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Attentie ABW-leden
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.
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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
Rijksweg Noord 100 | 6162 AM Geleen | www.offermans-joosten.nl
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Het is zomer en als het zomer is, dan betekent het automatisch dat de vakantieperiode
dichter bij komt. Onze leden maken zich op voor de vakantie en ook op kantoor gebeurt
dit. Net als op het werk van velen van u doen we het ook gespreid, want we moeten altijd
klaar staan om uw belangen goed te behartigen.
Maar ik betrap me zelf erop dat de blije en vrolijke gevoelens die de zomer met zich
meebrengt me af en toe nogal somber stemmen. En dit gevoel wordt mede opgewekt
door de recente peilingen over de werkgelegenheid, nl. dat er na het zomerreces een grote
ontslaggolf in aantocht is.
Een onlangs door KPMG (wereldwijd accountantsbureau) verricht periodiek onderzoek
naar de gevolgen van de kredietcrisis heeft uitgewezen dat er 4 op de 10 ondernemingen
in Nederland op dit moment personeel ontslaan.
Ik blijf evenwel hopen dat de wereldeconomie aantrekt, de beurzen zich herstellen en dat
door de financiële injecties aan banken en de regelingen vanuit de minister van SZW er
rust komt.
Kijken we naar de Deeltijd-WW, die – godzijdank - verlengd is, dan is die rust er helaas
nog niet. Want direct na het bericht dat de Deeltijd-WW verlengd zou worden bereikten
een aantal (anonieme) signalen ons over een mogelijk misbruik van deze regeling. Daar
we graag van onze leden wilden weten indien hun bedrijf gebruik maakt van de DeeltijdWW, of dit zo is hebben we via een bericht op onze website aan hen gevraagd of ze ook
signalen hebben dat de scholing niet plaatsvindt binnen de gemaakte afspraken, of ze
ondanks deze regeling moeten overwerken en dit zelfs gebeurt op zaterdag en zondag en
of de mensen in de deeltijd WW toch volledig aanwezig zijn op hun werk.
Indien bovenstaande signalen op hun werk spelen, dan riepen/roepen we hen
nadrukkelijk op deze signalen bij ons te melden.
Op het moment van het schrijven van mijn column waren er nog geen reacties binnen.
Zoals ik hierboven al meldde; gelukkig is de regeling Deeltijd-WW inmiddels verlengd
door de minister en dit juichen we enerzijds zeker toe, maar anderzijds moeten we
er voor waken dat de hiervoor bestemde gemeenschapsgelden onzorgvuldig besteed
worden.
Intussen heb ik ook de uitkomst gelezen van de zeer recente massa-enquête
21 minuten.nl (80.000 deelnemers). Typisch is dat op de vraag hoe Nederland de
zwaarste economische crisis sinds begin jaren 80 ziet, Nederlanders somber maar ook
zorgeloos tegelijk zijn. Meer dan de helft verwacht een crisis die 2 tot 5 jaar duurt.
Maar meer mensen dan in voorgaande onderzoeken zeggen gelukkig te zijn. De
economische crisis staat dus niet op de 1e plaats qua zorgen van Nederlanders. Wat wel
op de 1e plaatst staat, is de ‘normen- en waardencrisis’ (o.a. afname van tolerantie en
respect, toename van verbaal geweld). Een ander opvallende uitkomst is dat 56 % van
de Nederlanders de verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar, geen goede
maatregel vindt.
Op onze eigen website loopt ook een poll hierover en op het moment van schrijven van
mijn column kan ik concluderen dat 79,2% van de ABW-leden die deze poll hebben
ingevuld tegen een verhoging zijn, 14,6% vóór en 6,3 % heeft geen mening.
Ons hoofdbestuur is ook druk bezig met het innemen van een goed onderbouwd
standpunt en in de volgende Vizier kan ik u wellicht meer hierover vertellen.
Iets dat mij wel vrolijk en voldaan maakt is onze jaarlijkse jubilarishuldiging. Die vond plaats op 10 juni jl. in Auberge de Rousch en het voelt
héél goed om onze trouwe leden te huldigen en letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes te zetten. Want een ding is zeker, dat verdienen ze echt.
In deze Vizier is er ook een uitgebreid artikel aan
gewijd, voorzien van wat anekdotes en natuurlijk wat foto’s.
Jack Hurxkens,
voorzitter.



CAO-Nieuws

De belangrijkste maatregelen
Principeakkoord cao Glastuinbouw
De cao heeft een looptijd van 1 juli 2009 tot en met 30 juni
2010.

Vakantiebijslag en jaarlijkse uitkeringen
De korting op de eindejaarsuitkering van €90,76 komt te vervallen.

Algemeen
Om de gevolgen van de crisis te ondervangen, richten caopartijen een mobiliteitscentrum in. Doelstelling van het mobiliteitscentrum is om medewerkers die hun baan verliezen
te bemiddelen naar ander vast werk binnen de sector. Voor de
uitvoering van de werkzaamheden zullen samenwerkingsafspraken worden gemaakt met het UWV Werkbedrijf en andere
organisaties die nauw betrokken zijn bij de sector en bij de advisering van ondernemers in de glastuinbouw. Het mobiliteitscentrum wordt voor de periode van een jaar ingericht. De verwachting is dat het centrum op 1 september 2009 operationeel
zal zijn.
De afspraken zijn gemaakt in het licht van de zich verdiepende
crisis in de glastuinbouw. Zij sluiten aan bij het centraal akkoord dat eerder dit jaar tussen de centrale organisaties van
werkgevers en werknemers en het kabinet is overeengekomen.
Partijen komen ook overeen om in het verlengde van het caooverleg met elkaar verder te praten over een meerjarenperspectief op het gebied van arbeid en arbeidsverhoudingen in de
glastuinbouw. In een in te stellen werkgroep wordt verder gesproken en worden initiatieven ontwikkeld over onder andere:
- moderne arbeidsverhoudingen en medezeggenschap;
- modernisering van arbeidsvoorwaarden;
- arbeidsomstandigheden en de introductie van de arbocatalogus;
- loopbaanperspectief, loopbaanbeleid en scholing.
Bron: Glaskracht

Arbeidstoeslagen
Op basis van de conclusies van de werkgroep wachtdienst zal
Mosa voor 1 september 2009 een uniforme wachtdienstregeling ter instemming voorleggen aan de ondernemingsraad. Tijdens het najaarsoverleg zullen partijen overleg voeren over de
mogelijke arbeidsvoorwaardelijke consequenties hiervan.
Het bedrag bij de toeslag voor wachtdienst van € 136,15 wordt
gewijzigd in € 145,00.
Bron: AWVN

Principeakkoord cao Koninklijke Mosa
De cao heeft een looptijd van 1 april 2009 tot en met 31 maart
2010.
Lonen
De lonen worden verhoogd per:
- 01-04-2009 1,0%;
- 01-10-2009 0,6%.
In december 2009 wordt er een eenmalige uitkering verstrekt
van 0,25% over 12x het maandinkomen van november 2009.

Principeakkoord cao Tuinzaadbedrijven
De cao heeft een looptijd van 1 juli 2009 t/m 30 juni 2010.
Lonen
De lonen in functiegroep A t/m H worden verhoogd per:
- 01-07-2009 0,75%;
- 01-01-2010 1,00%.
Bron: AWVN
Principeakkoord cao Nederlandse Spoorwegen
De cao heeft een looptijd van 1 mei 2009 tot en met 30 september 2010.
Lonen
De lonen worden verhoogd per:
- 01-05-2009 1,7%;
- 01-01-2010 0,5%.
Deze loonstijgingen werken door op de secundaire vergoedingen waarbij voor de onregelmatigheidsvergoeding nacht/
zon- en feestdagen, hoog en laag een aparte verhoging geldt
van 10% per 1 mei 2009, 7,5% per 1 januari en 2,5% per 1 mei
2010, mits de target punctualiteit over 2009 wordt gehaald. Zo
niet, dan wordt deze laatste verhoging per 1 november 2010
geëffectueerd.
Bron: Nederlandse Spoorwegen

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.


