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Uw N.A.W.-gegevens

Graag willen we de belangen van onze leden GOED en SNEL behartigen. Dit geldt zowel voor de collectieve belangenbehartiging 
als de individuele belangenbehartiging. Maar dit kunnen we alleen doen als we in het bezit zijn van de juiste gegevens van onze 
leden.

Zo komt het de laatste tijd te vaak voor dat als er dringende ontwikkelingen zich afspelen in de bedrijven (bijv. ontslagen in een 
bedrijf dat door de kredietcrisis is getroffen, reorganisatie, faillissement, cao-onderhandelingen enz. enz.),  we niet alle leden 
in dat bedrijf snel kunnen bereiken omdat sommige leden vergeten zijn aan ons door te geven dat ze inmiddels van werkgever 
veranderd zijn. 

En zo zijn er nog vele voorbeelden ook bij de niet-werkenden: het juiste adres, het juiste telefoonnummer en het juiste e-mailadres.  
Al deze gegevens zijn van groot belang.

Daarom vragen we u dringend om ons te helpen uw belangenbehartiging sneller te verrichten door als uw gegevens wijzigen, die 
tijdig aan ons door te geven, tel. 045-5719955 of via het e-mailadres balie@vakbondabw.nl of via de post, Valkenburgerweg 75, 
6419 AP Heerlen.

Mocht u niet zeker zijn van het feit dat onze administratie de juiste gegevens heeft, neem dan gerust contact met ons op om het 
een en ander te checken.

Ons secretariaat staat u graag te woord.

Attentie ABW-leden

Rijksweg Noord 100  |  6162 AM  Geleen  |  www.offermans-joosten.nl

Met het ABW-ledenpakket 
verdient u zelfs uw 
contributie ABW terug!

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

Bespaar vele euro’s 

op uw verzekeringen.
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Dit wil ik met u delen
Spannende en onzekere tijden: D-day…..

Het is  ongeveer 25 april 2009 als u deze Vizier ontvangt. Over precies een maand vindt onze 
Algemene Vergadering (AV) plaats. Elders in deze Vizier doe ik een oproep voor deelname aan 
deze Algemene Vergadering en ik hoop van ganser harte dat veel leden zich zullen aanmelden 
want ik kan het niet vaak genoeg zeggen dat de AV het hoogste orgaan is binnen onze vakbond 
waarin beleid wordt gemaakt en daarbij dus veel leden aanwezig horen te zijn. Leden, mag ik jullie 
nu al uitdagen en wie weet ook welkom heten?  

Als ik effe terugblik, dan kan ik voldaan vaststellen dat we onze Belastingservice achter de rug 
hebben. Ik kon ook dit jaar een beroep doen op onze vrijwilligers en samen hebben we weer de 
klus geklaard om voor onze leden de aangifte Inkomstenbelasting 2008 in te vullen. In deze Vizier 
geven de vrijwilligers aan hoe ze de belastingservice dit jaar hebben ervaren. Ik dank hen allen 
voor hun inzet en ik ben er van overtuigd dat ik volgend jaar weer een beroep op hen mag doen.

Waar ik ook enorm trots op ben is dat we samen met het hoofdbestuur en onze bondsgroepen 
de contouren geformuleerd hebben van het CAO-Beleid 2009 van de Vakbond ABW. De rode 
draad blijft maatwerk, maar als format kiezen we voor de volgende topics, waarvan de volgorde 
willekeurig is, t.w. loon, zorgverlof, pensioenbeleid, scholing, leeftijdsfase bewust personeelsbeleid 
en behoud van werkgelegenheid. Elk jaar zullen we dit format ‘fine tunen’ en eventueel aanpassen 
op de omstandigheden. Voldaan en trots stappen we met dit beleid het CAO-seizoen 2009 in.

Maar naast trots zijn er ook zorgen, want de consequenties van de kredietcrisis komen nu 
echt héél erg dichtbij.  Zo heeft Sabic bijvoorbeeld terwijl ik mijn column aan het schrijven ben 
aangegeven een van zijn fabrieken te sluiten. Hierdoor zullen 25 arbeidsplaatsen vervallen en 
over het hele jaar genomen moeten mogelijk 150 mensen weg bij Sabic. Sabic zegt de cao open te 
breken om eerder overeengekomen salarisverhogingen terug te draaien. Al met al zeer ingrijpende 
maatregelen voor de circa 1900 werknemers. 

Maar ook bij de buren in Born gaat het niet goed. Zo heeft Nedcar in Born ook bekend gemaakt 
dat het jaarcontract van 200 mensen dat afloopt in september 2009, niet wordt verlengd. Het 
wrange is dat deze 200 mensen destijds werden teruggehaald bij NedCar voor de productie van 
de Mitsubishi Outlander, maar de verkoop ervan is zo slecht, dat de productie wordt gestaakt.  
Ik hoop dat de overheid in juli a.s. als de wtv-regeling afloopt met passende maatregelen komt, 
anders voorzie ik nog meer ontslagen.

En ook bij Orbis Medisch Centrum en Zorggroep Sittard-Geleen worden vanwege de financiële 
problemen honderden ontslagen verwacht in het ziekenhuis, de thuiszorg, GGZ en ouderenzorg 
van het Orbisconcern. Alle leden die bij ons geregistreerd staan als werkzaam bij bovenstaande 
bedrijven krijgen van ons een ‘hart onder de riem  brief ’ in welke we hen volledige ondersteuning 
- individueel of collectief - bieden. 

Al met al grote zorgen en onzekerheid, maar niemand weet de oplossing. Binnenkort komt 
de politiek ook met een statement. Al een paar keer is een reactie van het kabinet uitgesteld. 
Blijkbaar zijn de problemen te immens om met een eenvoudige oplossing te komen en dus reden te 
meer om je nog meer zorgen te maken. Wordt het D-day of wat anders? De tijd zal het leren…

Ook hebben we als bestuur een standput ingenomen m.b.t. ZZP’ers, u weet wel de Zelfstandigen 
zonder personeel. Na een aantal uitvoerige discussies is het standpunt een feit, nl. dat onze 
bond zich wil focussen op haar core business, nl. de belangenbehartiging van werknemers en 
uitkeringsgerechtigden. 
Tenslotte wil ik niet onder stoelen en banken schuiven dat ik zeer onthutst ben over de uitspraak 
van de voorzieningenrechter over het toestaan van een all-in uurloon voor medewerkers die 
maximaal 12 uur per week werken bij Albert Heijn Company. Het gaat daarbij niet 
alleen om de mensen die werkzaam zijn in de supermarkten, maar ook bij ETOS, 
Gall & Gall, CoffeeCompany en Albert.nl
Een all-in beloning houdt in dat in het uurloon van medewerkers componenten 
zijn verwerkt die niet meer apart uitbetaald worden, zoals vakantiegeld, 
vakantie-uren, ADV en winstuitkering. Er is hoger beroep aangete-
kend door de collega-bonden, maar een eenzijdige aanpassing 
van de arbeidsvoorwaarden zonder daar formeel overeen-
stemming over te hebben met de vakbonden is voor 
mij not done.  

Jack Hurxkens,
voorzitter.
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Om te noteren

• Het bondskantoor is gesloten op   

 vrijdag 1 mei, maandag 4 mei,

 dinsdag 5 mei en vrijdag 29 mei a.s.

•  De Algemene Vergadering vindt in   

 2009 plaats op maandag 25 mei.

 Let op! De aanvang is 19.00 uur

• De jubilarishuldiging vindt in 2009   

 plaats op woensdag 10 juni.

• Vizier verschijnt minimaal 6 keer   

 per jaar.

• Het volgende nummer van Vizier   

 verschijnt medio 2 juli 2009.

• U kunt kopij inleveren tot uiterlijk   

 28 mei a.s.

• Kijk voor het laatste nieuws op

  www.vakbondabw.nl



CAO-Nieuws
De belangrijkste maatregelen

MODe- eN SpOrTDeTAiLHANDeL
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2008 tot en met 31 de-
cember 2010.
 
