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UW ADRESGEGEVENS
Nog steeds worden we dagelijks geconfronteerd
met de situatie dat de adresgegevens van onze
leden en de bijbehorende gegevens van hun
werkgever niet kloppen.

WWW
Reeds vele leden van ons hebben de website van
de Vakbond ABW bezocht op internet.
Indien u dat nog niet heeft gedaan, ga dan
naar www.vakbondabw.nl.
Om onze leden nog sneller en beter te voorzien van delangrijke ontwikkelingen, is er een
rubriek ‘Laatste Nieuws’. Klik hier op voor de
laatste ontwikkelingen.


Dit kan catastrofale gevolgen hebben op het
moment, dat wij u willen oproepen bij belangrijke ontwikkelingen. Belangrijke ontwikkelingen in uw persoonlijke aangelegenheden, maar
ook bij bijvoorbeeld uw werkgever.
Daarom; check uw gegevens op internet:

www.vakbondabw.nl

en login met uw bondsnummer en geboortedatum.
Controleer vooral uw adresgegevens, telefoonnummer en de vermelde gegevens van uw werkgever en wijzig de niet correcte informatie.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
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Dit jaar is nog zo jong, en je zou het willen behoeden, maar zelfs in die paar weken is
al een aantal dingen gebeurd waarvan sommige onherstelbaar zijn. Denk maar aan
de vreselijke natuurramp in Haïti, waar de afschuwelijke beelden je zo treffen.
Gelukkig is er een solidair gevoel van helpen en bundelt de hele wereld zijn krachten
om dit arme land te helpen aan een wederopbouw.
Maar ook was er bijna sprake van de val van het kabinet. U weet het wel, het rapport
van de commissie Davids en de minister president die voor zijn beurt had gesproken.
En dan hebben we sinds medio januari ook een andere commissie, nl. de commissie
De Wit die zich gaat buigen over het parlementair onderzoek naar de kredietcrisis.
Bij een nieuw jaar horen nieuwe dingen. Nieuw is bijvoorbeeld ook een aantal nieuwe
wetten die op 1 januari 2010 in werking is getreden. In deze Vizier gaan we op een
aantal van die nieuwe wetten in.
Focus ik de nieuwe dingen en dan met name het realiseren van nieuwe dingen op
onze bond, dan kan ik u melden dat we in het prille jaar reeds een aantal nieuwe
dingen hebben gerealiseerd.
Laat ik als eerste noemen de vaststelling van ons eigen CAO-beleid voor
2010 weergegeven in de volgende Top 5:1. Koopkrachtbehoud, 2. Behoud van
werkgelegenheid, 3. Levensfasebeleid, 4. Opleidingen en 5. Flexibel werken.
De rode draad blijft maatwerk, maar uit deze topics kunnen onze leden kiezen.
Een ander nieuw ding is de nieuwe vormgeving van ons vakblad Vizier in 2010.
In deze eerste editie ziet u dat Vizier niet volledig meer in full colour is.
Een ding staat vast, nl. dat we als redactie blijven werken aan een interessant
blad met steeds weer vakbondsgetinte artikelen waarbij we alle leden proberen te
bereiken.

Om te noteren
• Vizier verschijnt minimaal 6 keer 		
per jaar.
• Het volgende nummer van Vizier 		
verschijnt 24 april 2010.
• U kunt kopij inleveren tot uiterlijk 		
22 maart a.s.

Nieuw is ook een actie waarmee we in eind februari a.s. starten. Zo gaan we in een
drietal wijken in Heerlen ons product, nl. ‘een vakbondslidmaatschap waar je U tegen
zegt’ in een full colour flyer bij alle huishoudens uit die wijken bezorgen.
Een aantal hoofdbestuursleden en leden vanuit de Bondsgroep Gepensioneerden/
Uitkeringsgerechtigden gaan persoonlijk deze flyer bij de mensen bezorgen.
Met een aantal andere nieuwe zaken zijn we nog bezig en zodra die concreet zijn
meld ik die aan u.
Een ding weet ik zeker het nieuwe jaar 2010 wordt een zeer druk jaar.
Die grote drukte start al binnenkort in februari, want dan starten we met onze gratis
belastingservice voor onze leden. En de ervaring is dat heel veel leden van
deze gratis service gebruik maken. En tegelijkertijd start ook het cao-seizoen,
waarbij we uitrukken naar die 20 bedrijven waar uw vakbond cao’s afsluit.
En dan krijgen we onze Algemene Vergadering, jubilarishuldiging, enz. enz.

• Kijk voor het laatste nieuws op
www.vakbondabw.nl
• Het bondskantoor is gesloten op 		
Goede vrijdag 2 april

Al met al dus druk, druk, druk!
Jack Hurxkens,
voorzitter.



CAO-Nieuws

De belangrijkste maatregelen
PRINCIPEAKKOORD CAO METALEKTRO (INCL. HOGER
PERSONEEL)
De cao heeft een looptijd van 1 februari 2010 tot en met
31 maart 2011.

Lonen
De lonen en loonschalen worden per 01-02-2010 verhoogd met
1,0%. Voor bedrijven die per periode betalen: 1% structureel
per de 1e dag van de 2e periode 2010.

Lonen
De lonen worden verhoogd:
- per 01-07-2010 0,50%;
- per 01-01-2011 1,15%.

Eenmalig uitkering
Per 01-12-2009   1,0% , voor bedrijven die per periode betalen:
1% eenmalig per de 1e dag van de 13e periode 2009.

Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
Per 01-01-2011 komt 50% van de premie voor de WGA-hiaatverzekering Standaard voor rekening van de werkgever.
Fondsen
De activiteiten van het A+O-fonds in 2010 kunnen worden gefinancierd uit de aanwezige financiële middelen en de gebruikelijke jaarlijkse heffing van 0,4% (0,3% op basis van de A en Ocao 2008/2010 en 0,1% op basis van dit principeakkoord). De
heffing in 2011 zal kunnen worden verhoogd naar maximaal
0,6% als de financiële buffer 31 december 2010 lager is dan €
10 miljoen. De ROM zal eind 2010 op basis van de resultaten
en de financiële middelen van het A en O-fonds de hoogte van
de heffing voor 2011 bepalen.
Principeakkoord cao Drankindustrie en
Groothandel in Dranken
De cao heeft een looptijd van 1 april 2009 tot en met 30 juni
2010. Tijdens de looptijd van deze cao wordt door de Groothandel in Dranken en Horecaproducten (GDH) onderzoek verricht voor het opzetten van een eigen cao voor de Groothandel.
Hiermee wordt getracht de herkenbaarheid van de GDH in de
cao te vergroten.
Lonen
De lonen worden verhoogd:
- 01-04-2009 1,50%;
- 01-01-2010 0,50%.
Voor de bedrijven die vallen onder de FWS, de VIP en de KVNW
worden de jeugdschalen omgebouwd tot aanloopschalen. Voor
de GDH-bedrijven zijn de jeugdschalen al in 2005 vervangen
door deze aanloopschalen. In de aanloopschaal wordt de nieuw
aan te stellen werknemer op basis van kennis, ervaring en de
mate van zelfstandigheid ingeschaald in de aanloopschaal. In
bijlage zijn de hiervoor gemaakte afspraken op hoofdlijnen opgenomen.
Principeakkoord cao Groothandel in levensmiddelen
De cao heeft een looptijd van 1 juli 2009 tot en met 30 september 2010.



Nieuw principeakkoord cao Vleeswarenindustrie
De cao heeft een looptijd van 1 april 2009 tot en met 31 maart
2010.
Lonen
De werkelijke lonen worden verhoogd:
- per 01-07-2009 1,0%;
- per 01-01-2010 0,5%.
Voor personeel in vaste dienst geldt met ingang van de nieuwe
cao (en met inbegrip van de voorgestelde loonsverhoging) een
minimum uurloon van € 10,-. Dit minimum uurloon zal de huidige inhoud en onderlinge verhouding in het loongebouw niet
aantasten.
Eenmalige uitkering
- per 01-07-2009 0,25%
De eenmalige uitkering wordt berekend over het werkelijke
loon en geldt als eenmalige tegemoetkoming in de stijging van
het werknemersdeel van de pensioenpremie.
Arbeidsduur
In de cao wordt een regeling opgenomen, die bedrijven de mogelijkheid biedt om op decentraal niveau afspraken te maken
met werknemersorganisaties over het (verplicht) werken op
zaterdag.

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.

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon gaan per 1 januari 2009 met 0,64 % omhoog.

Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong
gaan vanaf 1 januari 2010 omhoog. De verhogingen worden
doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon (WML). Het minimumloon stijgt van €
1398,60 euro naar € 1407,60 bruto per maand. De aanpassingen zijn nodig omdat ook de lonen en de prijzen de afgelopen
tijd zijn gestegen.

WETTELIJK BRUTO MINIMUMLOON EN MINIMUMJEUGDLOON PER 1 JANUARI 2010 (IN EURO’S)
Leeftijd % v/h min. loon Per maand Per week Per dag
23 jaar + 100%
1.407,60
324,85
64,97
22 jaar 85%
1.196,45
276,10
55,22
21 jaar 72.5%
1.020,50
235,50
47,10
20 jaar 61.5%
865,65
199,75
39,95
19 jaar 52.5%
739,00
170,55
34,11
18 jaar 45.5%
640,45
147,80
29,56
17 jaar 39.5%
556,00
128,30
25,66
16 jaar 34.5%
485,60
112,05
22,41
15 jaar 30%
422,30
97,45
19,49
De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige
werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Voor wie
minder uren werkt is het minimumloon evenredig lager.
Bruto minimumloon per uur bij 36-, 38- en 40urige werkweek per 1 januari 2010
Leeftijd werkwk: 36 uur werkwk: 38 uur
		
minimumloon minimumloon
		
(in € per uur)
(in € per uur)
23 jaar +
9,02
8,55
22 jaar
7,67
7,27
21 jaar
6,54
6,20
20 jaar
5,55
5,26
19 jaar
4,74
4,49
18 jaar
4,11
3,89
17 jaar
3,56
3,38
16 jaar
3,11
2,95
15 jaar
2,71
2,56

werkwk: 40 uur
minimumloon
(in € per uur)
8,12
6,90
5,89
4,99
4,26
3,70
3,21
2,80
2,44

De nettobedragen staan niet in de wet. Netto loon is het loon
dat u uitbetaald krijgt, op uw rekening of contant. Hoeveel u
netto overhoudt hangt af van de belasting en premies die op
uw loon worden ingehouden. Dit kan per persoon verschillen.

Loonstrookje verplicht
De werkgever moet een specificatie van het loon verstrekken, het
zogenaamde loonstrookje (boek 7: 626 Burgerlijk Wetboek). Bij de
eerste loonbetaling en vervolgens iedere keer als er iets wijzigt in
het loon of in de inhoudingen.
Voor nadere en deskundige informatie en uitleg kunt u na het maken van een afspraak bij ons terecht op het bondskantoor en wel
tijdens de spreekuren op dinsdag en donderdag.
Let wel: de spreekuren zijn alleen op afspraak!!

AOW’ers zien hun netto-uitkering met tussen de € 2,- en de €
5,- euro per maand stijgen. Hoe hoog het bedrag is, hangt af
van de persoonlijke situatie. De netto-uitkering van een alleenstaande AOW’er gaat bijvoorbeeld met bijna € 5 omhoog naar
€ 946,21 per maand. Echtparen waarvan beide partners 65 jaar
of ouder zijn, krijgen in totaal netto € 3,- per maand erbij. Hun
gezamenlijke netto-uitkering komt dan uit op € 1235,92 per
maand. Dat is exclusief vakantietoeslag (uitbetaald in mei) en
de tegemoetkoming AOW. Deze tegemoetkoming wordt aan
alle AOW-ers uitbetaald en het bruto bedrag bedraagt in 2010
€ 34,26 per maand.
AOW’ers die getrouwd zijn of samenwonen hebben elk een eigen recht op een AOW-pensioen. De hoogte daarvan is gelijk
aan de helft van het netto minimumloon. De AOW voor een alleenstaande bedraagt 70 % van het netto minimumloon en dat
voor een eenoudergezin 90 %. Bij die laatste groep gaat het om
pensioengerechtigden die een kind hebben jonger dan achttien
jaar voor wie zij kinderbijslag ontvangen.
Voor gehuwde AOW’ers van wie de partner jonger is dan 65,
gelden afwijkende regels. Normaal gesproken is het pensioen
gelijk aan 50 % van het minimumloon (de uitkering voor een
gehuwde). Zoals bekend vervalt de AOW- partnertoeslag per
2015 (bruto € 698,58 per maand). Is het recht op pensioen al
ingegaan voor 1 februari 1994 dan valt de AOW’er onder een
overgangsregeling en is het pensioen 70 % van het netto minimumloon. De toeslag is dan maximaal 30 %.
De uitkeringsbedragen per 1 januari 2010. In deze bedragen
is nog geen rekening gehouden met de tegemoetkoming AOW
van € 34,26 bruto per maand. De vakantie uitkering wordt in
de maand mei beschikbaar gesteld.
Per maand in Euro
Bruto/Netto
		