99 Jubilarissen
			
in jubileumjaar
Feestelijke huldiging
in Auberge de Rousch
te Heerlen
In het jaar dat de Vakbond ABW een feestje mag vieren, de bond bestaat in september a.s. 65 jaar, werden 99
jubilarissen gehuldigd. Drie diamanten leden, tien gouden, vijftien robijnen en 71 zilveren. Helaas konden niet alle
jubilerende leden aanwezig zijn tijdens de traditionele huldiging in Auberge de Rousch in Heerlen. Maar uiteindelijk
kreeg iedereen de cadeautjes - die horen bij een lidmaatschap dat al geruime tijd duurt - uitgereikt in De Rousch of
thuis.
Veertig van de 99 jubilarissen waren, vaak vergezeld door
hun partner of familielid, op woensdag 10 juni aanwezig in de
Heerlense feestzaal. Zij hoorden hoe voorzitter Jack Hurxkens
stilstond bij de viering van hun diamanten, gouden, koperen of
zilveren lidmaatschap. ‘Dit is steeds weer een bijzonder moment
voor mij. Inmiddels ben ik al 28 jaar in dienst van de Vakbond
ABW. Begonnen als boekhouder, daarna penningmeester
en sinds enkele jaren voorzitter. Jaren heb ik bij dit feest
mogen ‘handlangeren’. Saillant detail is dat ik dat vele jaren
heb gedaan als hulpje van voorzitter Leo Noy, die ik vandaag
mag huldigen als zilveren jubilaris,’ aldus de voorzitter in zijn
welkomstwoord. ‘Leo was niet alleen mijn voorganger, maar
ook mijn grote leermeester en erelid van de Vakbond ABW.’
Jack Hurxkens kent vele leden die die avond aanwezig zijn,
persoonlijk; van de verschillende overlegorganen of van in de
spreekkamer. ‘Opmerkelijk is dat vanavond enkele bijzondere
leden hun jubileum vieren. Over Leo Noy heb ik het al gehad,
maar ook Jo Roijen, 12 jaar lid van het Hoofdbestuur en Chris
Otto, eveneens oud-Hoofdbestuurder, zijn nauw verbonden
met onze bond. Dat geldt ook voor Jan van Kooten. Samen met
zijn vrouw José was hij 28 jaar lang bijna dagelijks op kantoor
bij de Vakbond. José om alles schoon te maken en Jan om te
klussen of zijn vrouw te helpen. Voor mij zijn alle jubilarissen
even belangrijk. We zijn blij met leden zoals jullie. Jullie vormen
het fundament van de vereniging. Zonder u zouden we hier
niet staan.’ De jubilaris die waarschijnlijk de meeste kilometers
aflegde om de huldiging bij te wonen was de heer Curfs die
woonachtig is in het Oostenrijkse Altmunster.

schrijven met een fraaie Parker-pen. Natuurlijk ontbrak een
fraai boeket bloemen voor iedere jubilaris niet.
Alle feestelingen werden één voor één naar voren geroepen.
Ans Kolenburg voorzag de officiële huldiging van een
persoonlijke tekst over de jubilaris. De huldiging werd af en toe
onderbroken voor een optreden van de Geleense troubadour
Jan Ridderbeekx.
Hij kreeg de aanwezigen aan het ‘sjoenkelen’ met zijn
levensliedjes in het dialect.
Voor de derde maal op rij was er een komisch intermezzo met
het Bornse trio Ongeplök. Hun avonturen bij het Chinese
restaurant, het optreden van de Belgische zwarte rapper
Blankenberg en zijn collega Wali Bi vielen zeker in de smaak.
Maar dat gold ook voor hun versie van ‘Het is een nacht’ van
Guus Meewis. Het trio sloot af met het lied dat vier jaar geleden
het Vasteloaves Leedjeskonkoer won. Het trio maakt deel uit
van de vriendengroep die dit winnende liedje zong tijdens de
finale in Venray.

Voor de jubilarissen die 60 jaar lid zijn was er een mooie Noorse
leistenen klok. De 50-jarige jubilarissen ontvingen een gouden
insigne en een horloge, de 40-jarige jubilarissen kregen een
wijnschenkset en de zilveren jubilarissen kunnen voortaan
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60 jaar lid: Finy Kasperek-Slangen:
Finy Kasperek-Slangen was maar net ontslagen uit de
verpleegkliniek toen ze werd gehuldigd. Een val van de keldertrap
deed haar in het ziekenhuis belanden en vervolgens moest de
goedlachse Kerkraadse nog een tijdje revalideren. Ze toonde zich
zeer verheugd dat ze weer in haar eigen vertrouwde omgeving kan
wonen. De uitnodiging om te worden gehuldigd nam ze dan ook
graag aan. Ze kwam samen met haar zoon. ‘Ik ben blij dat ik al die
jaren lid ben gebleven van de bond. Na wat de bond voor mij heeft
gedaan, kon ik ze echt niet in de steek laten.’ Daarmee doelde Finy
Kasperek op de keren dat ze bij de Vakbond ABW moest aankloppen
voor hulp. ‘De bond heeft ons verschillende keren goed geholpen.
Daar ben ik nog steeds heel dankbaar voor.’
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50 jaar lid: Jan Martens
Jan Martens uit Stein werd via zijn collega’s lid van de Vakbond
ABW. Toen de sluiting van de mijn speelde, was Jan Martens blij
dat hij lid was van een vakbond. Toch heeft hij de vakbond gelukkig
niet nodig gehad om conflicten op te lossen. ‘Ik maak wel dankbaar
gebruik van de belastingservice. Verder ben ik heel tevreden
over het werk dat de bond verricht voor de leden.’ Jan Martens
werkte vele jaren bij de Staatsmijn Maurits en na de sluiting bij
een steenfabriek. ‘Daar stofte het nog erger dan ‘onderin’, zegt hij
lachend.

25

25 jaar lid: Jan van Kooten
Jan van Kooten was vijfentwintig jaar geleden solidair met zijn
vrouw José. Zij was interieurverzorgster bij de Vakbond ABW en
lid. Jan volgde. Hij vindt het belangrijk om lid te zijn, maar heeft
de vakbond nooit echt nodig gehad. ‘Gelukkig maar. Wel om de
belastingpapieren in te vullen.’ Na zijn werk ging hij vrijwel iedere
dag van de week samen met José naar het kantoor van de Vakbond
ABW om er te helpen. ‘Ik nam de klussen voor mijn rekening en José
zorgde ervoor dat alles er pico bello uitzag. Het was een geweldige
tijd. Heel gezellig, want af en toe was er zeker tijd voor een praatje.’
Het echtpaar deed dit werk 28 jaar. Maar ook na het beëindigen
van dit dienstverband, bleef een andere band, het lidmaatschap
van de Vakbond ABW, gewoon bestaan.
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40 jaar lid: Chris Otto:
Een andere vakbond kon niets voor hem doen, daarom werd
Chris Otto veertig jaar geleden lid van de Vakbond ABW. En zijn
nieuwe bond voldeed aan de verwachtingen. ‘Ik heb de bond wel
eens nodig gehad,’ zegt Chris Otto met een ernstige blik. ‘Vijf
jaar is geprocedeerd en uiteindelijk hebben we gewonnen.’ Vier
jaar maakte de Heerlenaar deel uit van het Hoofdbestuur, was
hij OR-lid en als het even kan woont hij de vergaderingen van de
Bondsgroep voor Gepensioneerden/Uitkeringsgerechtigden bij. ‘Ik
volg de bond op de voet.’ Zestien keer is Chris Otto geopereerd,
maar dat let hem niet om nog heel actief met zijn favoriete sport
judo bezig te zijn. ‘Ik ben ook jarenlang EHBO-er geweest, maar
dat ben ik nu aan het afbouwen.’