Lonen
De lonen worden verhoogd:
- per 01-02-2009 3,5%;
- per 01-10-2009 3,0%;
- per 01-07-2010 2,5%. 
De persoonlijke toeslag (compensatietoeslag) wordt voortaan 
tot het loon gerekend. 

Arbeidstijdtoeslagen
De toeslag voor overwerk per week gaat gelden boven de 40 
uren en is daarnaast verruimd naar 50%. De overwerkgrens is 
teruggebracht van 45 naar 40 uren per week, berekend over 
een periode van 4 weken.
Voor de 8/13-berekening van het loon over feestdag geldt 
voortaan dat ook geplande vakantiedagen en ziektedagen mee-
tellen.
Ten aanzien van de verplichting tot zondagswerk geldt de in-
stemming van de werknemer en het niet kunnen verplichten 
van gewetensbezwaarden. 

Bekwaamheidstoeslagen
De diplomatoeslag wordt gedifferentieerd. De huidige € 22,70 is 
daarbij de ondergrens. Voor de toekomst moet gaan gelden dat 
deze toeslag alleen wordt verstrekt aan degenen die tijdens het 
dienstverband een diploma behalen. Er komt een overgangsre-
geling voor degenen die nu een diplomatoeslag ontvangen. 

Arbeidsduur
Er geldt een gemiddeld 38-urige werkweek, berekend over 12 
maanden.
Rondom het flexibel werken is de zogenaamde referteperiode 
verkort naar 6 maanden. In overleg met OR/PVT kan een kor-
tere periode worden afgesproken. 

Tegemoetkoming kosten
De waarde van de maaltijdverstrekking wordt gekoppeld aan 
de maximale waarde van het fiscaal vrijgestelde bedrag (2008: 
€ 6,80). Dit wordt tevens bestempeld als de richtwaarde van de 
te verstrekken maaltijd.
De fiscale faciliteit voor het verrekenen van vakbondscontri-
butie en een maximum van drie dagen per jaar vakbondsverlof 
voor kaderleden komen als vakbondsfaciliteiten in de cao. 

Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
De wachtdagen zijn teruggebracht van 2 naar 1 per ziektegeval. 
Voor parttimers wordt de berekening van de wachtdagen pro-
rata.

GeHANDiCApTeNzOrG
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2009 tot en met 28 fe-
bruari 2010.
Er is gekozen voor een korte cao ronde. Vanwege de economi-
sche crisis was het belangrijk snel tot een resultaat te komen. 
Een langdurige onderhandeling had het resultaat negatief kun-
nen beïnvloeden. 

Lonen
De lonen worden verhoogd:per 01-01-2009 3,0%. 

FOrTiS BANK 
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2009 tot en met 28 fe-
bruari 2010.
 
Lonen
De lonen en de loonschalen worden verhoogd:
- per 1 januari 2009 3,5%. 

eenmalige uitkering
Naast de structurele loonsverhoging vindt een eenmalige uit-
kering plaats van 1%. 

Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
In de loop van 2009 wordt ten behoeve van de integratie van 
Fortis en ABN Amro opnieuw gesproken over een integraal So-
ciaal Plan en min of meer geharmoniseerde arbeidsvoorwaar-
den.

ABN AMrO HypOTHeKeNGrOep 
De cao heeft een loopt van 1 januari 2009 tot en met 28 febru-
ari 2010.
 
Algemeen
De werkgever zal, indien als gevolg van de integratie, perso-
neel van Fortis in dienst zal treden, in overleg treden met de 
vakbonden over de arbeidsvoorwaarden van deze groep me-
dewerkers. Een en ander uiteraard met inachtneming van het 
benodigde overleg met de Ondernemingsraad en de wettelijke 
regeling van ’overgang van onderneming’ (art. 7:662 BW e.v.).
 
Lonen
De lonen worden verhoogd:
- per 01-01-2009 3,5%. 

Fondsen
De werkgever is verder bereid om éénmalig een totaal bedrag 
van € 10.000 bij te dragen aan (gezamenlijke) internationale 
solidariteitsprojecten van FNV, CNV, De Unie en de BBV, na 
overlegging van rekeningen hieromtrent. 

prODUCTie TNT 
De cao heeft een looptijd van 1 april 2009 tot en met 31 maart 2012.
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Het betreft de cao Productie schalen 1 tot en met 4. Bij de on-
derhandelingen is prioriteit gegeven aan het voorkomen van 
massaal gedwongen ontslag.  

Lonen
De lonen worden verhoogd:
- per 01-04-2010 1,0%;
- per 01-04-2011 1,0%. 

Kostenbesparing
Er wordt een kostenbesparing bewerkstelligd door een verla-
ging van het basissalaris met 7 %, verlenging van de arbeids-
duur van 37 naar 38 uur. Dit leidt tot een inkomensverlies van 
ongeveer 15 %. Door overgangsrecht wordt dit gat voor een be-
paalde periode aangevuld tot 95 % van het huidige inkomen. 

Overgangsrecht
Blijvers krijgen een suppletie op hun lagere inkomen om de ge-
volgen van de besparingen op te vangen. De suppletie is alleen 
voor verlies aan inkomen, niet voor minder vrije tijd en langer 
werken. De suppletie wordt betaald in de vorm van een maan-
delijkse aanvulling op het salaris zodat de werknemer op 95 % 
van zijn bruto-inkomen van maart 2009 uitkomt. Het bedrag 
wordt eenmalig vastgesteld en blijft tijdens de duur van de sup-
pletie gelijk. De duur van de suppletie is afhankelijk van leeftijd 
en gedeeltelijk van dienstjaren.

Werkgelegenheidsgarantie
Er zullen gedurende zes jaar geen gedwongen ontslagen vallen 
als gevolg van reorganisaties. De eerste drie jaar geldt dit zon-
der voorwaarden. Daarna wordt het afhankelijk van de vraag of 
uitstroom- en omzetdoelstellingen worden gehaald. Er wordt 

van medewerkers een groter flexibiliteit verwacht. Als na 1 
april 2012 gedwongen ontslag onontkoombaar blijkt, is de af-
spraak dat wordt voorkomen dat de uitkering lager wordt dan 
70% van het oude inkomen.

Mobiliteitsbudget
Alle medewerkers (ook kleine deeltijders en medewerkers van 
sorteercentra) die onder de cao Productie komen te vallen en 
het bedrijf verlaten, hebben recht op mobiliteitsbudget. De 
regeling geldt niet voor medewerkers met contracten voor be-
paalde duur, overcomplete en langdurig zieke medewerkers en 
mensen die tot 1 april 2014 met VUT, PPB of pensioen kunnen. 
Het mobiliteitsbudget wordt berekend op basis van het inko-
men van 31 maart 2009. De hoogte is conform de Mobiliteits 
cao. De suppletie voor het vertrek bij TNT is ontvangen wordt 
van het budget afgetrokken. 

OVeriGe CAO’S
De cao’s voor postbezorgers en zaterdagbestellers hebben even-
eens een looptijd van drie jaar met een zelfde loonontwikkeling.
De lonen worden verhoogd:
- per 01-04-2010 1,0%;
- per 01-04-2011 1,0%. 

De pensioenregeling voor postbezorgers vervalt omdat die niet 
goed werkt. Als compensatie geldt een toeslag van één procent. 
Voor de cao TNT schalen 1 tot en met 13 (overig personeel dat 
niet onder de cao Productie valt) zal nader overleg plaatsvin-
den over een éénjarige cao. 
Het akkoord moet nog worden voorgelegd aan de leden van de 
vakbonden. 

Ledenwerfactie
Per 01-01-2009

Beste ABW-leden,
Werf een lid en verdien voor ieder geworven lid een VVV-irischeque van € 10,00.

