-producerende apparaten zoveel 
   mogelijk uitzetten of in een aparte ruimte 
   zetten apparaten, computers, ovens.) 
• warmte afzuigen 
• verlichting dempen waar dit kan 
• zonwering toepassen, buitenzonwering is
 effectiever dan binnenzonwering 
• ventilatie hoge zetten (alleen als het
   binnen warmer is dan buiten) 
• plaatsen air-conditioners en/of ventilatoren 
• zware lichamelijke inspanning vermijden dan
   wel verminderen 
• platte daken eventueel natmaken voor de koeling 

Organisatorisch
• tropenrooster, korter werken
• vaker pauzes inlassen 
• zwaar werk uitstellen 

Aan de mens
• luchtige kleding, liefst van katoen
• veel drinken (ook denken aan extra zout) 
• géén alcohol 
• buiten: hoofd bedekken, zonnebrandcreme 
• bij medische problemen: advies bedrijfsarts
   vragen 

Overig
• flexibel omgaan met klachten en wensen van
   mensen 
• gelegenheid geven tot vaker douchen en
   omkleden 

Kledingvoorschriften
Kledingvoorschriften zijn onderwerp van overleg tussen werk-
gevers en werknemers. Wettelijk is hierover niets geregeld.

3. VAKANTIEWERK: WAAR MOET IK REKENING MEE   
 HOUDEN?

“En ook morgen wordt alweer een temperatuur verwacht 
van 30 graden”. Veel mensen hopen dit in de zomermaan-
den te kunnen zeggen. Anderen zuchten bij deze zin. Die 
hebben het liever wat minder warm. Misschien hoor jij 
wel bij deze groep en ben je van plan deze zomer een ex-
tra zakcentje te verdienen of ervaring op te doen. 

Vragen?
Regelmatig worden vakantiekrachten geconfronteerd met vra-
gen zoals: “op welk uurloon heb ik recht?” ”Mag ik ‘s avonds 
werken?” Of “klopt het dat ik die machine niet mag bedienen?” 
Vaak komen deze vragen pas bij je op als je al aan het werk bent 
of de eerste keer je salaris ontvangt.

Vakbond ABW heeft dit jaar voor de vele vakantiewerkers een 
extra service. Als (gezins-)lid van de ABW kun je gratis ons va-
kantiewerkpakket aanvragen. Naast een leuke attentie die goed 
van pas komt in je vakantie ontvang je een aantal folders met 
heldere informatie over alles wat met vakantiewerk te maken 
heeft.

Uitdaging?
En kom je er dan nog niet uit, dan hebben we in de maanden 
juli en augustus een speciaal vakantiewerkspreekuur. Bel ons 
en we proberen meteen antwoord te geven op je vraag. Zie het 
als een uitdaging: De meest moeilijke of originele vraag, die we 
niet meteen kunnen beantwoorden komt in aanmerking voor 
een leuke prijs. We zullen hiervan verslag doen in het oktober-
nummer van Vizier. Je kunt iedere maandagmiddag en woens-
dagmiddag bellen met het bondskantoor 045 – 571 99 55. Bij 
dringende vragen mag je natuurlijk ook op andere tijdstippen 
bellen.

Aanvragen?
Ga je vakantiewerk doen, twijfel dan niet en vraag ons pakket 
aan. Dit kan telefonisch via het nummer van het bondskantoor 
via de mail: balie@vakbondabw.nl of door het insturen van on-
derstaande bon. Zorg dat je je lidmaatschapsnummer of dat 
van je ouders bij de  hand hebt. Kom je er met de info uit het 
pakket niet uit, bel dan onze vakantiewerkhelpdesk. En.. oh ja: 
Vraag ook het pakket aan als je na de vakantie de eerste keer 
“voor vast” gaat werken. Ook dan vind je veel antwoorden in 
het informatiepakket.
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Regel uw pakket schadeverzekeringen
makkelijk én voordelig online via

Vakbond ABW !
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Jubilarissen
25-jarige jubilarissen juni 2008

E.J.A.M. van der Goor uit Sittard
S. Sadiq uit Brunssum
A. Meys uit Eys
F. Olyve uit Heerlen
L. Smeets uit Landgraaf
W. Erdas uit Brunssum
J. Smits uit Heerlen

50-jarige jubilarissen juni 2008

T. Boertien uit Kerkrade
J.H. Hendrikx uit Obbicht
 H.H. Regeling uit Bocholtz

25-jarige jubilarissen juli 2008

M.J.F.G. Szafranski uit Geleen
J.J.F. Beckers uit Geleen
J.W. Visser uit Hoensbroek
H.A.W. Gaemers uit Hoensbroek
L.A.L. Cloot uit Berg en Terblijt
A.M.J. Broeren uit Schinveld
H. Klein uit Kerkrade
H.B. Meulenberg uit Landgraaf
A.C.J. Lardenoye uit Kerkrade