25 jaar lid: Jo Rooijen
Toen Jo Roijen de overstap maakte van de meubelindustrie naar de
Sociale Werkvoorziening (SW) was het eigenlijk de bedoeling dat hij
zich niet meer bezig zou houden met overlegorganen. Hij was ook
geen vakbondslid meer. Maar het bloed kruipt vaak waar het niet
gaan kan en voor hij het wist was hij OR-lid van de WPM (Werkplaats
Particuliere Mijnen) én lid van de Vakbond ABW. Dat lidmaatschap
ging 25 jaar geleden in. ‘Ik ontmoette in de SW mannen die samen
met mij in de mijnen hadden gewerkt en lid waren van de Vakbond
ABW. Van het een kwam het ander.’ Jo was actief als kaderlid en
dat viel ook het Hoofdbestuur van de vakbond op. Hij werd gepolst
om zich kandidaat te stellen voor het Hoofdbestuur en 12 jaar lang
maakte hij deel er van uit. Nu is hij bestuurslid van de Bondsgroep
Gepensioneerden en Uitkeringsgerechtigden. ‘Eenmaal actief
binnen de vakbond, altijd actief’ lijkt zijn credo. De vakbond is
een deel van zijn leven. Jo Roijen vond het heel speciaal om als
jubilaris van zijn bond te worden gehuldigd. Maar wat vooral leuk
was, waren de ontmoetingen met veel bekenden. Vaak mensen die
hij de helpende hand bood bij het oplossen van problemen.

25

Leo Noy oud-voorzitter met een zilveren randje
Op informele wijze hoorde Leo Noy, toen directeur van de Stedelijke
Stichting Jeugd- en Jongerenwerk in Heerlen, dat de Vakbond
ABW op zoek was naar een nieuwe voorzitter. Hij had wel oren
naar de functie, maar kende de bond niet. De sollicitatiegesprekken
tussen de Vakbond ABW en Leo Noy verliepen zodanig goed, dat
hij besloot op het aanbod in te gaan en aan de klus te beginnen.
Voorwaarde was wel dat hij lid was van de Vakbond ABW, want
alleen dan kon Leo Noy voorzitter worden.
‘Het was een ingewikkelde klus. Ik heb mezelf steeds gezien als een
meewerkend voorman. Je geeft niet alleen leiding aan een team,
maar je voert ook onderhandelingen, doet spreekuur maar staat
zonodig ook op de barricaden om acties te voeren. Dat sprak me
ook enorm aan. Ik ben echt in het diepe gestapt, maar heb me
als een vis in het water gevoeld.’ Ondanks de vaak hectische tijd,
heeft Leo Noy nooit spijt gehad van zijn carrièreswitch. ‘Ik ben er
absoluut een rijker mens van geworden,’ vertelt hij.

25

Bijna vijftien jaar was hij voorzitter, toen hij gebruik maakte van
de VUT-regeling. ‘Belangenbehartiging, collectief en individueel,
hebben altijd een belangrijke rol in mijn leven gespeeld. Niet alleen
toen ik directeur bij het jeugd- en jongerenwerk was, maar ook als
voorzitter van de Vakbond ABW. Ik ben nu gepensioneerd, maar
werk nog altijd 35 tot 40 uur per week als vrijwilliger voor diverse
overlegorganen. Als voorzitter van een vereniging van eigenaren
van het appartementencomplex waarin ik woon en als voorzitter
van de Bewonersraad Heerlen Centrum ben ik heel druk in de
weer. Samen met mijn vrouw en anderen werk ik er hard aan om
de leefbaarheid van het Heerlense centrum naar een hoger peil te
brengen. Toen mijn vrouw en ik hier negen jaar geleden kwamen
wonen, was er veel drugsoverlast en verloedering. Dat was de
aanleiding om al vrij snel na mijn pensionering met en namens
de andere bewoners in overleg te treden met de gemeente.’ Ook
in het vrijwilligerswerk spelen de collectieve en individuele
belangenbehartiging een grote rol. Of misschien beter gezegd: het
is de rode draad door zijn leven.
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Op deze pagina kunt u via een fotoreportage een impressie krijgen van
de jubilarishuldiging 2009.
1. Ontvangst van de 		
jubilarissen.
2. Overzicht van de feestzaal.
3. Voorzitter Jack Hurxkens
heet de aanwezigen van
harte welkom en houdt een
huldigings toespraak.
4. Ans Kolenburg roept alle
jubilarissen naar voren.
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5. Voorzitter Jack Hurxkens
speldt de zilveren, robijnen
en gouden bondsinsignes op.
6. Trio Ôngeplök tijdens een van
hun vrolijke acts.
7. Jan Ridderbeekx zorgde voor
de muzikale omlijsting.
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Reorganisaties en Overnames
De rol en de positie van de OR
en Vakbonden in deze processen

In de Volkskrant stond onlangs op de frontpagina de volgende
tekst: “Ondernemingsraad van ABN had splitsing kunnen stoppen.” Dit bericht had betrekking op de splitsing en verkoop van
ABN/AMRO. In dit artikel werd de heer H. Willems, scheidend
voorzitter van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te
Amsterdam, geïnterviewd. In dit artikel stelde hij ondermeer het
volgende: ”Als je het goed analyseert hebben werknemers in Nederland veel meer te zeggen dan de aandeelhouders (eigenaren)
van een onderneming”.
Men leest en hoort in de media de laatste jaren steeds meer over
reorganisaties en overnames. Indien de stelling zoals hiervoor
omschreven wordt juist zou zijn, dan zouden de werknemers in
de vorm van hun medezeggenschapsrechten meer invloed hebben indien er sprake is van een overname of een reorganisatie
dan de eigenaren. Is deze stelling correct?
In dit artikel ga ik de rol en de positie van de Ondernemingsraad
(OR) en de vakbonden bespreken indien er sprake is van een reorganisatie of van een overname van onderneming.
Hiertoe zal ik de volgende onderwerpen bespreken:
- Overzicht medezeggenschapsinstrumenten;
- Rol Ondernemingsraad bij reorganisatie of overname;
Adviesrecht;
- Wet op de Ondernemingsraad; Recht van Beroep;
- De SER Fusiegedragsregels; en de rol van de vakbonden;
- Samenloop rol OR en vakbonden in deze processen;
- Conclusie
Overzicht medezeggenschapsinstrumenten
Werknemers, in de vorm van de OR, hebben op grond van artikel
2: 158 jo. 268 BW het recht van aanbeveling ten aanzien van de
Raad van Commissarissen. Op deze wijze kunnen zij niet direct
maar wel indirect invloed uitoefenen binnen de onderneming.
De OR heeft door middel van dit recht de mogelijkheid om een
deskundig en werknemersvriendelijke commissaris naar voren
te schuiven.
De vakbonden, de behartigers van de belangen bij de werknemers bij uitstek, hebben het recht van enquête (onderzoek door
ondervraging) op grond van artikel 2:347 BW. Zij kunnen dus
een enquêteprocedure starten indien zij van mening zijn dat een
reorganisatie, fusie of overname niet volgens de wettelijke regels
heeft plaatsgevonden. Dit recht is bijna nooit gebruikt.
Op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) heeft
de OR, het medezeggenschapsorgaan van de werknemers, het
adviesrecht . Dit recht is verankerd in artikel 25 van de WOR en
een OR kan van dit recht gebruik maken indien er onder andere
sprake is van een reorganisatie of overname. Daarnaast heeft de
OR ook nog het Instemmingsrecht, maar dit recht speelt geen rol
bij een reorganisatie of overname.
Binnen het proces van overnames en fusies zijn tevens de SER
Fusiegedragsregels 2000 van toepassing. Deze fusiegedragsregels moeten bij een overname in acht worden genomen door de