Heb je 10 leden geworven, dan krijg je een extra bonus, nl. een VVV-irischeque van € 50,00.
Een eenvoudig rekensommetje leidt bij het werven van 10 leden tot een aardige 

ledenwerfpremie van maar liefst € 150,00, nl.:
10 leden x € 10,00 = € 100,00 + € 50,- (extra bonus).  

ABW-leden, 
Op 23 september 2009 bestaan we 65 jaar.

Niets is leuker dan de jarige Vakbond ABW een lid cadeau te doen. 
Maak je buurman/vrouw, collega, vriend(in) lid, oom, tante, kind, vader, moeder, etc. lid.  

Doe je dit, dan kom je in aanmerking voor een leuke ledenwerfpremie en tegelijkertijd help je ons te groeien 
tot - wie weet - de grootste vakbond van en voor iedereen in Limburg.

U wilt dit toch ook?

Aarzel niet en start vandaag!
Succes iedereen!

Vakbond ABW: de vakbond van en voor ieDereeN in Limburg!!
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Herman Tummers is al een groot aantal jaren lid van de 
Vakbond ABW en onze ambassadeur bij Vixia in Sittard. Na 
8 jaar zitting te hebben genomen in de Ondernemingsraad, 
heeft hij nu gekozen voor de functie van kaderlid. Als 
kaderlid is hij nu de schakel tussen het bedrijf en de 
Vakbond ABW.  

“Ik vind het vakbondswerk en het lidmaatschap van de 
Ondernemingsraad minder goed te combineren. En dat geldt 
ook in combinatie met het lidmaatschap van de WSW-raad in 
Sittard/Geleen, waarvan ik sinds begin 2009 deel uit maak”,  
aldus Herman. Op dit moment is hij tijdelijk werkbegeleider bij 
businesspost. In de nabije toekomst hoopt hij weer in zijn oude 
vak van vaktrainer aan de slag te kunnen bij Vixia. Hij is graag 
bereid in te gaan op een aantal vragen en hoopt op deze wijze 
ook anderen enthousiast te maken om als ambassadeur namens 
de Vakbond ABW op te treden. 
“Ik heb ooit gekozen voor de Vakbond ABW vanwege de korte 
lijnen en de directe bereikbaarheid. Ze zitten letterlijk en 
figuurlijk in de buurt.”

Welk vakbondswerk verricht u binnen Vixia?
“Ik fungeer als aanspreekpunt voor de vakbondsbestuurder 
binnen Vixia. Ik signaleer zaken en maak deze bespreekbaar.  Ik 
probeer ook een brug te slaan tussen de diverse vakbonden en de 
leden. Ik geloof in samenwerking en niet in afzetten tegen. En 
daarnaast weten veel collega’s me te vinden met vragen over de 
CAO of de wetgeving. Ik ben hiervan goed op de hoogte. Zelfs het 
kader van Vixia weet ik wel eens op het juiste artikel te wijzen.”
 
Wat is uw grootste succes tot nu toe?
“Eigenlijk ben ik wel een beetje trots op de positie die we als 
Vakbond ABW op dit moment hebben binnen Vixia. We zijn 
volledig geaccepteerd als gesprekspartner voor de directie en 
hebben een flinke inbreng gehad bij het afsluiten van het Sociaal 
Plan.”

Even voorstellen...
  Herman Tummers, 
onze ambassadeur 
               bij Vixia.

Vorig jaar is de Vakbond ABW gestart met het 
schriftelijk én telefonisch benaderen van een groot 
aantal leden in de bedrijven waar de Vakbond ABW 
nog geen voet aan de grond heeft. 

De kernvraag was én is nog steeds of onze leden bereid 
zijn om in hun bedrijf namens de bond op te treden als 
contactpersoon en zich samen met ons willen inzetten, 
zodat we meer invloed kunnen krijgen op het reilen en 
zeilen bij hun werkgevers. Kortom zijn ze bereid op 
hun werk als ambassadeur van de Vakbond ABW op te 
treden.
De respons van deze actie is nog niet wat het wezen 
moet, maar succes is de weg van vele stappen en de 
eerste stapjes zijn gemaakt.
Een aantal leden heeft aangegeven zich in te zetten 
voor de bond binnen het bedrijf waar ze werken en 
onze vakbondsbestuurders bedrijvenwerk zijn druk 
doende ‘face to face’ gesprekken te voeren met deze 
nieuwe ambassadeurs.

Ik noem bewust de term nieuw, daar we natuurlijk 
al héél veel ‘oude’ ambassadeurs hebben in een groot 
aantal bedrijven waar de ABW een volwaardige 
gesprekspartner is. Te denken valt o.a. aan de 
vele medezeggenschapsvormen waar de bond in 
participeert en de vele CAO’s die we afsluiten.

In Vizier willen we in de rubriek ‘Even voorstellen’ 
steeds een van de ambassadeurs – oud en nieuw - aan 
het woord laten en kijken wat we samen voor elkaar 
kunnen betekenen. 

Zou u ook een ABW-ambassadeur willen zijn in een 
bedrijf waar we (nog) niet aanwezig zijn, laat het aan 
ons weten via een mail naar ika@vakbondabw.nl
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Zijn er nog onderwerpen die u graag binnen uw organisatie aan de orde 
wilt stellen?
“Het handhaven, eventueel met wat aanpassingen van het Sociaal 
Plan dat de komende jaren nog van groot belang kan zijn, gezien de 
plannen die op dit moment binnen Vixia uitgewerkt worden”. 

Op welk gebied zou u graag (meer) ondersteuning wensen (vanuit de 
Vakbond ABW)?
“De ondersteuning op dit moment is goed. Naast de informatie over 
Vixia in de ledenbijeenkomst is het goed ook ruimte bieden voor 
algemene informatie overdracht door deskundigen, bijvoorbeeld op 
het gebied van WIA, pensioen en  CAO ontwikkelingen.”

Heeft u nog tips voor de Vakbond ABW?
“Blijf kort bij de leden. Regionaal en laagdrempelig. Groeien is goed, 
maar dit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit.”

We mogen dus concluderen dat we in u een actief en tevreden lid hebben? 
“Zonder meer”, zegt Herman. “Laten we proberen de positie te 
behouden die we nu samen bereikt hebben”.

Wat voor een bedrijf is Vixia?
Vixia heeft ongeveer 120 medewerkers en ± 1250 

WSW-cliënten in dienst en wordt gezien als één van 

de grootste werkgevers en leverancier van arbeidspo-

tentieel in de Westelijke Mijnstreek.

Het bedrijf biedt een breed scala aan industriële acti-

viteiten en diensten, o.a. op het gebied van assembla-

ge, confectie, verpakken, schoonmaakdienst, catering, 

postbezorging en groenvoorziening.

Vixia is een MensOntwikkelbedrijf voor mensen die 

een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dat 

zijn mensen met een Sociale Werkvoorziening-indica-

tie en mensen met verschillende soorten uitkeringen. 

Deze mensen biedt Vixia ontwikkel-trajecten én werk 

voor kortere of langere tijd, passend bij hun individu-

ele kwaliteiten en bij voorkeur op de reguliere arbeids-

markt. 

Oproep
Algemene vergadering én ledenvergadering bondsgroepen

Geacht ABW-lid,

Op maandag 25 mei a.s. vindt de Algemene Vergadering plaats in Auberge de Rousch aan de Kloosterkensweg 17 te Heerlen. 

De opzet van de Algemene Vergadering is als volgt:
19.00 uur  Statutair deel Algemene Vergadering
19.30-19.45 uur  Pauze
19.45 uur   Vervolg  statutair deel Algemene Vergadering
20.30 uur  Einde Algemene Vergadering
Vanaf 20.30 uur  Napraten onder het genot van een hapje en drankje 

Op basis van de Statuten van de Vakbond ABW kunt u niet rechtsreeks deelnemen aan de Algemene Vergadering, maar gebeurt dit 
via de afvaardiging. De afvaardiging van deze vergadering geschiedt via de ledenvergadering van de bondsgroepen waaronder u valt.  
In deze ledenvergadering wordt de kandidaatstelling van de afgevaardigden conform artikel 5.5.1.  van de Statuten van de Vakbond 
ABW vastgesteld. 
Noot: Diegenen die zich reeds kandidaat hebben gesteld voor deze Algemene Vergadering hoeven dit niet nogmaals te doen.