Gehuwden
698,58/649,34
Gehuwden met max.
toeslag  (partner <65)
1.397,16
Maximale toeslag
698,58
Ongehuwden
1.017,97/946,21
Ongehuwd met
kind <18.
1.289,67
AOW-pensioen ingegaan vóór 1-2-1994		
Gehuwden zonder
toeslag (partner <65)
1.017,97
Maximale toeslag
379,19
Gehuwden met maxi
toeslag (partner <65)
1.397,16

Bruto/Netto
Vakantie-uitk.
40,69/37,83
81,38
56,97/52,96
73,27

56,97

81,38


Bron: min SZW en Staatscourant. Noot: Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Netto minimumloon per 1 januari 2010

AOW

Om te bewaren: Sociale verzekeringen 2010

MINIMUM(JEUGD)LONEN PER 1 JANUARI 2010

Om te bewaren: Sociale verzekeringen 2010
Bron: min SZW en Staatscourant. Noot: Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

De toeslag bedraagt maximaal € 698,58 bruto per maand. Hoe
hoog de toeslag precies is, hangt af van het inkomen van de
werkende jongere partner. Een deel van het inkomen wordt
namelijk van de toeslag afgetrokken. Als het bruto-inkomen
van de jongere partner uit arbeid hoger is dan € 1253,80 per
maand heeft de AOW’er helemaal geen recht op toeslag. Bij een
inkomen in verband met arbeid (bijvoorbeeld een sociale verzekeringsuitkering) vervalt de toeslag bij € 698,58 bruto per
maand.
Het berekenen van de hoogte van de toeslag gaat als volgt: De
eerste € 211,14 van het partnerinkomen (per maand) is vrijgesteld. Ook een derde deel van het inkomen daarboven telt
niet mee. Als de partner dus € 1000,- bruto verdient, telt de
eerste € 211,14 niet mee. Ook is een derde deel van (€ 1000
- € 211,14) € 788,86 vrijgesteld, wat uitkomt op € 262,95. In
totaal is dan € 474,09 vrijgesteld. Van de toeslag wordt dus €
1000 - € 474,09 = € 525,91 per maand ingehouden.
Als het recht op toeslag voor 1 februari 1994 is ingegaan, dan
valt de rechthebbende onder een overgangsregeling en bedraagt
de toeslag maximaal bruto € 379,19 per maand. Als de partner
meer verdient dan € 779,93 bruto, dan vervalt de uitkering.
Dat geldt ook als de partner een sociale verzekeringsuitkering
krijgt die hoger is dan dat bedrag.
De bij deze bruto bedragen behorende netto-uitkeringen zijn in
het overzicht weergegeven. Hierbij is uitgegaan van de situatie
dat betrokkenen geen aanvullend pensioen hebben.

afgetrokken. Van inkomen uit arbeid blijft een deel buiten beschouwing (50 % van het minimumloon plus een derde deel
van het meerdere).
Nabestaanden die voor januari 1996 al een AWW-uitkering (de
voorganger van de ANW) ontvingen, krijgen in ieder geval een
bodemuitkering van 30 % van het brutominimumloon, ook als
hun inkomen hoger uitvalt dan de bovengenoemde inkomensgrens.
In onderstaand overzicht zijn de bruto ANW bedragen opgenomen. De bedragen zijn weergegeven exclusief de tegemoetkoming ANW. Deze bedraagt bruto 16,78 euro per maand.
In Euro’s
Bruto p.mnd Bruto vak.uitk.
		
p.mnd
Maximale nabestaandenuitk.
1.087,96
68,70
Halfwezenuitkering
247,20
19,62
Wezenuitkering tot 10 jr
348,15
21,98
Wezenuitkering 10-16 jr
522,22
32,98
Wezenuitkering van 16-21/27 jr
696,29
43,97
WAJONG
De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) biedt jonge gehandicapten en studenten die arbeidsongeschikt zijn een uitkering op minimumniveau. De
grondslag op basis waarvan de uitkering wordt berekend gaat
per 1 januari 2010 omhoog. Ook de grondslagen voor Wajonggerechtigden beneden de 23 jaar, die worden afgeleid van de
minimumjeugdlonen, worden op die datum verhoogd.
Per 1 januari 2010 zijn deze bruto grondslagen (exclusief vakantietoeslag) in Euro’s per dag:
vanaf 23 jaar ten hoogste
22 jaar ten hoogste
21 jaar ten hoogste
20 jaar ten hoogste
19 jaar ten hoogste
18 jaar ten hoogste

64,72
55,01
46,92
39,80
33,98
29,45

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

ANW
De Algemene nabestaandenwet (ANW) is een volksverzekering
die recht geeft op een uitkering aan volwassenen van wie de
partner is overleden. Het kan gaan om een huwelijkspartner of
een partner met wie zij ongehuwd samenwoonden. De uitkering
bedraagt maximaal 70 % van het netto minimumloon. Nabestaanden die een kind verzorgen van 18 jaar of jonger waarvan
een ouder is overleden, krijgen daarnaast een inkomensafhankelijke uitkering van 20 % van het netto minimumloon. Ook
weeskinderen komen in aanmerking voor een uitkering.
De hoogte van de ANW-uitkering is afhankelijk van het inkomen van de nabestaande. Uitkeringen worden er geheel van


22 jaar
21 jaar
20 jaar
19 jaar
18 jaar

1,74 bruto per maand
4,22
8,57
14,30
14,92

Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)
Per 1 januari 2010 worden bestaande uitkeringen worden verhoogd met 0,64%.
De hoogte van de WW, WIA en WAO-uitkering hangt mede af
van de hoogte van het laatst verdiende loon en het zogenoemde maximumdagloon. Per 1 januari 2010 wordt het maximumdagloon verhoogd van € 183,15 naar € 186,65 bruto per dag.