vakbonden die bij de fusie betrokken worden.
Rol van de Ondernemingsraad bij Reorganisatie of Overname/adviesrecht
De Ondernemingsraad wordt in het kader van een reorganisatie
of een overname betrokken bij de volgende besluiten:
- de overdracht van de zeggenschap over een onderneming of 		
een deel daarvan, dan wel
- het vestigen, overnemen of afstoten van zeggenschap over 		
een andere onderneming, dan wel
- een belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming, dan wel in de verdeling van de bevoegdheid binnen
de onderneming.
De Ondernemingsraad moet op grond van de WOR door de ondernemer worden ingeschakeld op het moment dat er een zgn.
voorgenomen besluit is om een van voornoemde handelingen te
gaan uitvoeren. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als de ene ondernemer met de andere ondernemer wilt fuseren.
Uiteraard kan de ondernemer de OR eerder inschakelen en wel
op het moment dat de ondernemer het voornemen heeft om
dergelijke handelingen te gaan verrichten. In een onderneming
waarin de relatie tussen de OR en de ondernemer goed is en
waarin zij gewend zijn op het gebied van beleid nauw met elkaar
samen te werken, zal de OR zeker van het begin af aan worden
ingeschakeld.
De praktijk heeft ons in de loop der jaren geleerd, dat die samenwerking nogal eens te wensen overlaat. Vaak ziet men dat
OR-leden uit angst voor het behoud van hun baan, alleen een
mening durven te verkondigen die in het beleid van de ondernemer past.
Op grond van artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden
(WOR) is de ondernemer verplicht dit voorgenomen besluit voor
te leggen aan de OR in de vorm van een adviesaanvraag.
Deze adviesaanvraag dient aan de volgende vereisten voldoen:
- moet schriftelijk zijn;
- betrekking hebben op het voorgenomen besluit;
- argumentatie bevatten waarom het besluit wordt genomen;
- de te verwachten gevolgen beschrijven voor de werknemers;
- maatregelen bevatten die genomen worden om de gevolgen 		
voor werknemers te verzachten (bijv. via een Sociaal Plan).
De werkgever heeft voorts de plicht om deze adviesaanvraag in
een aparte overlegvergadering te bespreken en de OR een redelijke termijn te geven voor het geven van dit advies. Vaak wordt
hier een termijn van twee weken genoemd.
De OR heeft omtrent deze adviesaanvraag absolute geheimhouding (artikel 20 WOR) tot het moment waarop de ondernemer
het embargo opheft.
Lees verder op pagina 12


Jubileumprijsvraag

Vier het 65-jarig jubileum Vakbond ABW met
een prijsvraag. Bedenk de beste slogan en win!
De Vakbond ABW bestaat op 23 september 2009 65 jaar. Dit is een mijlpaal die we niet onopgemerkt voorbij mogen laten gaan.
Daarom roepen we de leden op om mee te denken over de toekomst. Hoe kan dat beter dan door een slogan te bedenken waar de
Vakbond ABW de komende jaren mee naar buiten kan treden. Wie de slogan bedenkt die het beste past bij wat de Vakbond ABW voor
haar leden wil uitdragen, kan rekenen op een fraaie prijs in de vorm van een reischeque.
De inzendingen worden beoordeeld door een jury die bestaat uit Roger van den Broek, Bea Dresen, Jos Rook en Indra Kandhai. De
jury kent drie prijzen toe in de vorm van een reischeque, te weten een 1e prijs van € 750,-, een 2e prijs van € 350,- en een 3e prijs
van € 150,-.
De jury beoordeelt de inzendingen op onder andere de volgende criteria:
• De slogan moet bruikbaar zijn voor reclame- en promotie- en voorlichtingsdoeleinden.
• De slogan moet origineel en uniek zijn.
Voorwaarden deelname
Alleen leden van de Vakbond ABW kunnen meedoen aan deze prijsvraag. Personeelsleden zijn uitgesloten van deelname. Alle ontvangen slogans zijn eigendom van de Vakbond ABW en hieraan kunnen door de inzender geen auteursrechten worden ontleend.
Bekendmaking
De nieuwe slogan en de bedenker worden vermeld in Vizier 5-2009. Deze verschijnt omstreeks 22 oktober a.s. Over de uitslag kan
niet gecorrespondeerd worden.
Opsturen
U dient uw inzending vóór 1 september a.s. op te sturen naar:
Vakbond ABW
Valkenburgerweg 75
6419 AP Heerlen
e-mail: ika@vakbondabw.nl
Inzendingen die na 1 september a.s. binnenkomen, doen niet mee aan de prijsvraag
Veel succes!
Schrijf HIER UW SLOGAN:

BONDSNUMMER:
NAAM EN VOORLETTERS:
STRAAT HUISNUMMER:
POSTCODE EN PLAATS:
E-MAIL:
TELEFOON:
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Vraag het aan

Jack
In deze rubriek gaan we in op de vraag
‘Wanneer kom ik in aanmerking voor een
IOAW-uitkering?’
U kunt in aanmerking komen voor
een uitkering op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers
(IOAW) als u een oudere werknemer
bent en uw uitkering op basis van de
Werkloosheidswet (WW) is afgelopen.
Let wel, de IOAW-uitkering is een
aanvulling op het (gezins)inkomen tot
bijstandsniveau, maar er is wel een aantal
voorwaarden.
Wat zijn die voorwaarden dan om hiervoor
in aanmerking te komen?
De voorwaarden zijn dat u onvoldoende
inkomen heeft en als u:
- Op of na uw 50ste werkloos
bent geworden. U kunt een IOAWuitkering aanvragen na afloop van uw
loongerelateerde WW-uitkering (en
eventuele vervolguitkering). U heeft
deze uitkering meer dan 3 maanden
ontvangen.
- Op of na uw 50ste recht heeft
gekregen op een uitkering op grond van
de Regeling werkhervatting gedeeltelijk
arbeidsgeschikten (WGA) en u dit recht
weer verliest omdat u bij uw herkeuring
voor minder dan 35 % arbeidsongeschikt
bent bevonden;
- Gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent
(minder dan 80 %) en op 28 december
2005 een IOAW-uitkering ontving. U
heeft geen recht op een toeslag omdat
u een partner heeft die na 31 december
1971 is geboren en geen kind heeft jonger
dan 12 jaar.
Ik heb gehoord dat door de komst van de
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
(WIA) de IOAW niet meer geldt voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. Is dit correct?
De IOAW-uitkering is in die gevallen
vervangen door een toeslag op grond van

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

de Toeslagenwet. Als u geen recht heeft op
deze toeslag blijft u in aanmerking komen
voor een IOAW-uitkering, als u aan de
bovengeschetste voorwaarden voldoet.
En stel dat ik dan alle voorwaarden voldoe
waar en hoe vraag ik een IOAW-uitkering
aan?
U vraagt een uitkering op basis van de
Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW) aan bij het UWV
WERKbedrijf (voorheen CWI). Als u
getrouwd bent of samenwoont, dan doet
u dit samen met uw partner.
Het UWV WERKbedrijf stuurt uw
aanvraag door naar de sociale dienst van
uw gemeente. De sociale dienst neemt
een beslissing over de aanvraag. U krijgt
hierover schriftelijk bericht.
Als de sociale dienst beslist heeft dat ik in
aanmerking kom voor de uitkering, hoe hoog
is die en hoe krijg ik die betaald?
De hoogte van uw uitkering is afhankelijk
van de hoogte van uw inkomen. De
IOAW vult uw inkomen aan tot het
bijstandsniveau. De uitkering wordt
maandelijks uitbetaald. U krijgt de
uitkering achteraf.
Maar als ik onvoldoende inkomen heb hoe
verhoudt zich dat tot de IOAW-uitkering?
Zoals ik reeds eerder uiteenzette vult
de IOAW het totale inkomen van u
en uw eventuele partner aan tot het
bijstandsniveau. Netto is de uitkering
gelijk aan de bijstandsnorm die in een
vergelijkbare situatie geldt, inclusief
vakantiegeld. De gemeente kijkt onder
andere of:
- U inkomsten uit arbeid heeft of
inkomsten die voortkomen uit salaris, zoals
een Werkloosheidswetuitkering (WW)
of een uitkering volgens de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).
- U een partner met inkomsten
(arbeidsinkomsten, uitkeringen, pen-