N.M. Weijenborg uit Heerlen
P.J.M. Gartener uit Eygelshoven

40-jarige jubilaris juli2008

J.M. Tummers uit Sittard

50-jarige jubilaris juli2008
M de Bruin uit Heerlen

60-jarige jubilarissen juli2008
D. Stultjes-Rietman uit Simpelveld
J.J. Bogaart uit Landgraaf

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

Overleden
Op 6 maart 2008 overleed in 
de leeftijd van 62 jaar ons bondslid
de heer J.H. Ramaekers uit Eygelshoven

Op 11 april 2008 overleed in
de leeftijd van 70 jaar ons bondslid
de heer G. Pisanu uit Kerkrade

Op 17 april 2008 overleed in
de leeftijd van 52 jaar ons bondslid

de heer H.J. Laumen uit Heerlen

Op 24 april 2008 overleed in
de leeftijd van 75 jaar ons bondslid
de heer W.J. Bervoets uit Kerkrade

Op 29 april 2008 overleed in
de leeftijd van 85 jaar ons bondslid
de heer M.J.J. Jacobs  uit Kerkrade

Op 4 mei 2008 overleed in 
de leeftijd van 86 jaar ons bondslid
de heer H. van Oppen uit Heerlen

Op 21 mei 2008 overleed in
de leeftijd van 71 jaar ons bondslid
de heer G.J.M. Helmer uit Beek

Op 26 mei 2008 overleed in 
de leeftijd van 67 jaar ons bondslid
de heer J.M.J. Mohnen uit Heerlen

Op 24 mei 2008 overleed in 
de leeftijd van 89 jaar ons bondslid
mevrouw A.M.J.F. Jongen-Gorissen uit 
Landgraaf

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

Werkzaamheden Valkenburgerweg Augustus
Beste leden,

Graag vragen we jullie aandacht voor het volgende.
In augustus a.s. start de  gemeente Heerlen met  een grote reconstructie van de Valkenburgerweg. Het betreft het gedeelte 
Valkenburgerweg tussen Douvenrade en de John F. Kennedylaan. Kortom het gedeelte waar het bondskantoor ligt.
Deze reconstructie is nodig vanwege de aanleg van nieuwe rioleringen en de herinrichting van de open-
bare ruimte en zal in 4 fasen geschieden, te beginnen in augustus 
a.s., direct na de bouwvakvakantie, en eindigend in april 
2009.

Het verkeer zal via borden omgeleid worden en de ge-
meente zegt dat ze er alles aan zal doen om de bereik-
baarheid van ons kantoor zo goed mogelijk te houden.
Maar een ding staat vast: overlast door de werkzaamhe-
den zal onvermijdelijk zijn.

We hopen op uw begrip en bij eventuele veranderin-
gen in de planning houden we u op de hoogte.

Jack Hurxkens,
voorzitter.
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MINDER WERKNEMERS ONDERBE-
TAALD
Het aantal werknemers dat minder ver-
dient dan het wettelijk minimumloon 
(WML) is gedaald van 0,6 % in 2004 naar 
0,3 % in 2006 (ongeveer 20.000 werkne-
mers). Het brutoloon van onderbetaalde 
werknemers is ongeveer 9 % lager dan 
het brutoloon waar ze recht op hebben. 
In 2004 was dit nog 13%. Onderbetaling 
komt vooral veel voor in de horeca: daar 
verdient 3,2 % van de werknemers min-
der dan het minimumloon.
Dit blijkt uit onderzoek van de Arbeidsin-
spectie naar de betaling van het WML op 
basis van  de loonadministratie van ruim 
2600 werkgevers. Het onderzoek wordt 
elke twee jaar onder een representatieve 
groep werkgevers uitgevoerd.
Werknemers hebben recht op minimaal 
het wettelijk minimumloon. Deeltijders 
krijgen daarvan een bedrag naar verhou-
ding. 
Minister Donner van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid heeft dit onderzoek 
naar de Tweede Kamer gestuurd. Don-
ner schrijft in de brief aan de Kamer dat 
onderbetaling relatief weinig voorkomt 
en het aantal onderbetalingen afneemt. 
In 2001 werd nog 1,1 % van de werkne-
mers onderbetaald, vier keer zoveel dan 
nu is aangetroffen. Volgens Donner zijn 
de percentages te klein om van een defi-
nitief dalende trend te spreken.
Onderbetaling is vaak het gevolg van een 
verkeerde berekening van het bruto be-
drag naar het netto bedrag. Werkgevers 
berekenen het loon van een deeltijder 
vaak op basis van een 40-urige werkweek, 
terwijl in het  bedrijf een 36- of 38- urige 