De Toeslagenwet zorgt voor een aanvulling op een aantal uitkeringen tot het sociaal minimum. Het gaat bijvoorbeeld om
de WW, WIA, WAO en ZW-uitkering. Er ontstaat recht op een
toeslag als uitkeringsgerechtigde een uitkering ontvangt die lager is dan het normbedrag. De toeslag vult de uitkering aan tot
het normbedrag, maar het totaal van de uitkering en toeslag
samen is niet meer dan het vroegere loon.
Een toeslag op de uitkering kan worden aangevraagd bij het
UWV.
De hoogte van de normbedragen per 1 januari 2010 zijn als
volgt vastgesteld (in Euro’s):
				
ZW/WW/WAO/WIA/Wajong*
Gehuwden		
64,72
Alleenstaande ouders
61,31
Alleenstaanden:		
vanaf 23 jaar		
49,25
22 jaar			
38,45
21 jaar			
32,40
20 jaar			
27,05
19 jaar			
22,74
18 jaar			
19,49
*exclusief vakantietoeslag
Bijstandsuitkeringen, IOAW, IOAZ en WWIK per 1
januari 2010

De netto normbedragen voor mensen van 27 tot 65 jaar
die een uitkering krijgen op grond van de Wet werk en
bijstand (in euro’’s):
Gehuwd of ongeh. samenw. p. maand
		
1.234,09
Alleenstaande ouders
863,86
Alleenstaanden
617,04
Maximale toeslag voor:
Alleenstaande ouders
en alleenstaanden

246,82

Vak.-uitkering Totaal
64,95
1.299,04
45,47
909,33
32,48
649,52

12,99

259,81

De netto normbedragen voor mensen van 65 jaar of ouder die een uitkering krijgen op grond van de Wet werk
en bijstand:
Geh. en ongeh. samenw.
Beide partners 65jr of ouder
of 1 partner <65 jaar
1.305,60
Alleenstaanden
949,21

68,72
49,96

1.374,32
999,17

Normbedragen voor mensen die in een inrichting verblijven:
Alleenst. of alleenst. ouders 274,80
Gehuwden
427,42

14,46
22,50

289,26
449,92

Eigen vermogen
De bijstandsuitkeringen gaan per 1 januari 2010 omhoog als
gevolg van de stijging van het minimumloon. Ook de uitkeringen voor oudere werkloze werknemers (IOAW), oudere voormalige zelfstandigen (IOAZ) en kunstenaars (WWIK) stijgen.
De hoogte van de bijstandsuitkering voor gehuwden en ongehuwd samenwonenden tussen de 27 en 65 jaar, wordt met
ingang van 1 januari € 1299,04 netto per maand, inclusief het
vakantiegeld. De uitkering gaat voor hen met € 3,97 omhoog.

De bijstandsuitkering voor alleenstaanden tussen de 27 en
65 jaar wordt € 649,52 netto per maand. Zij gaan er € 1,98 op
vooruit. Alleenstaande ouders krijgen vanaf 1 januari 2010 €
2,78 meer. Dat wordt € 909,33 per maand.
Alleenstaanden en alleenstaande ouders kunnen in aanmerking
komen voor een toeslag van maximaal € 259,81 per maand, indien zij geen (woon)kosten kunnen delen met een ander. In de
bijstandsuitkeringen is een vakantie-uitkering begrepen van 5
% van die uitkering. De bijstandsuitkeringen voor 65-plussers
komen overeen met de netto AOW-bedragen.

Premie voor re-integratie
Gemeenten mogen bijstandsgerechtigden een premie geven
die ertoe bijdraagt dat ze makkelijker aan het werk komen. Die
premie is maximaal € 2.229,00 per jaar.
Onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk
Bijstandsgerechtigden die vrijwilligerswerk doen, krijgen daar
soms een onkostenvergoeding voor. Die mogen ze tot een beperkt bedrag houden, zonder dat de hoogte van hun uitkering
verandert. Als het gaat om vrijwilligerswerk dat de gemeente
noodzakelijk vindt voor re-integratie van een bijstandsgerechtigde, dan mag er per maand maximaal € 150,00 vrij ontvangen
worden. Per jaar is het maximum € 1.500,00.
In alle andere gevallen is de grens van de vrij te laten onkostenvergoeding lager: maximaal € 95,00 per maand, met een maximum van € 764,00 per jaar.



Bron: min SZW en Staatscourant. Noot: Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

De bijstandsuitkering voor jongeren tot 27 jaar is afgeschaft
met ingang van 1 oktober 2009. Hiervoor in de plaats is de Wet
investeren in jongeren gekomen (WIJ), waarbij werken en of
leren voorop staat. Indien de jongere onvoldoende inkomen
heeft, kan er mogelijk een beroep gedaan worden op de inkomensvoorziening in de WIJ. De bedragen van deze inkomensvoorziening zijn gelijk aan die van de bijstand. Voor jongeren
van 18 tot 21 jaar gelden aparte normen.

Mensen hoeven niet al hun spaargeld op te maken vóór ze in
aanmerking komen voor een bijstandsuitkering.Het vrij te
laten vermogen is voor gezinnen € 10.960,00 en voor alleenstaanden €   5.480,00.
Voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en een
eigen huis bewonen, geldt een extra vrijlating van maximaal
€ 46.200,00.