sioen) heeft. Belangrijk is het volgende:
uw eigen vermogen, zoals een eigen huis
heeft geen invloed op uw IOAW-uitkering.
Ook worden inkomsten uit bijvoorbeeld
alimentatie, onderhuur en verhuur niet
meegerekend, evenmin de uitbetalingen
van heffingskortingen. Om voor deze
heffingskortingen in aanmerking te
komen, vraagt u zelf een Voorlopige
Teruggave aan bij de Belastingdienst.
Zijn er voor mij ook verplichtingen als ik een
IOAW-uitkering heb?
Jazeker. Als u een IOAW-uitkering heeft,
moet u aan een aantal verplichtingen
voldoen. Deze zijn bijvoorbeeld:
- U probeert zo snel mogelijk weer werk te
vinden. U heeft dus een sollicitatieplicht.
- U accepteert aangeboden werk, ook
als dat niet aansluit op uw opleiding en
werkervaring.
- U geeft wijzigingen in uw persoonlijke
situatie door aan de sociale dienst als die
van invloed kunnen zijn op uw uitkering.
Deze verplichtingen gelden ook voor uw
partner als deze jonger dan 65 jaar is. Als
u uw verplichtingen niet nakomt, dan
kan de gemeente geld terugvorderen en
een maatregel opleggen. U betaalt het te
veel ontvangen geld terug en u krijgt een
maand of langer een lagere uitkering.
U heeft altijd het recht om bezwaar te
maken als u het niet eens bent met een
beslissing van de gemeente. Bezwaar
maken kan ook als u vindt dat u te lang op
een beslissing moet wachten.
En zoals u inmiddels weet kunt u bij
ons terecht voor het indienen van uw
bezwaar.
In de volgende Vizier gaan we in op de
volgende vraag:
Hoe vraag ik een Werkloosheidswetuitkering
(WW) aan en hoe lang heb ik recht op WW?
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Vervolg van pagina 9
Indien de OR zich een mening heeft gevormd over de adviesaanvraag heeft de OR zes mogelijkheden tot het geven van een advies: geen, positief, neutraal, negatief, het stellen van voorwaarden en het geven van alternatieve voorstellen.
De OR zal vervolgens het advies naar de ondernemer sturen en
de ondernemer zal vervolgens een besluit nemen. Dit dient hij
schriftelijk te doen en gemotiveerd.
Het besluit kan dan:
- conform OR-advies genomen zijn;
- niet conform OR-dvies genomen zijn of
- er heeft geen OR-advies plaatsgevonden en de ondernemer
besluit toch conform het voorstel
Bij de laatste twee vormen dient de ondernemer 1 maand te
wachten met de uitvoering van het besluit.
Wet op de Ondernemingsraad: recht van beroep
De ondernemer kan het advies van de OR naast zich neer leggen
en dus een besluit nemen in strijd met dit advies. De OR staat
gelukkig een rechtsmiddel ter beschikking om dit besluit aan te
vechten en heeft hiertoe op grond van artikel 26 WOR het recht
van Beroep bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te
Amsterdam. In de inleiding is de scheidend voorzitter van deze
kamer reeds geciteerd .
Bij deze kamer komen dus onder andere alle geschillen terecht
die voortvloeien uit het feit dat de ondernemer het advies van de
OR naast zich heeft neergelegd.
De OR heeft een beroepstermijn van 1 maand. Deze kamer
toetst alleen of het besluit op de correcte wettelijke manier tot
stand is gekomen en spreekt geen oordeel uit over de inhoud van
het besluit.
Zoals reeds in de inleiding vermeld heeft de OR ook nog het instemmingsrecht, maar dat heeft alleen betrekking op de arbeidsvoorwaarden en dit recht speelt verder geen rol in het kader van
reorganisaties en overnames.
De SER Fusiegedragregels en de rol van vakbonden
In dit soort processen spelen vakbonden gelukkig ook een belangrijke rol.
De vakbonden dienen in een fusie cq. overnametraject te worden
ingeschakeld op het moment dat er sprake is van een overname
cq. fusie van een onderneming of een samenstel van ondernemingen.
Bij een van de betrokken ondernemingen moeten minimaal 50
werknemers in dienst zijn (art. 1 lid 1 sub d Sociaal Economische
Raad (SER) Fusiegedragsregels).
Deze Fusiegedragsregels vormen een gedragscode en geen wet.
Er zijn wel sancties in het leven geroepen bij niet naleving.
Indien er een dergelijk traject gestart wordt dienen door de onderneming de vakbonden te worden ingeschakeld die:
- van wiens kandidatenlijst tenminste een van de kandidaten 		
tot OR-lid is gekozen of
- de vakbonden die betrokken zijn bij het regelen van de arbeidsvoorwaarden binnen het bedrijf of
- de vakbonden die de afgelopen twee jaar binnen het bedrijf
actief zijn geweest.
Indien geen enkele vakbond aan een van deze criteria voldoet,
moet de fusie toch gemeld worden bij de SER.
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Deze melding bij de SER dient aan een aantal criteria te voldoen.
Op de eerste plaats dienen de vakbonden en de SER Commissie
ingelicht te worden over de fusie voordat overeenstemming is
bereikt. De vakbonden krijgen per aangetekende brief geheimhouding opgelegd.
De aangeschreven vakbonden dienen binnen drie werkdagen te
bevestigen dat zij akkoord gaan met geheimhouding. Indien zij
niet akkoord gaan met de geheimhouding, dan is de onderneming niet meer verplicht aan hun iets mede te delen. De onderneming dient de vakbonden inhoudelijk te informeren over de
fusie en de vakbonden krijgen de gelegenheid om hun visie te
geven over deze fusie.
De onderneming is niet verplicht om deze visie te volgen.
Indien de onderneming de SER Fusiegedragsregels niet naleeft,
dan kan er een klacht worden ingediend bij de Geschillencommissie.
Samenloop rol OR en vakbonden in deze processen
De OR en de vakbonden hebben in dergelijke processen overlappende bevoegdheden. Er is hier dan ook sprake van een duale
benadering.
In de praktijk ziet men dat Ondernemingsraden en de vakbonden in dit soort processen goed samenwerken en de Ondernemingsraden zich laten bijstaan door de vakbonden.
Om dergelijke processen goed te laten verlopen is dit een goede
zaak!
Conclusie
In dit artikel heb ik de bevoegdheden van de Ondernemingsraden en de vakbonden beschreven bij reorganisaties, fusies en
overnames.
Voor de werknemers wiens belangen betrokken zijn bij dit proces geldt de hoofdregel dat de op het moment van overgang geldende arbeidsvoorwaarden van toepassing blijven. Indien er een
CAO van toepassing is, dan blijven deze gelden totdat de CAO afloopt. Daarna zijn er diverse mogelijkheden en daar wil ik graag
in een andere editie van Vizier op terugkomen.
Kijkend naar de bevoegdheden van de Ondernemingsraden, dan
kan de conclusie worden getrokken dat de werknemers via hun
medezeggenschapsorgaan en de vakbonden een grote invloed
kunnen uitoefenen op dergelijke processen of zoals de reeds
eerder geciteerde scheidende voorzitter van de Ondernemingskamer in het artikel van de Volkskrant zegt: “Aandeelhouders
(eigenaren) praten wel hard en ze proberen van alles, maar als
puntje bij paaltje komt hebben ze helemaal niet zoveel te vertellen en hebben werknemers meer te vertellen binnen de onderneming van hun werkgever”.
Gelukkig is de medezeggenschap in Nederland goed geregeld!
Roger van den Broek