werkweek de 
norm is. Donner 
komt op verzoek van 
de Kamer bedrijven nu 
tegemoet met een 
schema waarin per 
werkweek (van 40, 38 
en 36 uur) het bijbeho-
rende minimumuurloon 
staat. Dit wordt tegelij-
kertijd met de (halfjaar-
lijkse) aanpassingen van de 
minimumloonbedragen gepubliceerd.
Werkgevers zowel als werknemers kun-
nen zo beter vaststellen welk bedrag mi-
nimaal betaald moet worden als er minder 
of meer wordt gewerkt dan de gebruike-
lijke arbeidsduur.
De onderbetaling in de horeca springt er 
met 3,2 % negatief uit. In 2004 en 2001 
was de onderbetaling in de horeca ook re-
latief hoog. Donner vraagt de branche op 
korte termijn maatregelen te nemen om 
hier verandering in te brengen. Onder-
neemt de horeca geen stappen, dan gaat 
de Arbeidsinspectie gericht controleren 
op naleving van het minimumloon in de 
horeca.
Het aantal werknemers met een mini-
mumloon is de afgelopen twee jaar on-
geveer gelijk gebleven: 100.000 mensen 
in oktober 2006 (1,6% van het aantal 
werknemers) en 93.000 werknemers in 
2004 (1,5% van de werknemers). Vooral 
jongeren, deeltijders en vrouwen met een 
lage opleiding en lage functie verdienen 
het minimumloon. De meeste minimum-
loners werken in de detailhandel en de 
horeca. 

Bron: min SWZ

Voor u gelezen
Sociaal-actueel nieuws

PER 1 JULI MOGEN BIJSTANDSGE-
RECHTIGDEN DERTIEN WEKEN IN 
HET BUITENLAND VERBLIJVEN
Vanaf 1 juli 2008 mogen bijstandsge-
rechtigden die niet hoeven te sollici-
teren en ook geen scholing hoeven te 
volgen, dertien weken per jaar in het 
buitenland verblijven zonder dat zij 
hun bijstandsuitkering verliezen. 
Gepensioneerden met een aanvullende 
bijstand mogen 26 weken per jaar in 
het buitenland verblijven. Nu is dat 13 
weken.
Voorheen mocht een bijstandsgerech-
tigde jonger dan 57,5 die niet hoefde 
te solliciteren en geen scholing hoefde 
te volgen maximaal vier weken per 
jaar in het buitenland verblijven ter-
wijl iemand ouder dan 57,5 met deze 
ontheffingen, dertien weken naar het 
buitenland mocht. De rechter veroor-
deelde dit onderscheid naar leeftijd. 
Met deze wetswijziging neemt het ka-
binet het onderscheid weg door alle bij-
standsgerechtigden tot 65 jaar die om 
wat voor reden dan ook vrijgesteld zijn 
van scholings- en sollicitatieplicht, een 
maximum van dertien weken per jaar 
verblijf in het buitenland toe te staan.
Voor bijstandsgerechtigden die wél 
moeten solliciteren of scholing moe-
ten volgen, verandert er niets. Zij mo-
gen maximaal vier weken per jaar met 
behoud van bijstand buiten Nederland 
verblijven. Bij zeer dringende redenen 
kan hiervan worden afgeweken.
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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.

  

U als ABW-lid per 1 januari 2008 voor ieder geworven lid in aanmerking kunt komen 
voor een bonus van € 65,-? 

U voor slechts € 11,- per maand (dat is nog geen 35 eurocent per dag u een ABW-lid-
maatschap heeft met niet alleen een uitgebreid service pakket op vakbondsgebied, 
maar ook een individuele ledenservice die zeker vergelijkbaar is met en soms zelfs 
uitgebreider is dan een rechtsbijstandverzekering? Daarnaast wordt uw belastingaan-
gifte 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 vol-
gend inwonend gezinslid met loon/uitkering aan contributie slechts € 5,75 betaalt? 

Uw partner en andere inwonende gezinsleden via deze zeer voordelige gezinscontribu-
tie 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) vergoe-
ding 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? 

De Vakbond ABW De Vakbond is voor iedereen in Limburg?

    Wist u dat...

Colofon
Redaktie:  

R. van den Broek, F. Bronneberg, 

M. Flipse, W. Kapell, A. Keydener en W. Smeets

Hoofdredaktie: 

I. Kandhai 

Eindredaktie: 

J. Hurxkens en I. Kandhai. 

Redaktie-adres: 

Valkenburgerweg 75, 

6419 AP Heerlen, 

Tel.: 045-5719955, 

Fax: 045-5715360, 

Email: balie@vakbondabw.nl, 

Internet: www.vakbondabw.nl. 
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