Om te bewaren: Sociale verzekeringen 2010

Toeslagenwet en kopjes op de uitkeringen

De IOAW (wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers) is bestemd voor
oudere langdurig werklozen die 50 jaar of ouder waren op het
moment dat zij werkloos werden en voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen, ongeacht hun leeftijd.
Voor de IOAZ (wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) komen mensen
van 55 jaar of ouder en gedeeltelijk arbeidsongeschikte ex-zelfstandigen (ongeacht hun leeftijd) in aanmerking die noodgedwongen hun bedrijf of beroep moesten beëindigen.
De IOAW en de IOAZ vullen het totale inkomen van de rechthebbende en zijn partner aan tot bijstandsniveau. Op de hierna
volgende grondslagen worden dus de bruto inkomsten van de
rechthebbende en zijn of haar partner in mindering gebracht.
Bruto grondslag (in euro’s)
Geh. en ongehuwde

Per maand

111,44

1.504,42

Alleenst. 21 jr of ouder
met 1 of meer kinderen
Vanaf 23 jr.
Van 22 jr.
Van 21 jr.

107,77
85,69
66,90
56,37

1.454,86
1.156,76
903,11
760,97

1.347,09
1.071,07
836,21
704,60

Voor mensen onder de 21 jaar gelden lagere bedragen. In tegenstelling tot de bijstand wordt bij de IOAW geen rekening
gehouden met vermogen. Bij de IOAZ wordt wel rekening gehouden met andere inkomsten en ook met vermogen. Zo blijft
vermogen tot een bedrag van € 120.408,- buiten beschouwing.
Het vermogen boven het bedrag van maximaal € 120.408,wordt geacht jaarlijks 4 % inkomsten op te leveren: die worden
in mindering gebracht op de uitkering.
Voor mensen die een IOAZ-uitkering krijgen en een pensioentekort hebben, wordt een bedrag tot maximaal € 114.478,- ten
behoeve van aanvullende pensioenvoorzieningen buiten beschouwing gelaten.

Vak.uitk. Totaal

partners beide 21 jr of ouder 1.392,98

Belastingservice
ABW-leden - IB 2009
Als lid van de Vakbond ABW kunt u ook dit jaar weer bij onze vakbond terecht voor
GRATIS hulp bij het invullen van uw belastingformulier.

Bron: min SZW en Staatscourant. Noot: Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Om te bewaren: Sociale verzekeringen 2010

IOAW en IOAZ

Alleen voor leden
Onze belastingservice is alleen bedoeld voor de eigen leden.
Voor degenen die niet zijn aangesloten bij de Vakbond ABW wordt dus geen formulier ingevuld.
Afsprakensysteem
Wij werken met een afsprakensysteem. Wie zijn belastingformulier wil laten invullen door de bond
moet eerst een afspraak maken met onze administratie.
Bel hiervoor: 045-571 99 55.
Wat moet u meenemen
Voor een uitgebreid overzicht van de gegevens welke u mee moet nemen verwijzen wij u naar de CHECKLIST die als APARTE bijlage bij dit vakblad zit ingesloten. Deze checklist kunt u ook downloaden op onze website: vakbondabw.nl.
Dringend verzoek
Nogmaals een dringend verzoek aan alle leden die gebruik maken van onze belastingservice om voor dat u naar kantoor
komt deze checklist zorgvuldig na te lopen.



Even voorstellen...
Leon Franssen
trainer/adviseur Odyssee
“Verbonden met mijnen
én Vakbond ABW”
Samen met Indra Kandhai, penningmeester en secretaris van
de Vakbond ABW, gaf Leon Franssen inhoud en uitvoering aan
de kaderscholing van de ABW. Het betekende de start van een
samenwerking met Odyssee, die nog altijd voortduurt. Leden
die zich voor de Vakbond ABW willen inzetten binnen hun
bedrijf of organisatie kunnen een kadercursus volgen om goed
voorbereid aan de slag te gaan.
Leon Franssen leerde de Vakbond ABW ten tijde van de
mijnsluitingen kennen. Opgegroeid in de Akerstraat in
Hoensbroek was de mijn altijd in de buurt. ‘Mijn vader is nooit
mijnwerker geweest, maar de mijnen zijn altijd belangrijk
geweest. Ik zag ze ieder dag,’ vertelt Leon Franssen. Hij
herinnert zich de periode rond de mijnsluiting en de sociale
drama’s die ermee gepaard gingen nog als de dag van gisteren.
Die maatschappelijke betrokkenheid was voor Leon reden om
te kiezen voor een opleiding personeelswerk aan de toenmalige
Sociale Academie van Sittard. Een juiste keuze. Zijn eerste baan
was bij een fabriek in Noord-Limburg. Via diverse cursussen
kwam hij uiteindelijk terecht aan de Universiteit van Amsterdam
(UvA) waar Leon de post-academische opleiding arbeidsrecht
en arbeidsomstandigheden volgde. In die tijd diende zich
ook een baan als training bij vormingscentrum Driekant in
Houthem-Valkenburg aan. Leon Franssen verhuisde terug naar
Zuid-Limburg. Zijn aandachtsgebied was vooral het trainen
van medezeggenschapsorganen. Driekant fuseerde met andere
centra en dat resulteerde uiteindelijk in Odyssee, hart voor
ontwikkeling, met kantoren in Baarn en Maastricht.
Al meer dan 25 jaar verzorgt Leon Franssen trainingen en de
uitdaging is er nog steeds. ‘Als ik iets niet leuk vind, doe ik het
niet. Maar het trainen van medezeggenschapsorganen blijft
interessant. Je helpt mensen bij het werken aan invloed binnen
een organisatie, maar wel op de juiste manier, zodat problemen
binnen een organisatie kunnen worden aangepakt. ‘ Naast de
trainingen vormt het adviseren een ander belangrijk deel van het
takenpakket van Leon Franssen. ‘Er komen vaak heel specifieke
vragen over hoe je moet omgaan met cultuurveranderingen of
reorganisaties. Ook heel mooi om te doen’.
Vaker heeft hij meegemaakt dat reorganisaties niet het
gewenste resultaat hebben en sluiting werkelijkheid wordt.
‘Dat heeft nog altijd veel impact op mij persoonlijk. Vaak