Uitnodiging

Informatiebijeenkomst voor alle ABW-ambassadeurs,
OR-leden, kaderleden en contactpersonen
Beste ambassadeurs, OR-leden, kaderleden en contactpersonen,
Een aantal van jullie zet zich binnen jullie bedrijf al jaren in voor de bond. Jullie treden namens jullie bond op als ambassadeur, ORlid, kaderlid of contactpersoon en zetten jullie samen met ons in om meer invloed te kunnen krijgen op het reilen en zeilen bij jullie
werkgevers. Kortom jullie zijn steeds bereid om op je werk als ambassadeur van de Vakbond ABW op te treden. En dat dit werkt,
weten we inmiddels allen. De Vakbond ABW is niet meer weg te denken in het Limburgse vakbondsland en behartigt al 65 jaar samen
met jullie de belangen van al haar leden, kortom een belangenbehartiging doorspekt van Limburgs maatwerk!
Sinds kort hebben we ook een aantal nieuwe ambassadeurs er bij en ook zij willen zich gaan inzetten voor onze bond. Niets leek ons
mooier en inspirerender om allen die de bond uitdragen, oud en nieuw, samen uit te nodigen voor een bijeenkomst en wel op maandag 21 september a.s. om 19.00 uur. De locatie is nog niet bekend, daar dit afhankelijk is van het aantal deelnemers.
Wat we in ieder geval willen op die avond is dat:
- Oude en nieuwe ambassadeurs, OR-leden, kaderleden en contactpersonen elkaar beter leren kennen;
- We van jullie willen weten wat jullie nodig hebben in jullie functie van ambassadeur, OR-lid, kaderlid of contactpersoon;
- We samen nadenken over hoe we kunnen bewerkstelligen dat we meer ambassadeurs, OR-leden, kaderleden en contactpersonen
kunnen krijgen in de bedrijven waar de Vakbond ABW (nog) geen voet aan de grond heeft.
- Jullie beter te weten komen bij welke bestuurder je terecht kan met je vragen.
- Jullie een actueel thema gepresenteerd krijgen.
In de vorige Vizier plaatsten we reeds een vooraankondiging over deze informatiebijeenkomst en we hopen dat u deze datum reeds
in uw agenda heeft genoteerd en dus aanwezig zult zijn. Wat u nog moet doen is aanmelden en wel via de onderstaande antwoordstrook. Na ontvangst van alle aanmeldingen, laten we alle deelnemers weten waar de bijeenkomst plaatsvindt. Indien u nog geen
ABW-ambassadeur bent, maar die wel wilt zijn, dan kunt u ook komen naar deze bijeenkomst, maar vergeet niet om u ook aan te
melden via de onderstaande antwoordstrook. Heeft u een ABW-collega, attendeer hem/haar op deze uitnodiging en als die ook wilt
meekomen, vul dan ook zijn/haar naam in.
Komt u op 21 september a.s. om 19.00 uur naar de voorlichtingsbijeenkomst, vul dan de onderstaande antwoordstrook in en stuur
die vóór 1 september a.s. op naar: Vakbond ABW, Antwoordnummer 113, 6400 VB Heerlen (een postzegel is niet nodig!). U kunt uw
aanmelding ook faxen naar 045- 571 53 60 of mailen naar balie@vakbondabw.nl.
Tot 21 september a.s.
Jack Hurxkens,
voorzitter.
JA, IK KOM NAAR DE BIJEENKOMST OP 21 september A.S.
O IK KOM ALLEEN

				

UW BONDSNUMMER:				

O IK NEEM 1 - 2 - 3 - 4 - 5 COLLEGA(‘S) MEE
NAAM EN VOORLETTERS:

STRAAT HUISNUMMER:
POSTCODE EN PLAATS:
E-MAIL:						

TELEFOON:

NAAM COLLEGA (‘S):
NAAM EN VOORLETTERS:
STRAAT HUISNUMMER:
POSTCODE EN PLAATS:
E-MAIL:						

TELEFOON:

Bij méér dan 1 collega bovenstaande gegevens zelf verder aanvullen.
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Op bezoek bij...
Dalli-De Klok (voorheen Dalli-Dicom)
De CAO-onderhandelingen zijn reeds gestart in maart 2009. Er
heeft een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden en de standpunten van beide partijen liggen nogal uit elkaar en dan met name
op het gebied van de loonsverhogingen en het inruilen van ATVuren hiervoor.
DSM
De onderhandelingen lopen al geruime tijd en er hebben al diverse bijeenkomsten plaatsgevonden. Twee onderwerpen staan
centraal: handhaven werkgelegenheid en loonsverhoging. De
vakbonden willen in de CAO een bepaling dat geen verdere ontslagen vallen gedurende de looptijd van de CAO behoudens de
reeds aangekondigde 350 ontslagen en de ontslagen in het kader
van Alpha en Pearl. De werkgever wilt hiervoor geen absolute
garantie afgeven. Op het punt van de loonsverhoging staan de
standpunten lijnrecht tegenover elkaar: de werkgever zit op de
absolute nullijn en de vakbonden stellen dat de loonsverhoging
2 % structureel dient te bedragen. Eind juni 2009 zijn de CAOonderhandelingen geschorst tot nadere datum omdat de standpunten van partijen te ver uit elkaar liggen en er geen akkoord
is te bereiken. De vakbonden zullen hun leden raadplegen en die
bepalen uiteindelijk hoe verder te gaan in dit proces.
Faurecia
De werkgever heeft het voornemen om deeltijd WW aan te vragen en heeft een aantal voorstellen gedaan. De onderhandelingen zullen in een later stadium worden voortgezet.
Invista
Bij Invista zijn de medewerkers inmiddels individueel geïnformeerd over de consequenties van de reorganisatie. Ook een aantal van onze leden is boventallig verklaard.
Laura Metaal Eygelshoven
Bij Laura Metaal in Eygelshoven moeten 36 banen verdwijnen
tengevolge van de fors dalende omzet bij Laura Metaal in Eygelshoven. Er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waarin de directie een voorstel voor een Sociaal Plan op tafel heeft gelegd
waarbij ondermeer de loonsverhogingen van de CAO worden
bevroren. Met dit voorstel kunnen de vakbonden onmogelijk akkoord gaan. De vakbonden hebben voorgesteld de oude kantonrechtersformule van 2008 waarbij c=1 én handhaving van alle arbeidsvoorwaarden. We hopen in de loop van juli a.s. een akkoord
te kunnen bereiken met de werkgever.
Laura Metaal Maastricht
Gezien de iets verminderde omzet is er gelukkig een verzoek
voor deeltijd WW aangevraagd en ook toegekend.
Maecon
Bij Maecon is een nieuwe CAO afgesloten met een looptijd van
een jaar. Er is sprake van een loonsverhoging van 1% per 1 januari 2009 en 0,5% vanaf 1 april 2009. Daarnaast wordt o.a. de kilometervergoeding woon-werkverkeer verhoogd en onderstreept
de directie het belang van de vakbonden door voor nieuwe leden
de kosten voor het lidmaatschap in het eerste jaar te vergoeden.
14