In het onderstaande schema treft u aan wanneer de ledenvergaderingen van de bondsgroepen plaatsvinden. Alle vergaderingen 
vinden plaats op het bondskantoor in Heerlen. Adres: Valkenburgerweg 75, 6419 AP Heerlen.

Ledenvergadering Bondsgroep  Vergaderdag  Datum  Tijdstip  Locatie
Gepensioneerden/ Uitkeringsgerechtigden Maandag  11 mei  10.00 uur Bondskantoor
Dienstverlening & Industrie  Dinsdag   12 mei  19.00 uur Bondskantoor
Sociale Werkvoorziening   Woensdag  13 mei  13.00 uur Bondskantoor
 
Indien u nog vragen heeft, neem dan contact op met ondergetekende, e-mail  ika@vakbondabw.nl of  (045-5719955).

Met vriendelijke groet,
Vakbond ABW,

Indra Kandhai, 
secretaris/penningmeester. 
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NieUWe reGeLS VOOr ArBeiDSTiJDeN 
perSONeNCHAUFFeUrS
Vaste chauffeurs die voor één of slechts enkele personen rijden, 
de zogeheten personenchauffeurs, krijgen de mogelijkheid om 
van nieuwe, ruimere regels voor arbeidstijden gebruik te maken. 
Om dit mogelijk te maken heeft de ministerraad op voorstel van 
minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd 
met een wijziging van het Arbeidstijdenbesluit.
De chauffeurs kunnen door de wijziging gedurende één week beschikbaar 
zijn en vervolgens de andere week vrij zijn, het zogenaamde week-op/week-
af-rooster. Hun werkgevers kunnen deze roosters alleen invoeren als ze 
dit in de CAO of met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging 
hebben afgesproken. Ook de chauffeurs die het aangaat geven de voorkeur 
aan dit week-op/week-af-rooster. De regeling is niet bedoeld voor zogenoemde 
‘poolchauffeurs’, of personenchauffeurs die bijvoorbeeld gehandicapten 
vervoeren.
De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het ontwerpbesluit voor advies aan 
de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het besluit wordt openbaar 
bij publicatie in het Staatsblad.

Bron: Min SZW

OOK iN HeT WeeKeND zieKeNGeLD VOOr UiTzeNDKrACHT
Uitzendkrachten krijgen straks in hun eerste ziekteweek ook over werk in het 
weekend ziekengeld uitbetaald.
Onder de Ziektewet vallen o.a.  uitzendkrachten, andere flexwerkers en vrouwen 
die ziek zijn als gevolg van hun zwangerschap of bevalling. Degenen die in 
het weekend werken, moeten op dezelfde wijze aanspraak kunnen maken op 
ziekengeld.
Bij ziekte gelden twee wachtdagen. In de huidige situatie kan het daardoor 
voorkomen dat iemand die in het weekend werkt en op die dagen ziek is, in zijn 
eerste ziekteweek minder geld ontvangt dan iemand die doordeweeks werkt.
Nu krijgt  een uitzendkracht die van dinsdag tot en met vrijdag werkt en ziek 
wordt op die dagen voor donderdag en vrijdag ziekengeld. Een uitzendkracht die 
van donderdag tot en met zondag werkt en op die dagen ziek wordt krijgt echter 
in de eerste week zelfs helemaal geen ziekengeld.

Wie krijgen er mee te maken?
Alle mensen die in het weekend werken en die bij ziekte een beroep kunnen doen 
op een ziektewetuitkering.

Wanneer gaat de verandering in?
De dag na publicatie in het Staatsblad treedt de gewijzigde wet in werking.

Bron: Min SZW 

Voor u gelezen
Sociaal-actueel nieuws

Te VeeL ONGeLUKKeN MeT 
HeFTrUCKS
Er gebeuren nog steeds te veel aanrijdingen 
en ongevallen met heftrucks. Per jaar 
komen gemiddeld 200 meldingen van 
ernstige ongevallen bij de Arbeidsinpectie 
(AI) binnen. Het aantal gemiddeld dodelijke 
slachtoffers ligt al enige jaren op vijf per jaar 
en elk jaar melden zich 1700 slachtoffers 
op de spoedeisende hulp na een ongeval 
met een heftruck. De Arbeidsinspectie 
start een grootschalig project om het aantal 
ongevallen te verminderen. Daarbij zal er 
ook op gelet worden of heftruckchauffeurs 
in strijd met de regels andere mensen op de 
heftruck mee laten rijden.
De Arbeidsinspectie wil voorts het gebruik 
van elektrische heftrucks bevorderen om 
de dieseluitstoot in binnenruimten te 
verminderen. Tot eind 2009 wordt op grote 
schaal geïnspecteerd in magazijnen waar 
met heftrucks en magazijnstellingen wordt 
gewerkt. De inspecties worden het gehele 
jaar uitgevoerd en vinden vooral plaats in 
de sector logistiek zoals in magazijnen, 
distributiecentra en groothandels.
De afgelopen jaren zijn ondanks 
inspanningen van de Arbeidsinspectie en 
andere betrokken partijen de ongevalcijfers, 
ongeveer 200 meldingen per jaar, niet 
veranderd. Ongevallen met heftrucks zit 
in de top-4 van oorzaken van ongevallen 
op de werkvloer met als gevolg grote 
gezondheidsschade voor werknemers. De 
Arbeidsinspectie streeft ernaar het aantal 
ongevallen sterk te verminderen

Bron: RVD 
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Hier
had uw advertentie kunnen staan!

Heeft u interesse in een advertentie in Vizier?
Neem dan contact op met de redactie.

Valkenburgerweg 75, 
6419 AP Heerlen, 

Tel.: 045-5719955, 
Fax: 045-5715360, 

Email: balie@vakbondabw.nl
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40 JAAR…  KLAAR!
De meest eerlijke oplossing

Crisis is nu al het toverwoordwoord van 2009. Hét moment voor 
de politiek, werkgevers en wetenschappers om maatschappelijk 
gevoelige onderwerpen weer hoog op de agenda te plaatsen. Zo-
als de verhoging van de Pensioen/AOW leeftijd. Zo lang geleden 
is het niet dat we met alle vakbonden op het Museumplein in 
Amsterdam stonden. Weet u nog…..2 oktober 2004! De Uit-
komst was dat iedereen geboren vanaf 01-01-1950 geen gebruik 
meer mocht maken van een VUT- of vergelijkbare regeling, dus 
doorwerken tot 65 jaar.
Via de media horen we steeds vaker dat het noodzakelijk wordt 
om de AOW- gerechtigde leeftijd en daardoor dus de pensioen-
leeftijd zelfs te verhogen naar 67 jaar. Dat dit op maatschappe-
lijk verzet stoot is dan ook niet vreemd. Mensen moeten al lan-
ger doorwerken en als dit nog langer wordt voelen zij zich dubbel 
gepakt.
Door de financiële crisis moeten zaken anders worden geregeld, 
dat is voor iedereen duidelijk. Ondanks dat mensen geen en-
kele invloed hebben gehad op wat er met hun pensioencenten 
gebeurde (beleggen i.p.v. sparen) krijgen ze nu wel de rekening 
gepresenteerd. 
Ook de AOW zal onbetaalbaar worden omdat we ouder en zgn. 
gezonder zijn, zegt men. Wat mij niet duidelijk is, hoe kan dit nu 
ineens? Bij de instelling van de AOW was het gebruikelijk dat al-
leen de man werkte. Er was dus één inkomen in een huishouden, 
waar de AOW-pot mee gevuld werd, terwijl er twee mensen aan-
spraak op de AOW zouden gaan maken. Daar zijn hoogstwaar-
schijnlijk ook de toekomstberekeningen op gemaakt. Al worden 
we nu wel ouder en hebben we minder kinderen gekregen (mede 
op advies van de overheid), is het vandaag de dag vanzelfspre-
kend dat er met z’n tweeën wordt gewerkt in een huishouden. 
De pot wordt dus nu met twee inkomens gevuld. Zelfs de baby-
boomers waren al geboren, en dus was het geen geheim wanneer 
deze de AOW gerechtigde leeftijd zouden bereiken (hiervoor re-
serveert men ook). Eigenlijk blijven er twee scenario’s over. Als 
eerste: er zijn jarenlang mensen bij de overheid aan het slapen 
geweest, of het wordt als excuus gebruikt om onplezierige maat-
regelingen uit te kunnen voeren. 