sluiten bedrijven en krijgen dan veel publiciteit. Maar in veel
gevallen gebeurt dat in stilte en zie je een bedrijf geleidelijk
aan verdwijnen. Allemaal heel pijnlijk. Dat raakt me na al die
jaren nog steeds. Vaak zijn de werknemers en de directie hard
aan het werk om sluiting te voorkomen. Het is dan heel bitter
dat uiteindelijk wordt besloten om te stoppen en de productie
elders (lees lage loonlanden) voort te zetten. Dat went nooit.
Ik hoor vaak pijnlijke verhalen van mensen die echt tot het
uiterste zijn gegaan om de boel te redden. Tevergeefs blijkt
achteraf.’
Tijden veranderen en mensen veranderen. Dus ook de inhoud
van de trainingen die mensen vragen verschilt. Er zijn zelfs trends
merkbaar. ‘Arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden
vormden jarenlang de inhoud van de trainingen. Nu volgt een
verschuiving van de sterk individualistische periode naar een
periode waarin arbeidsvreugde, betrokkenheid en loyaliteit
in het werk een rol spelen. Het lijkt dat er meer oog is voor
filosofische en meer visionaire invalshoeken dan alleen of men
genoeg verdient. Het werk moet ook prettig zijn, want het vormt
een groot deel van het leven. Interessante ontwikkelingen die
er voor zorgen dat het nooit saai wordt.’
Het is eerder gezegd, ruim tien jaar geleden kwam Leon
Franssen op zakelijke niveau in contact met de Vakbond ABW.
‘Ik ken de bond van de mijnsluitingen en vond dat ze toen heel
goed werk hebben verricht. De bond ziet de mens heel breed
en de interesse in de leden houdt niet op bij het oplossen van
arbeidsproblemen. Ze gaan veel verder. Je kunt voor veel, bijna
alles bij de Vakbond ABW terecht. ‘ Leon werd ook lid van de
Vakbond ABW.
Adviseren en trainen bepalen een groot deel van zijn werkzame
leven. Toch laat hij ruimte over voor andere dingen. Zo heeft
hij een aantal bestuurlijke functies, onder andere bij een
klachtencommissie. ‘ Tja, die maatschappelijke betrokkenheid
en belangenbehartiging.’ Daarnaast speelt de schutterij van
Amstenrade een belangrijke rol in zijn leven. Leon speelt er
tuba (bariton) en oefent elke dag om zo goed mogelijk voor de
dag te komen, want ook een zaate hermenie mag rekenen op
zijn muzikale talenten.



Vraag het aan

Jack
In deze rubriek gaat hij in op de vraag ‘Wat is een collectieve
arbeidsovereenkomst (cao), voor wie geldt een cao en wat kan ik
doen als mijn werkgever de cao niet nakomt?
Wat is een collectieve arbeidsovereenkomst?
Een collectieve arbeidsovereenkomst is een schriftelijke
overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden
zijn vastgelegd over bijvoorbeeld loon, toeslagen, betaling van
overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen. De
afkorting cao wordt vaker gebruikt.
U zegt dat de cao een overeenkomst is. Wie sluit die dan af?
Een cao wordt afgesloten door een of meer werkgevers,
een of meer werkgeversorganisaties en een of meer
werknemersorganisaties (meestal vakbonden). Een van deze
werknemersorganisaties is uw vakbond, de Vakbond ABW.
cao’s worden per bedrijfstak (bedrijfstakcao) afgesloten en per
onderneming (ondernemingscao). In de cao staat dan welke
werkgevers, bedrijfstakken of soorten werk onder de cao vallen.
Klopt het dat afspraken in de cao vaak gunstiger zijn dan in de wet?
Ja, normaliter zijn de afspraken in de cao vaak gunstiger dan die
in de wet. Zo wordt in de cao vaak een hoger loon afgesproken
dan het minimumloon, of meer vakantiedagen dan het wettelijke
minimum. Maar de afspraken mogen nooit in strijd zijn met de
wet, bijvoorbeeld met het Burgerlijk Wetboek (BW) en de Wet
minimumloon en minimumvakantiebijslag. In de cao mag dus
niet een lager loon staan dan het minimumloon, of minder
vakantiedagen dan in het BW.
Hoe kom ik te weten of er voor mij een cao geldt?
Kijk altijd in uw arbeidsovereenkomst of er een cao op u van
toepassing is. Is dit niet duidelijk, vraag dan aan uw werkgever of
er voor u een cao geldt. Kan uw werkgever dit niet zeggen, dan kunt
u als lid van de Vakbond ABW contact met ons opnemen. Maar
vaak als er een cao van toepassing is, vermeldt uw werkgever
dat in de arbeidsovereenkomst en kunt u als werknemer inzage
vragen in die cao. Sterker nog, als uw werkgever gebonden is aan
een cao, is hij verplicht deze ter inzage te geven.
En wanneer moet een werkgever de cao toepassen?
Uw werkgever moet de cao toepassen als:
• Hij de cao met naam en toenaam van toepassing verklaart op
uw arbeidsovereenkomst; het zogenaamde incorporatiebeding.
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In de rubriek ‘Vraag het aan
Jack’ bespreekt voorzitter
Jack Hurxkens een vraag van
de leden die hij tijdens zijn
spreekuur tegenkomt.

• Hij hem zelf heeft afgesloten met een of meer
werknemersorganisaties. Dit noemen we een ondernemings-cao
(bijv. cao bij DSM, Sabic, The Phonehouse).
• Hij lid is van een werkgeversorganisatie die er een voor hem
heeft afgesloten. Dit heet bedrijfstak-cao, een cao die binnen een
sector geldt en wordt afgesloten tussen een of meer werkgevers of
werkgevers-organisaties en een of meer werknemersorganisaties.
De cao geldt dan alleen voor de bedrijven en werknemers die
zijn vertegenwoordigd door de cao-partijen die de cao hebben
afgesloten (bijv. cao Metalectro).
• De branche een bedrijfstak-cao heeft die algemeen verbindend
verklaard (AVV) is. De cao geldt dan automatisch voor alle
werkgevers in die bedrijfstak, maar wel alleen tijdens de periode
dat de AVV loopt.
Hierop zijn soms uitzonderingen mogelijk.
De partijen die een bedrijfstak-cao hebben afgesloten, kunnen
aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(SZW) vragen of de cao voor de gehele bedrijfstak kan gelden.
Ook werkgevers die niet bij de cao-partijen horen moeten er
dan aan voldoen. Bijna alle bedrijfstak-cao’s zijn algemeen
verbindend verklaard, waardoor heel veel werkgevers onder
een cao vallen. Een werkgever kan soms om vrijstelling vragen
van de algemeen verbindend verklaring. De werkgever moet
dat doen bij de partijen die de cao hebben afgesloten of bij het
Ministerie van SZW.
Dus als uw werkgever onder een cao valt, geldt die cao in
principe voor alle werknemers in het bedrijf. Soms zijn bepaalde
groepen werknemers (bijv. uitzendkrachten; die vallen onder
de uitzend-cao) van de cao uitgesloten, maar als dit zo is, staat
dat in de cao.
Graag attendeer ik u ook nog op het volgende, nl. dat alle cao’s
aangemeld moeten worden bij het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid (SZW). Op de website cao.szw.nl kunt u
zien of een cao algemeen verbindend is verklaard.
Wat moet ik doen als mijn werkgever de cao niet nakomt?
Als er een bepaling in uw arbeidscontract staat dat een cao van
toepassing is, maakt de cao gewoon deel uit van uw contract.
Als uw werkgever de cao-afspraken toch niet nakomt, dan kunt
u twee dingen doen: hemzelf aanspreken of ons inschakelen.
Als uw werkgever blijft weigeren, dan kunt u (via ons) naar de
rechter stappen.