Rolduc
In de afgelopen periode hebben twee
onderhandelingen plaatsgevonden.
De standpunten van beide partijen liggen ver uit elkaar. De werkgever heeft toegezegd dat zij in juli of augustus a.s. met een aangepast voorstel zullen komen.
RPC Packaging
Omdat de voorstellen van werkgever en vakbonden dusdanig
ver uit elkaar lagen dat onderhandelen niet mogelijk bleek, zijn
de onderhandelingen in juni afgebroken. De huidige CAO werkt
voorlopig nog na en blijft onverkort van toepassing.
SABIC
De onderhandelingen bij SABIC verlopen uiterst moeizaam.
Twee onderwerpen staan centraal: het vervallen van 150 arbeidsplaatsen en de loonsverhoging. De werkgever wilt zich
inspannen om het vervallen van deze arbeidsplaatsen zonder
gedwongen ontslagen te laten plaatsvinden, maar legt bij de
vakbonden de bal neer om hiervoor een passende oplossing te
geven. Daarvoor mogen wij als vakbonden geld meebrengen naar
de CAO-tafel. We moeten dus eerst iets inleveren en krijgen dan
iets erbij. Tijdens de laatste onderhandeling heeft de werkgever
aangegeven een structurele loonsverhoging van 0,5 % te willen
geven. Maar om dit te krijgen moeten we eerst twee dagen van de
vaste EVT inleveren en daarnaast wil de werkgever dan de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering op nihil stellen.
Dit komt neer op een totale inleveractie van 4 %. Per saldo levert
men dus 3,5 % in.
Sevagram
Bij Sevagram is een principeakkoord bereikt over een Sociaal
Plan. Dit is in eerste instantie bedoeld voor een reorganisatie
binnen de keukens. Op termijn worden echter ook andere reorganisaties niet uitgesloten. De nadruk in het Sociaal Plan ligt met
name op begeleiding van werk naar werk.
Tredegar
Het bedrijf heeft tengevolge van de kredietcrisis een flinke dalende omzet en dientengevolge hebben zij besloten 17 werknemers te ontslaan. In overleg met de vakbonden is er een Sociaal
Plan tot stand gekomen waarbij de factor c=0,9.Dit Sociaal Plan
is door de leden geaccepteerd en inmiddels is door het bedrijf de
ontslagprocedure gestart.
Vixia
Bij Vixia zijn de onderhandelingen over verlenging van het Sociaal Plan of het maken van een nieuw plan opgeschort tot dat
meer bekend is van de consequenties van de nieuwe organisaties.
Er wordt namelijk gevreesd voor boventalligen onder de BV medewerkers.
Kijk voor het laatste nieuws op onze website
www.vakbondabw.nl

ek
Roger vd Bro

Celanese
In juni jl. zijn de CAO-onderhandelingen gestart. Wij hebben een
loonsverhoging van 2,5 % voorgesteld. Bij het ter perse gaan van
dit blad was nog geen resultaat bekend.

Will Kapell

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

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009
Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2009 omhoog.
De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk
minimumloon. Het minimumloon stijgt van € 1381,20 naar € 1398,60 bruto per maand.
De aanpassingen zijn nodig omdat ook de lonen en de prijzen de afgelopen tijd zijn gestegen.
AOW’ers zien hun netto uitkering bijvoorbeeld met tussen de € 7,- en de € 12,- per maand
stijgen. Hoe hoog het bedrag is, hangt af van de persoonlijke situatie. De netto-uitkering van
een alleenstaande AOW’er gaat bijvoorbeeld met 9 euro omhoog naar € 941,84 per maand.
Echtparen waarvan beide partners 65 jaar of ouder zijn, krijgen in totaal netto ruim € 11,per maand erbij. Hun gezamenlijke netto-uitkering komt dan uit op € 1232,26 per maand.
Dat is exclusief vakantietoeslag en de tegemoetkoming AOW. Deze tegemoetkoming wordt
aan alle AOW-ers uitbetaald en het bruto bedrag bedraagt in 2008 € 36,45 maand. Ook mensen met WW, WIA en WAO gaan er over het algemeen op vooruit. De uitkeringen worden
verhoogd met 1.26%.
De absolute stijging is lastiger aan te geven omdat die nog meer dan bij de AOW afhangt
van persoonlijke omstandigheden. Zo is bijvoorbeeld ook van belang hoe hoog hun inkomen
was voordat zij een uitkering kregen. Voor de berekening van de uitkering geldt bovendien
een maximum inkomen; verdient men meer dan het maximum dan telt het deel boven dat
maximum niet mee bij het bepalen van de uitkering. Dit zogeheten maximumdagloon wordt
per 1 juli 2009 vastgesteld op € 185,46 bruto per dag. Het maximum premieloon werknemersverzekeringen wordt gedurende het jaar niet aangepast en blijft derhalve € 183,15 per
dag bedragen.

Minimumloon
per 1 juli 2009
omhoog
De bruto bedragen van het
wettelijk minimumloon en het
minimumjeugdloon stijgen per 1
juli 2009 met 1,26 %.
Wettelijk bruto minimumloon
(WML) voor werknemers van
23 jaar en ouder bij een volledig
dienstverband per 1 juli 2009:
1.398,60 euro per maand
322,75 euro per week
64,55 euro per dag

Op de website van de Vakbond ABW www.vakbondabw.nl kunt u het overzicht zien m.b.t. de
uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong vanaf 1 juli 2009.
Bron: Min SZW

We bouwen een kathedraal
Lang geleden reisde een toerist door Spanje. Hij slenterde door een mooie stad en genoot van de architectuur. Opeens
stond hij voor een grote open vlakte. Het was er een drukte van jewelste. Overal werd gewerkt. Nieuwsgierig geworden
door de grote bedrijvigheid liep de toerist het terrein op en bleef staan bij enkele werklieden. Ze waren met hamers en
beitels in de weer. Het zweet gutste van hun hoofd. Hij vroeg aan de man waar ze mee bezig waren. “Zie je dat niet. Ik
kap stenen” zei de man geïrriteerd. Geschrokken liep hij verder. Zeker met het verkeerde been uit bed gestapt was zijn
gedachte. Aangekomen bij een nieuwe groep werklieden vroeg hij opnieuw waar ze mee bezig waren. “Dat zie je toch” was
het opgetogen antwoord. “We bouwen een kathedraal”.
Het zal duidelijk zijn dat de tweede man veel meer plezier had in zijn werk. Hij voelde zich onderdeel van een team en
sprak in de wij vorm. Daarnaast keek hij naar het grotere geheel. En dat laatste is belangrijk voor de motivatie. Vaak zijn
we vervreemd van het eindproduct. Als je schroefjes maakt voor de auto-industrie is het ook leuk om te weten in welk
model ze terug te vinden zijn. En als je draadbomen produceert is het leuk om te weten waarin ze gebruikt worden. Je
kunt je dan vereenzelvigen met het eindproduct.
Dat laatste kan ook wel eens tegen je werken. Neem nou bijvoorbeeld de thuiszorg. Daar staat “het eindproduct”, goede
zorg leveren, dusdanig centraal dat de voornamelijk vrouwelijke werknemers zich zelf wegcijferen. Te veel soms. Veel
wordt geaccepteerd onder het motto ‘de klant is koning’. En dus wordt de sector geconfronteerd met bezuinigingen, terugplaatsing in functies, taakopsplitsingen, wisselende werktijden en functiedifferentiatie. En dit allemaal zonder verzet
omdat men steeds denkt aan het belang van de klant. Een betere balans zou toe te juichen zijn.
Misschien is het goed als sector collectief een signaal af te geven. Tot hier en niet verder. En graag nog een beetje terug.
Om ook over enkele jaren nog gemotiveerde medewerkers te hebben en te behouden. Want ook dan moeten nog kathedralen gebouwd worden. Suggesties of reacties: mail naar wka@vakbondabw.nl
Will Kapell
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Voor u gelezen
wetsvoorstel passende arbeid in de WW
In de toekomst gaat het UWV mensen die langer dan een
jaar een WW-uitkering ontvangen ook banen op een lager
niveau en met een lager loon dan de uitkering aanbieden. Dit
werkaanbod moeten werklozen aanvaarden. WW-gerechtigden
die niet meewerken aan een terugkeer naar betaalde arbeid
worden op hun uitkering gekort: het kabinet maakt hierover
met het UWV afspraken.
Bij werkhervatting zal het recht op WW niet langer worden
beëindigd naar rato van het aantal arbeidsuren, maar worden
de inkomsten uit de nieuwe arbeid verrekend met de WWuitkering. Hierdoor wordt voorkomen dat de werknemer
er financieel op achteruitgaat als hij lager betaald werk gaat
verrichten.
Slechts 70% van het loon wordt in mindering gebracht op
de uitkering: werkhervatting levert dus in alle gevallen een
financieel voordeel op, ongeacht de hoogte van het nieuwe
loon. De inkomstenaanvulling blijft van kracht gedurende de
resterende duur van het WW-recht.
Indien de inkomsten uit het nieuwe werk meer bedragen dan
87,5% van het vroegere loon, vindt er geen inkomstenaanvulling
plaats (vergelijkbaar met de huidige 5-uren grens).
Het doel van het voorstel is dat mensen zo snel mogelijk weer
aan de slag gaan. Werklozen maken minder kans op een baan
als ze langer werkloos zijn.
Voor mensen die na 1 juli 2008 werkloos zijn geworden, is na
een jaar werkloosheid alle arbeid passend.
De regering stelt voor om de inkomstenverrekening na
aanvaarding van het wetsvoorstel direct toe te passen.
Op 23 juni 2009 heeft de Eerste Kamer het voorstel
aangenomen. Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip
treedt de wet in werking. Het is de wens van het kabinet dat de
nieuwe regels op 1 juli 2009 ingaan.
Bron: Min SZW
Voorkom problemen, weet hoe het zit.nl
Onlangs heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma het startsein
gegeven voor de campagne ‘Voorkom problemen, weet hoe het
zit’. Een initiatief van het ministerie van SZW, in samenwerking
met UWV, SVB, Belastingdienst en gemeenten.
De campagne zorgt ervoor dat mensen zich sneller en
makkelijker kunnen informeren over welke regels er gelden in
ons sociale stelsel en heeft als doel te voorkomen dat mensen
veelal onbedoeld en per ongeluk wetten en regels overtreden”.
Nederland kent een uitgebreid stelsel van sociale voorzieningen.
Dit stelsel kan alleen goed functioneren als de mensen die
voor voorzieningen in aanmerking komen zich aan de regels
houden. Dit geldt ook voor werkgevers en werknemers als het
gaat om belastingen, arbeidsvoorwaarden en veilig en gezond
werken. Via de website weethoehetzit.nl, online advertenties,
radiocommercials en advertenties in de gedrukte media
worden de komende jaren verschillende belangrijke thema’s
behandeld. De thema’s ‘op vakantie met een uitkering’ en ‘aan
de slag met buitenlandse arbeidskrachten’ trappen af.
‘Op vakantie met een uitkering’ informeert over hoe en
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wanneer mensen moeten melden dat ze op vakantie gaan en
hoe lang men maximaal weg mag als uitkeringsgerechtigde.
‘Aan de slag met buitenlandse arbeidskrachten’ informeert
werkgevers over welke regels er gelden wanneer men gaat
werken met arbeidskrachten uit een ander land.
Bron: Min SZW
arbeidstijden personenchauffeurs
Personenchauffeurs die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend
voor één persoon rijden, krijgen de mogelijkheid om van
nieuwe, ruimere regels voor arbeidstijden gebruik te maken.
Om dit mogelijk te maken heeft de ministerraad ingestemd
met een voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid om het Arbeidstijdenbesluit te wijzigen.
De chauffeurs kunnen door de wijziging gedurende één week
beschikbaar zijn en zijn de andere week vrij, 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.
Het besluit wordt binnenkort in het Staatsblad gepubliceerd
en treedt dan in werking.
Bron: RVD