Er zijn immers nog andere oplossingen dan iedereen langer 
doorwerken. Ikzelf ben een grote voorstander van iedereen 40 
jaar werken. Dit is wel zo eerlijk. 
Immers niet iedereen heeft de mogelijkheid om te gaan studeren. 
Wie niet gaat studeren betreedt relatief jong de arbeidsmarkt. 
Men komt terecht in beroepen welke veelal fysiek zwaar zijn. En 
dan is het wel zo reëel dat je hier na 40 jaar mee mag stoppen. 
Hiermee wil ik niet zeggen dat ander werk niet zwaar is. Maar de 
realiteit is wel zo dat indien je gestudeerd hebt je salarisschaal 
ook een hoger plafond heeft. Aangezien een brood bij de bakker 
gewoon afgerekend moet worden en niet inkomensafhankelijk 
is, is het makkelijker voor iemand die gestudeerd heeft een ver-
zekering af te sluiten om eventueel eerder te kunnen stoppen 
met werken als Jan(Tine) de arbeider. 

Mijn conclusie is dan ook dat de variant van 40 jaar werken en 
dan stoppen, kortweg 40 jaar ….klaar! de meest eerlijke oplos-
sing is voor iedereen. 
Bent u het met mij eens, bel, schrijf of mail de bond. Misschien 
kunnen we ons hier hard voor gaan maken.

Mariëlle Flipse, lid Hoofdbestuur en voorzitter Bondsgroep
Industrie & Dienstverlening.

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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In deze rubriek zouden we eigenlijk 
ingaan op de vraag ‘Hoe is het ziekengeld 
geregeld bij diverse oproepkrachten?
Helaas hebben we moeten constateren 
dat het antwoord op deze vraag niet 
eensluidend hoeft te zijn, daar het 
antwoord veelal afhankelijk is van de 
specifieke feiten en omstandigheden. 
Daarom kunnen we geen standaard 
antwoord geven.
Mocht u hierover wel specifieke vragen 
hebben, dan kunt u zich altijd wenden 
tot de advocaten/vakbondsbestuurders 
juridische ledenservice.

In deze editie gaan we met een groot 
aantal feestdagen in het vooruitzicht 
in op de volgende vraag die ik onlangs 
gesteld kreeg tijdens mijn spreekuur:

‘Moet ik werken op feestdagen en krijg ik 
een extra beloning als ik werk?’ 

Of u vrij bent op feestdagen, hangt af 
van uw cao of arbeidsovereenkomst. 
Wilt u weten of u op een bepaalde 
feestdag moet werken, raadpleeg uw cao 
of arbeidsovereenkomst. 
Wel merk ik op dat er bepaalde soorten 
feestdagen zijn t.w. erkende en niet-
erkende feestdagen. Er wordt vaak in 
een cao of arbeidsovereenkomst een 
onderscheid gemaakt tussen erkende en 
niet-erkende feestdagen. Een erkende 
feestdag is bijvoorbeeld Kerstmis en 
niet-erkende feestdagen zijn feestdagen 
die afwijken van de in Nederland erkende 
feestdagen. Deze zijn vooral religieuze 
feestdagen van Joden, Moslims,  Hindoes 
en Boeddhisten.

Bij erkende feestdagen hebt u  standaard 
een vrije dag. Maar voor een niet-erkende 

feestdag (bijvoorbeeld het Suikerfeest of 
het Holi-feest) kunt u een snipperdag 
opnemen.  
 
Hoe zit het met de beloning als ik werk op 
feestdagen? Krijg ik bijvoorbeeld extra 
beloning?

Als u op een feestdag werkt, heeft u 
niet automatisch recht op een extra 
beloning in geld of tijd. Dit is afhankelijk 
van afspraken tussen de werkgever en 
de werknemer. En ook hier adviseer ik, 
raadpleeg uw cao of arbeidsovereenkomst 
voor meer informatie over de beloning 
voor werken op feestdagen. 

Straks  op 5 mei is het Bevrijdingsdag. Heb 
ik dan ook een vrije dag?

Bij Koninklijk Besluit van 24 september 
1990 is 5 mei uitgeroepen tot een 
nationale feestdag. Maar dat betekent 
niet dat 5 mei automatisch een vrije 
(feest)dag is. De regering heeft bepaald 
dat werkgevers en werknemers hierover 
zelf een regeling moeten treffen. Per 
sector gelden andere regelingen. 
Zo geldt voor het bedrijfsleven dat de cao 
of uw arbeidsovereenkomst regelt of 5 
mei een betaalde vrije (feest)dag is. Als er 
in de cao geen afspraken zijn gemaakt, of 
als de bedrijfstak geen cao heeft, beslist 
de werkgever of u vrij bent. In veel cao’s 
is vastgelegd dat werknemers alleen vrij 
zijn wanneer het een lustrumjaar is, 
zoals 2010, 2015 en 2020. 
Bij rijksoverheidsdiensten is het weer 
anders. Personeel in rijksoverheidsdienst 
is vrij, voor zover de dienst dat toelaat. 
Overheden en semi-overheden volgen 
zoveel mogelijk het voorbeeld van de 
rijksoverheid. 

Een vriendin van mij werkt in het basis- en 
voortgezet onderwijs. Moet zij bijvoorbeeld 
op een andere dag werken als een feestdag 
op haar werkdag valt?

Over het algemeen heeft ze een vrije dag 
als een feestdag op haar werkdag valt.
Als ze in deeltijd werkt, kan het zijn 
dat een feestdag op een van haar vaste 
werkdagen valt. Of haar werkgever 
haar op een andere dag kan inroosteren 
of ze kan vragen op een andere dag te 
werken, is afhankelijk van een aantal 
zaken. Bijvoorbeeld van of ze vaste 
werkdagen heeft, of wat ze met haar 
werkgever heeft afgesproken in haar 
arbeidsovereenkomst of cao. 

Het schoolbestuur bepaalt of een school 
gesloten is op 5 mei. 

In de volgende editie ga ik in op de 
volgende vraag:  

‘Op hoeveel vakantiedagen heb ik recht?’

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.
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Belastingservice 2009
Voorbij en foto’s

De belastingservice 2009 is voorbij en heel veel leden hebben weer gebruik gemaakt van onze gratis service. Voorzitter Jack Hurx-
kens die deze service ondersteunt en begeleidt blikt tevreden terug op deze zeer drukke periode voor de bond. 
Dit jaar was het drukker dan ooit omdat we als extra service aan onze leden alle toeslagen die ze in 2009 ontvangen hebben gecon-
troleerd op het toetsingsinkomen, omdat voor al deze toeslagen de aftrekpost ziektekosten in 2009 niet meer van toepassing is. 
Voorzitter Jack Hurxkens constateert dat we deze service natuurlijk alleen kunnen verlenen omdat we elk jaar weer kunnen terug-
vallen op onze vaste groep van vrijwilligers. Dankzij hen heeft de bond het merendeel van haar leden op tijd kunnen helpen.
Daarom grote dank aan al deze vrijwilligers.
In het onderstaande vertellen de vrijwilligers in het kort over hun ervaringen tijdens deze periode.