Maar als ik nu werk in een bedrijf waar geen cao is, wat dan?
Als er geen cao’s of eigen regelingen van toepassing zijn, maakt u
samen met uw werkgever afspraken over uw arbeidsvoorwaarden.
Hierbij gelden de algemene regels van de arbeidswetgeving. Deze
staan onder andere in de Wet minimumloon, de Arbeidstijdenwet,
de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet arbeid en zorg en in het
Burgerlijk Wetboek. Het is verstandig deze afspraken schriftelijk

vast te leggen in een individuele arbeidsovereenkomst, maar dat
is niet verplicht. Leg je de afspraken schriftelijk niet vast, dan
kan dit bij een juridisch geschil tot problemen leiden.
In de volgende Vizier gaan we in op de volgende vraag: Wat is
arbobeleid en waar moet mijn werkgever voor zorgen?

Voor u gelezen
Nieuwe wetten en regelingen in 2010
Vanaf 1 januari 2010 gaan nieuwe wetten en regelingen in,
onder meer op het gebied van sociale zekerheid, werk en
justitie. Verder zijn er wijzigingen in de belastingheffing. In het
onderstaande gaan we in op een aantal van die nieuwe wetten.
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
De belangrijkste maatregelen:
Koopkracht
In 2010 neemt de koopkracht van mensen gemiddeld licht af,
maar ze is in 2009 en 2010 bij elkaar genomen positief, ondanks
de economische crisis. De duur en hoogte van uitkeringen
blijven onaangetast.
Loonstrookjes
Het loonstrookje vertoont in 2010 een lichte daling. Dit
komt door een combinatie van factoren: een lagere algemene
heffingskorting (€ 20,-), een lagere arbeidskorting (maximaal
€ 45,-), een korting van de derde belastingschijf met €
1.450,- en een hogere inkomensafhankelijke bijdrage voor de
zorgverzekeringswet (0,15%). Het netto loon daalt hierdoor
bij lagere inkomens uiteindelijk met een paar euro en bij
hoge inkomens met ongeveer twintig euro per maand. Het
loonstrookje zegt echter niet alles over de koopkracht van
burgers. Daarvoor zijn ook de ontwikkeling van de prijzen van
producten (inflatie)van belang, alsmede allerlei (gemeentelijke)
regelingen die gevolgen kunnen hebben voor het inkomen.
Deeltijd WW
De deeltijd-WW wordt verlengd tot 1 april 2010. Het kabinet
treft verschillende maatregelen om de inzetbaarheid van
werknemers te vergroten, zoals de omscholingsbonus.
Door middel van scholing en goed loopbaanbeleid kunnen
werknemers makkelijker naar ander werk in een sector waar
vacatures zijn. Bedrijven die voor 1 april 2010 gebruikmaken van
de deeltijd- WW, kunnen verlengen tot maximaal 15 maanden.
De deeltijd-WW is voor een minimale periode van 26 weken en
heeft een minimale omvang van 20 % per werknemer. In totaal
is 950 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de regeling.
Mensen met een beperking
Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe wettelijke regels voor
jonggehandicapten die een uitkering aanvragen. Het recht op
arbeidsondersteuning staat in de nieuwe Wajong centraal, en
niet meer het recht op een uitkering. Uitgangspunt daarbij is