Jubilarissen

Overleden

25-jarige jubilaris augustus 2009
A.L.L.E. Peters uit Eygelshoven

Op 24 april 2009 overleed in
de leeftijd van 70 jaar ons bondslid
de heer P.J. Willems uit Landgraaf

Op 28 april 2009 overleed in
de leeftijd van 83 jaar ons bondslid
de heer G. Olbertijn uit Hoensbroek

Op 11 mei 2009 overleed in
de leeftijd van 58 jaar ons bondslid
de heer H.J. Lindeboom uit Heerlen

Op 7 juli 2009 overleed in
de leeftijd van 87 jaar ons bondslid
mevrouw C. Broos-Aerts uit Spaubeek

Op 26 mei 2009 overleed in
de leeftijd van 66 jaar ons bondslid
mevrouw B. Wardenburg-Dierx uit
Heerlen

Op 8 juli 2009 overleed in
de leeftijd van 61 jaar ons bondslid
de heer H.J. Deguelle uit Kerkrade

40-jarige jubilaris augustus 2009
J.G. Martens uit Born
25-jarige jubilarissen september 2009
H. Broers uit Heerlen
W.M.J. Roijen uit Heerlen
W.A. Cohen uit Voerendaal
40-jarige jubilarissen september 2009
C.H.W. Otto uit Heerlen
A. Grootenboer uit Selfkant-Wehr
L.C. Rijsmus uit Kerkrade
Namens het Hoofdbestuur wensen wij al
onze jubilarissen van harte proficiat!

Op 8 juni 2009 overleed in
de leeftijd van 74 jaar ons bondslid
de heer J.J. Wirtz uit Landgraaf
Op 18 juni 2009 overleed in
de leeftijd van 81 jaar ons bondslid
mevrouw A.P. Pötgens-Henssen uit
Kerkrade

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.

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

WEGWIJZE
VAKBOND
ABW

“de vakbond

R

voor iedereen
!”

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), oom, tante, zoon of dochter, 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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WWW
Reeds vele leden van
ons hebben de website van de Vakbond
ABW bezocht op
internet.
Indien u dat nog
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niet heeft gedaan,
ga dan naar www.
vakbondabw.nl.
Om onze leden nog
sneller en beter te
voorzien van belangrijke ontwikkelingen, is er een
rubriek ‘Laatste
Nieuws’. Klik op
deze rubriek voor de
laatste ontwikkelingen.
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Maagdenbergweg 11, 5915 CN VENLO
Tel. 077 - 354 54 53, Fax 077 - 352 02 21
E-mail: venlo@vijgenboom.nl, Internet: www.vijgenboom.nl

Aanmeldingsformulier
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.

� Naam en voorletters: ................................................................................................
Straat en huisnummer: ...................................................................................................
Postcode en plaats: ........................................................................................................

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

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

Man / Vrouw*
Bedr. code: .........................

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

exemplaar van de statuten ontvangen.

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

exemplaar van het juridisch reglement
ontvangen

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

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

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

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

Telefoon werk: ....................................................... Fax: ................................................
Werknr. / stamnr.*: ..........................................................................................................

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

volgens de geldende contributieregeling verschuldigd zal zijn.
� Soort uitkering: ..........................................................................................................
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Lid v.a.: ...............................

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

Bondsnr. werver:
� 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: ..............................................................................................................
ABW INSCHRIJFFORMULIER 01-10-2007 16:07 Pagina 1
Bondsnummer: ...............................................................................................................
[* doorhalen wat niet van toepassing is.]
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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!

Contributie per 01-01-09
Aanmeldingsformulier
23 jaar en ouder				
€ 11,21
en
22
jaar
				
€ 9,50
Ik wil graag een
� Naam en voorletters: ................................................................................................
t/m 20 jaar 				
€ 7,Straat en huisnummer: ...................................................................................................
individueel lidmaatschap.
Parttimers (20 uur per weekPostcode
of minder)
		
€ 7,en plaats: ........................................................................................................
een part-time lidmaatschap.
Gezinscontributie
(voor
2
personen)		
€ 16,Telefoon privé: .................................................................................................................
(20 uur per week of minder)
E-mail:gezinslid)
.............................................................................................................................
(voor
ieder
volgend
inwonend
€ 5,75
een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.
Geboortedatum: ....................................... € 7,Man / Vrouw*
Voor
elk gezinslid s.v.p. een apart(65
formulier
Gepensioneerden
plus)			
invullen.
.............................................
Gezinscontributie voor tweeSofinummer:
65-plussers
€ 11,exemplaar van de statuten ontvangen.
Vrijwillige klasse
exemplaar van het juridisch reglement
Uiteraard staat het ieder lid vrij om méér contributie te betalen.
ontvangen
� Werkzaam bij: ............................................................................................................

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

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

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