Het is nu alweer het 3e jaar dat ik belastingformulieren invul bij 
de ABW. Sommige leden komen nu al vanaf het begin bij mij. Het 
leuke hiervan is dat ik een band met die mensen heb opgebouwd. 
Ook dit jaar zie ik mensen met tassen vol papieren of met maar 
één envelop. Hoe dan ook ze zijn blij met onze hulp en dat hun 
aangifte weer professioneel is ingevuld. 

Irma Heida

Wat heel opvallend is dit jaar c.q. schrijnend, is dat veel mensen 
in grote onzekerheid verkeren en de weg soms volledig kwijt zijn. 
Door de constante veranderingen die Den Haag wil doorvoeren is 
dit eigenlijk niet zo vreemd. Onze overheid weet met kreten als, 
veranderingen in uw buitengewone uitgaven, zorgtoeslag, kinder-
toeslag en huurtoeslag een complete chaos te creëren. Met als klap 
op de vuurpijl voor veel mensen de kreet ”voorlopige inkomens-
afhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet”. Toch is het voor ons 
als invullers een voldoening als de leden met een gerust hart en 
tevreden het bondskantoor weer verlaten.

Jo van Varik 

Wat mij dit jaar in z’n algemeenheid opvalt, is dat de mensen de 
informatie bij zich hebben om het formulier op een correcte wijze 
in te vullen. Verder constateer ik dat zelf aangevraagde DigiD-co-
des vaak niet functioneren.
 
Wiel Wittenbernds
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Mijn mening is als volgt: er is een fijne werkomgeving met veel 
privacy voor de leden . De collega invullers waar ik mee gesproken 
heb of hulp aan gevraagd heb waren fijne mensen. Min punt is 
het trappen lopen. Een volgend jaar wil ik wederom voor uw bond 
invullen!

Jeu Smeets

Belastingservice van de Vakbond ABW, 
invullen daar doe ik graag aan mee.
Mensen zijn dankbaar voor wat je doet, 
en toveren hun papieren uit de hoge hoed.
Na wat puzzelen en zoeken, 
schrijf ik alles in de belasting boeken. 
Ik heb mijn werk goed gedaan, 
als de mensen tevreden naar huis toe gaan.

Ans Kolenburg

Kan ik de heer en mevrouw X,  die sinds kort de trotse eigenaren 
zijn van een eigen woning met hypotheek en dus ook met veel 
kosten, blijmoedig meedelen dat zij over 2008 nog ± € 2000,-  te-
rugkrijgen. Schiet meneer X uit z’n slof en zegt ‘maar dat is veel te 
weinig‘. Mij is verteld dat ik van de belasting de gemaakte kosten 
zoals taxatie kosten, afsluitprovisie, hypotheekakte e.d. terug-
krijg. De kosten terugkrijgen of de kosten in mindering brengen 
is nogal een verschil niet waar.  Blijft de vraag, is de informatie 
verkeerd overgebracht of verkeerd begrepen?

Wim Capel

Ik vind het fijn om mensen te helpen om de belasting in te vullen, 
zeker als men geld terugkrijgt. Dan zie je blijde gezichten. Ik had 
een mevrouw die wel  6 keer vroeg of ik de aangifte wel goed had 
ingevuld. Ze vroeg dit zo met een blij gezicht dat ik zelf wel 4 keer 
alles gecontroleerd heb of ik het wel goed had om haar te overtui-
gen dat ze geld terug kreeg. Wat mij ook is opgevallen is dat on-
danks de checklist in Vizier veel mensen niet alles bij zich hebben. 
Dit geldt zeker voor de aanvullende verzekeringen ziektekosten. 

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

Celanese
Bij Celanese hebben wij in januari aan tafel gezeten vanwege de 
WTV-aanvraag en deze is ook toegekend.

Colortrend
In de vorige Vizier berichten wij u dat wij verwachten dat er een 
CAO principeakkoord tot stand zou komen. Inmiddels is dit 
CAO principeakkoord tot stand gekomen en hebben de leden dit 
akkoord ook goedgekeurd. De nieuwe CAO loopt van 1 januari 
2009 tot en met 31 december 2009. De structurele loonsverho-
ging bedraagt 2 %. Daarnaast wordt er dit jaar een groepsbonus 
ingevoerd die voor 2009 een gegarandeerde eenmalige uitkering 
van 0,75 % van het jaarloon zal bedragen.

Dalli Dicom
Eind maart 2009 zullen de CAO-onderhandelingen starten bij Dal-
li Dicom. Wij gaan een loonsverhoging van 3,5 % voorstellen.

DocMorris
DocMorris gaat een Nederlandse BV oprichten en al haar Neder-
landse ondernemingsactiviteiten van haar huidige N.V. daarin 
onderbrengen. Zij hebben de vakbonden hiervoor goedkeuring 
gevraagd. 

DSM
In mei a.s. starten de CAO-onderhandelingen voor de CAO 
2009-2010. Inmiddels hebben enkele informele bijeenkomsten 
met betrekking tot de voorbereiding op de nieuwe CAO plaats-
gevonden en heeft DSM aangegeven dat zij voor 2009-2010 een 
CAO willen ontwikkelen die uit twee gedeelten bestaat, te weten 
een algemeen gedeelte waarin de algemene onderwerpen worden 
vastgelegd en daarnaast per eenheid een CAO waarin de speci-
fieke onderwerpen per eenheid worden vastgelegd.

e-MAX
Ook bij E-MAX hebben wij aan de tafel gezeten vanwege de WTV-
aanvraag. Deze is aangevraagd met bijvoeging van een scholings-
plan en is inmiddels goedgekeurd. Tevens is men van vijfploegen 
naar een drieploegen overgestapt. Een en ander heeft allemaal te 
maken met een dalende omzet.

GBC
In februari jl. heeft de eerste CAO-onderhandeling plaatsgevon-
den. Het bedrijf is in principe verkocht en gezien het feit dat 
eerst alle verkoopformaliteiten moeten plaatsvinden, heeft GBC 
met de kopende partij afgesproken dat er in die tussentijd geen 
nieuwe overeenkomst zoals een CAO wordt afgesloten. Nieuwe 
overeenkomsten mogen eerst worden gesloten nadat alles rond 
is met betrekking tot de verkoop. De CAO-onderhandelingen 
zullen dan pas worden voortgezet. Naar verwachting zal dit er-
gens mei/juni a.s. zijn.

Habets BV (Machinefabriek)
Om het bedrijf te laten voortbestaan is het noodzakelijk dat voor 
15 medewerkers ontslag wordt aangevraagd.Deze procedure 
loopt nog.

Licom
Door het wegvallen van een grote klant was een reorganisatie 
bij Licom Bedradingssystemen onvermijdelijk. Dit betekent ge-
dwongen ontslagen voor een aantal niet-SW medewerkers en het 
onderbrengen van een groot aantal SW  medewerkers bij andere 

Licom onderdelen. 
Het Sociaal Plan voor de niet-SW 
medewerkers is inmiddels afgesloten. 

Maecon
Bij Maecon zijn de CAO-onderhandelingen gestart voor de me-
dewerkers die onder Maecon BV vallen. 

profcore
Er is inmiddels een principeakkoord tot stand gekomen en dit is 
ook door de leden goedgekeurd. De looptijd van de nieuwe CAO 
is van 1 oktober 2008 tot en met 31 maart 2010. De werknemers 
krijgen per 1 februari jl. een loonsverhoging van 3 % en per 1 ja-
nuari 2010 van 0,25 %. Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt 
met betrekking tot het begrip overwerk, loondoorbetaling van 
loon bij ziekte alsmede m.b.t. reiskosten.

rolduc
De CAO-onderhandelingen hebben een tijd stil gelegen en wor-
den op 7 april weer voortgezet.

SABiC
Medio maart heeft een spoedbijeenkomst plaatsgevonden waar-
in werd medegedeeld dat op termijn 150 werknemers ontslagen 
zullen worden, de CAO wordt bevroren (dus ook de afgesproken 
loonsverhogingen worden niet doorgevoerd).

Sevagram
Sevagram heeft een reorganisatie aangekondigd voor de interne 
diensten. De onderhandelingen over het Sociaal Plan gaan op dit 
moment vooral over de inhoud van het Sociaal Plan. Concrete 
plannen voor de verschillende afdelingen zijn nog niet bekend 
gemaakt.

The phone House
Er heeft een aantal CAO-onderhandelingen plaatsgevonden. De 
vakbonden en werkgever verschillen op een cruciaal punt nog 
van mening en wel op het punt van de loonsverhoging. Wij vra-
gen 3,5 % en de werkgever zit beduidend lager. Wij hopen dat wij 
in de volgende Vizier u de uitslag kunnen mededelen.

Vixia
Bij het Sociale Werkvoorzieningbedrijf Vixia in de Westelijke 
Mijnstreek wordt gewerkt aan een nieuwe organisatiestructuur. 
Deze veranderingen voorzien in het inrichten van een Gemeen-
telijk Werkbedrijf en een Mensontwikkelbedrijf. Hiermee hoopt 
men een arbeidsmarktinstrument te creëren voor de doelgroep 
die minder kansen heeft tot de arbeidsmarkt door te dringen.

WML
De reorganisatie is ter advisering aan de Ondernemingsraad 
voorgelegd. In tegenstelling tot de eerder verstrekte plannen zijn 
deze nu onderbouwd met cijfers. Voor de medewerkers die de or-
ganisatie noodgedwongen moeten verlaten ligt er inmiddels een 
Sociaal Plan met als belangrijk uitgangspunt het begeleiden naar 
ander werk.
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De jaarwisseling is alweer even geleden en veel goede voornemens zijn inmiddels 
verdwenen en vergeten. Ondanks de wil om echt iets te bereiken is het alweer 
niet gelukt. Waarom is het zo moeilijk om gedrag te veranderen.
Waarom is gedrag veranderen zo moeilijk? 
Een van de redenen is dat we wel weten wat we willen, maar onvoldoende naden-
ken over de weg naar het doel. Neem nou stoppen met roken. We weten exact 
wat we willen. Nooit meer roken. Ondanks deze vaste wil is de kans groot dat we 
het niet volhouden. Omdat we onvoldoende nadenken wat we doen als we hun-
keren naar een sigaret. Als er zich onverwachte situaties voordoen waarbij roken  
in onze ogen onvermijdelijk  is. Bijvoorbeeld in situaties van  verdriet of stress. 
Of als het gezellig is. Dit zijn de situaties waarin de verleiding het grootst is.  Als 
we  vooraf over deze situaties nadenken kunnen we ons hiertegen wapenen. De 
oplossing is dan ook makkelijk.  Bedenk vooraf wat u gaat doen als het moment 
aanbreekt dat u weer een sigaret wilt opsteken. Bereid u voor op dit moment. En 
als u dreigt terug te vallen gaat u iets doen wat u zich vooraf  heeft voorgenomen: 
bijvoorbeeld  gaan sporten, wandelen of naar de kroeg. Daar mag immers niet 
meer gerookt worden. En als het u lukt om in een dergelijke situatie de sigaret te 
laten liggen, dan bent u trots op u zelf en verdient u een beloning. Bedenk ook 
deze beloning vooraf. Bijvoorbeeld een boek kopen of naar de film. Vier deze 
kleine successen want ze brengen u naar het einddoel.
Een ander voorbeeld. Stel u neemt u voor altijd op tijd te komen. Niets mak-
kelijker dan dat. Het is immers een kwestie van op tijd vertrekken. Weet dan 
dat naar schatting slechts 5% van ons gedrag door ons zelf bepaald wordt. 95% 
van ons gedrag verloopt onbewust, automatisch en wordt gestuurd door omge-
vingsfactoren. Bijvoorbeeld een telefoontje als u wilt vertrekken, een file of een 
uitgelopen vergadering. Probeer dan nog maar eens op tijd te komen. 
Ook dit kan door ons  te wapenen tegen een aantal zaken en hier vooraf al re-
kening mee houden en  te beslissen hoe in deze situaties te reageren. Eigenlijk 
verhoogt u hiermee het percentage van het gedrag dat u zelf bepaald.
Probeer het maar eens. Het werkt.
          
Will Kapell

Goede voornemens 
en de kunst 

van het veranderenreeds vele leden van 

ons hebben de web-

site 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-

langrijke ontwikke-

lingen, is er een 

rubriek ‘Laatste 

Nieuws’. Klik op 

deze rubriek voor de 

laatste ontwikkelin-

gen.

WWWWWW
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SeNiOreNDAGeN ziJN DiSCriMiNATie
De werkgever mag een seniorenverlofregeling die in een cao is 
opgenomen eenzijdig opzeggen als deze in strijd is met de wet. 
Aangezien de cao uitdrukkelijk regelt dat voor werknemers in 
bepaalde leeftijdscategorieën extra verlofaanspraken gelden, 
wordt daarin onderscheid gemaakt tussen werknemers die wel 
en die niet in één van deze categorieën vallen. De cao maakt 
daarmee onderscheid naar leeftijd.
Een onderneming, die in de arbeidsovereenkomsten 
met werknemers verwijst naar de cao voor informatie-, 
communicatie- en kantoortechnologiebranche, besluit per 1 
januari 2007 op grond van de Wet gelijke behandeling op grond 
van leeftijd bij arbeid (WGBL) de extra verlofdagen voor oudere 
werknemers te schrappen. Deze eenzijdige opzegging wordt per 
brief aan de werknemers medegedeeld. De werknemers die van 
de regeling profiteren zijn het hier niet mee eens en stappen 
naar de rechter.
In de cao, die overigens niet algemeen verbindend is verklaard, 
is een bepaling opgenomen die regelt dat werknemers in 
bepaalde leeftijdscategorieën extra verlofdagen hebben. De 
cao dateert van na de invoering van de WGBL. Een bepaling 
die onderscheid maakt naar leeftijd kan, volgens de commissie 
gelijke behandeling, in bepaalde situaties gerechtvaardigd zijn. 
De bepaling is dan ook niet per definitie nietig. Het verbod van 
onderscheid naar leeftijd bij de arbeidsvoorwaarden geldt niet 
als het is gebaseerd op werkgelegenheids- of arbeidsmarktbeleid 
ter bevordering van arbeidsparticipatie van bepaalde leef-
tijdscategorieën, voor zover dit beleid wettelijk is vastgesteld 
of anderszins objectief gerechtvaardigd is voor een legitiem 
doel en de middelen voor het bereiken van dit doel passend en 
noodzakelijk zijn. Aangezien uit de stukken niet blijkt dat de 
seniorenverlofregeling onderdeel is van een meeromvattend 
pakket afspraken op het gebied van personeelsbeleid, 
arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden, is niet vast te 
stellen of de regeling een objectief gerechtvaardigd doel dient. 
De seniorenverlofregeling mocht daarom eenzijdig door de 
werkgever worden afgeschaft. 

Bron: Rb. Arnhem 13-02-2009, nr. 538337 Cv Expl.08-1688

VerGOeDiNG zieKTeKOSTeN MAG NOG 
De staatssecretaris van Financiën heeft goedgekeurd dat 
uitgaven voor ziekte, invaliditeit en bevalling tot 31 maart 2009 
onbelast worden vergoed als de werkgever die vergoeding in 
2008 al heeft toegezegd.
Sinds 1 januari 2009 mag de werkgever bijzondere ziektekosten 
niet meer onbelast vergoeden of verstrekken. De afschaffing 
van deze regeling hangt samen met de afschaffing van de 
buitengewone uitgavenregeling in de inkomstenbelasting per 
1 januari 2009. Dat betekent dat de werkgever de vergoeding 
of verstrekking van dergelijke ziektekosten vanaf 2009 in de 
loonheffing moet betrekken.
De staatssecretaris vindt het echter ongewenst als een 
werknemer in 2009 een vergoeding voor ziektekosten ontvangt, 
die in 2008 zijn gemaakt en waarvoor de vergoeding in 2008 al 
is toegezegd. Deze vergoedingen mogen daarom tot 31 maart 
2009 belastingvrij worden vergoed door de werkgever.

Bron: Belastingzaken  

zieKe WerKNeMer HOUDT VAKANTieDAGeN 
Vakantiedagen van werknemers mogen aan het einde van het 
jaar niet geschrapt worden als medewerkers door ziekte niet de 
kans hadden om ze tijdig op te nemen.
Het Europees Hof van Justitie heeft dat onlangs bepaald. 
Aanleiding waren twee soortgelijke zaken in Duitsland en 
Engeland. Werknemers waren daar aan het einde het van het jaar 
ziek thuis. Ze konden zo geen vakantiedagen opnemen, maar 
hun werkgever had die resterende dagen geschrapt op basis van 
het nationale recht.
Het Europees Hof heeft geoordeeld dat nationale landen het 
wettelijk recht op vakantiedagen niet zo mogen inperken.

Bron: EG HvJ 20-01-2009 

VerMiNDeriNG ADMiNiSTrATieVe LASTeN BiJ 
zieKMeLDiNG
Werkgevers hoeven hun zieke werknemer pas in de 42e week 
ziek te melden bij het UWV; nu moet dat al in de 13e week. 
De wettelijke melding dat de werknemer weer beter is (de 
hersteldmelding) vervalt. 
Werkgevers die hun zieke werknemer te laat aanmelden kunnen 
een boete krijgen van maximaal 455 euro per werknemer. Op dit 
moment wordt de verplichte loondoorbetaling voor werkgevers 
verlengd voor de periode dat de werkgever te laat was met 
ziekmelden. 
Het UWV stuurt de werkgever en werknemer straks in de 44e 
week een brief als de werknemer niet beter is gemeld. Deze brief 
wijst de werkgevers en werknemers op hun verplichtingen voor 
re-integratie.  
Deze maatregelen worden genomen om de administratieve 
lasten bij het ziekmelden van werknemers te verminderen.
De wet is op 1 november jl. in werking getreden.

Bron: Min SZW 

Voor u gelezen
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Wij feliciteren
zilveren bruiloft 
Op 17 maart jl. waren de heer en 
mevrouw J.G.M. Rook-Fafienska uit 
Brunssum 25 jaar getrouwd.

Vanaf deze plaats onze hartelijke 
gelukwensen! Een nog lange en 
goede toekomst samen wordt jullie 
toegewenst door de Vakbond ABW! 
Proficiat!

Jubilarissen
25-jarige jubilarissen april 2009
J. Jung uit Landgraaf
P.J.C.L. Reijnaerts uit Kerkrade
H.H. Kleinhaneveld-Everaerts uit 
Heerlen
H.J. Robroek uit Landgraaf
K.D. Kruger uit Kerkrade
H.H.G. Weigel-Jansen uit Kerkrade
J.S.L. Mertens uit Landgraaf
M.J.F. van den Brand uit Hoensbroek
H.W.H. Clement uit Hoensbroek
A.J. Majk uit Kerkrade

40-jarige jubilaris april 2009
G. Lennhaarts uit Landgraaf

25-jarige jubilarissen mei 2009
W.M.S. Geilen-Gehlen uit Susteren
K. Verhagen uit Kerkrade
M.E. Beukhof uit Schinnen

25-jarige jubilarissen juni 2009
F.J.B. Engels uit Simpelveld
W.G.M. Tummers uit Moorveld

40-jarige jubilaris juni 2009
L.M.L. Keller uit Stein

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

Overleden
Op 2 december 2008 overleed in 
de leeftijd van 74 jaar ons bondslid 
de heer G. Porta uit Landgraaf

Op 31 december 2008 overleed in
de leeftijd van 93 jaar ons bondslid
de heer H.J. van Veenendaal uit 
Landgraaf

Op 3 januari 2009 overleed in 
de leeftijd van 61 jaar ons bondslid 
de heer H.H.H. Hornman uit Geleen

Op 20 januari 2009 overleed in 
de leeftijd van 71 jaar ons bondslid 
de heer G.J. Schuivens  uit Heerlen

Op 28 januari 2009 overleed in 
de leeftijd van 72 jaar ons bondslid  
mevrouw A.M.G. Kemmerling-Doveren 
uit Kerkrade

Op 31 januari 2009 overleed in 
de leeftijd van 70 jaar ons bondslid 
de heer J.O.F. Vijgen uit Geleen

Op 3 februari 2009 overleed in 
de leeftijd van 87 jaar ons bondslid 
de heer P.H. Boshouwers  uit Sittard

Op 22 februari 2009 overleed in
de leeftijd van 70 jaar ons bondslid
mevrouw M.M. Staducki uit Heerlen

Op 22 februari 2009 overleed in 
de leeftijd van 56 jaar ons bondslid 
de heer W.J.H.M. Rutten uit Kerkrade

Op 10 maart 2009 overleed in
de leeftijd van 95 jaar ons bondslid
mevrouw H.M.M. Prins-Deneer uit 
Kerkrade

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

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. 

WEGWIJZER
VAKBOND ABW

“de vakbond voor iedereen!”
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Drukk

Maagdenbergweg 11, 5915 CN VENLO
Tel. 077 - 354 54 53, Fax 077 - 352 02 21

E-mail: venlo@vijgenboom.nl, Internet: www.vijgenboom.nl

Drukkerij Vijgenboom
ook uw ideale drukwerkpar tner

...als het gaat om persoonlijk advies, 

vriendelijke service, snelle levering, 

kwaliteit en concurrerende prijzen.

Wij maken ons druk om uw drukwerk.

Ons enthousiaste verkoopteam 

staat als een boom voor U gereed.

Werkzaamheden Valkenburgerweg
Beste leden,

Zoals u weet is de gemeente bezig met een grote reconstructie van de Valkenburgerweg en dan het gedeelte Valkenburgerweg 
tussen Douvenrade en de John F. Kennedylaan. Kortom het gedeelte waar het bondskantoor ligt.

Vanaf 1 januari 2009 is het bondskantoor weer bereikbaar vanuit de kant van
Douvenrade. 

De  gemeente Heerlen is druk doende met het laatste 
gedeelte van de reconstructie van de Valkenburger-
weg  t.w. het gedeelte op de hoek van de  Pijnsweg 
richting John F. Kennedylaan.

De prognose is dat de gehele reconstructie klaar is 
in april 2009.

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

Jack Hurxkens,
voorzitter.



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 ver-

schuldigd zal zijn.

Ik wil graag een

individueel lidmaatschap.

een part-time lidmaatschap.

(20 uur per week of minder)

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

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

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

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

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

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

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

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

� Werkzaam bij: ............................................................................................................

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

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

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

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

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

� Soort uitkering: ..........................................................................................................

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

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

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

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

Let op: elke vraag altijd invullen!!!

Deze aanmelding werd opgenomen door:

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

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

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

[* doorhalen wat niet van toepassing is.]

Opsturen

in een envelop naar:

Vakbond ABW

Antwoordnummer 113

6400 VB Heerlen

(postzegel niet nodig)

(deze strook niet invullen)

Bondsnummer:

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

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

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

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

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

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

Bondsnr. werver:

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

Aanmeldingsformulier

Contributieregeling Z.O.Z.

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!

ABW INSCHRIJFFORMULIER  01-10-2007  16:07  Pagina 1

Contributie per 01-01-09

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.

  

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. 
Grafische verzorging:
Lay-out en druk: Drukkerij Vijgenboom, 
foto’s: L. Huppertz. 
Vakbond ABW - iSSN 0166-2783 ��
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