wat jongeren wél kunnen, in plaats van wat zij niet kunnen. De
uitkering vult daarom tot 75% van het wettelijk minimumloon
aan op wat zij zelf kunnen verdienen. De nieuwe wet gaat
daarom ook anders heten: Wet werk en arbeidsondersteuning
jonggehandicapten (Wet Wajong), in plaats van de huidige
benaming: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.
Ook start in 2010 een viertal proefprojecten om de kansen
van mensen met een arbeidshandicap op een baan bij een
normale werkgever te vergroten. Werkgevers geven hier gehoor
aan en bieden werkplekken. Ook wordt er vanuit sociale
werkvoorzieningen beter gekeken naar een doorstroming
richting normale werkgevers. Werkgevers kunnen beroep doen
op loondispensatie. Dan wordt er alleen betaald voor de geleverde
diensten en wordt het salaris aangevuld uit een uitkering.
Uitzendkrachten
Uitzendkrachten krijgen meer mogelijkheden onderbetaling
ongedaan te maken. Zij kunnen, indien zij zijn ingehuurd door
niet-gecertificeerde uitzendbureaus, ook de bedrijven voor
wie zij werken aansprakelijk stellen voor het betalen van het
wettelijk minimumloon en vakantiegeld. Bij gecertificeerde
uitzendbureaus is dit niet mogelijk.
Lastenvermindering
Werkgevers betalen vanaf 1 januari 2010 minder premies
als zij een oudere werknemer in dienst nemen die eerder een
uitkering kreeg op grond van de Algemene Nabestaandenwet.
De premiekorting bedraagt € 6.500,- per jaar.
Per 1 januari 2010 krijgen gemeenten één bedrag voor de
uitvoering van de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ), de Wet werk en inkomen kunstenaars
(WWIK) en het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ).
Hierdoor nemen de administratieve lasten voor gemeenten af.
Voor mensen die een uitkering ontvangen, verandert niets.
Uitvoering
Alle gepensioneerden met een onvolledig AOW-pensioen die
een inkomen beneden het sociaal minimum hebben, krijgen
vanaf 1 januari 2010 van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) hun
AOW én de aanvulling in de vorm van een bijstandsuitkering
(WWB65+) uitbetaald.
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Op bezoek bij...
Cosmo Films (voorheen GBC)
Het vroegere GBC is inmiddels overgedragen aan een Indiaas bedrijf en draagt voortaan de naam Cosmo Films. In februari 2009
zijn reeds CAO onderhandelingen gestart, maar deze zijn toen
in het kader van de overdracht van de onderneming verdaagd en
worden binnenkort weer voortgezet.
Doc Morris
De CAO onderhandelingen zijn nog niet afgerond. Momenteel
(eind januari) bevinden deze zich in een afrondende fase en
wordt er gesproken over de hoogte van de loonsverhoging.
DSM
Op 28 januari jl. is er een principeakkoord bereikt over de nieuwe CAO tussen enerzijds de gezamenlijke vakbonden, Vakbond
ABW, De Unie, FNV, CNV en Synergo vhp, en anderzijds DSM
Nederland. Dit resultaat is met name toe te schrijven aan alle
gezamenlijke acties van de vakbonden én de grote bereidheid en
inzet van de leden om ook daadwerkelijk actie te voeren.
Actie voeren is weliswaar het uiterste middel, echter in deze situatie was het meer dan nodig en hierin werden de vakbonden
gesterkt omdat ook de leden nagenoeg unaniem hebben aangegeven dat ze bereid waren om actie te voeren.
We willen dan ook nadrukkelijk onze leden bedanken voor het
feit dat ze zich bereid hebben getoond om samen met ons actie te voeren . Het Dagelijks Bestuur spreekt hierbij ook grote
dank uit naar haar CAO-onderhandelaars Roger Van den Broek
en Will Kapell.
De afspraken op hoofdlijnen:
* 2 % loonsverhoging per 01-02-2010
* werkgelegenheidsgarantie gedurende de duur van de CAO
(t/m 31-12-2010)
* eenmalige inlevering van 0,25 % in 2011 indien het resultaat
in 2010 negatief is.
Over de exacte uitwerking van het akkoord volgt nog nader overleg. Kijk voor actuele informatie steeds naar onze website!!
Invista
Bij Invista zijn afspraken gemaakt over een tijdelijk hogere pensioenbijdrage door medewerkers. Deze verhoging is rechtstreeks
gekoppeld aan de extra storting die Invista bereid is te doen. Indien de dekkingsgraad dit vereist zullen de afspraken voorgelegd
worden aan de vakbondsleden. Een verhoging van de premie zou
voor de eerste keer in 2011 aan de orde kunnen zijn.
Lydall Solutech
Met de werkgever zijn onderhandelingen lopende over de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. De voorkeur gaat er na uit
om hiervoor met werkgever een CAO af te sluiten.
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Maecon
Een aantal indirecte functies komt
te vervallen. Getracht wordt
afspraken te maken voor een Sociaal Plan.
Rolduc
Bij het conferentieoord Rolduc is er een nieuwe directeur benoemd, te weten de heer O. Dols. Hij zal deze functie vooralsnog
parttime gaan uitoefenen en voor de periode van drie jaren.
Soft Drinks International
Eind januari 2010 vindt in de zaak tegen SDI een zogenaamde
comparitiezitting plaats bij de Rechtbank. Namens een aantal
leden hebben we deze zaak aangespannen om naleving van de
CAO te vragen; met name ten aanzien de collectieve(CAO) loonstijgingen.
The Phone House
In januari jl. zijn de CAO onderhandelingen voor een nieuwe
CAO gestart. De vakbonden hebben ingezet op een CAO met een
looptijd van 1 jaar en een loonsverhoging van 2% structureel.
Vixia
De OR verkiezingen bij Vixia hebben tot veel commotie geleid. Er
is in tegenstelling tot voorgaande jaren gekozen voor een personenstelsel en een stembiljet waarop 15 namen ingevuld dienen
te worden. Samen met de andere bonden hebben we ons als Vakbond ABW hier tegen verzet. De ondernemingsraad is niet tegemoet gekomen aan onze bezwaren. Inmiddels hebben we onze
bezwaren ingediend bij de Bedrijfscommissie. Indien nodig kan
in een later stadium ook de rechter nog ingeschakeld worden.
WML
De personele consequentie van de boventalligheid valt achteraf
gezien mee. Voor veel boventalligen is inmiddels een oplossing
gevonden. Op dit moment zijn nog 17 medewerkers bovenformatief
Kijk voor het laatste nieuws ook op onze website:

www.vakbondabw.nl
Oproep voor Brandweervrouwen en –mannen.
Recent hebben onderhandelingen plaats gevonden voor de arbeidsvoorwaardenregeling voor vrijwilligers bij de brandweer.
Als Vakbond ABW zijn we hierbij niet betrokken geweest. Om
mogelijk in de toekomst namens onze leden deel te kunnen nemen aan de onderhandelingen is het belangrijk dat we weten
hoeveel van onze leden werkzaam zijn bij de vrijwillige brandweer. Vandaar deze oproep. Bent u werkzaam als vrijwilliger
bij de brandweer geeft dit dan zo spoedig mogelijk door aan
ons secretariaat of via email: balie@vakbondabw.nl

ek
Roger vd Bro

Colortrend
In januari is er een verlengingsaanvraag voor de deeltijd WW ingediend. Deze is ingediend voor 20 werknemers terwijl de eerste
aanvraag voor ruim 40 werknemers was ingediend. In maart a.s.
zal bij dit bedrijf gestart worden met de CAO onderhandelingen.

Will Kapell

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

Jubilarissen

Overleden

50-jarige jubilarissen januari 2010

Op 8 november 2009 overleed in
de leeftijd van 71 jaar ons bondslid
de heer O. Bouchikhi uit Kerkrade

Op 5 januari 2010 overleed in
de leeftijd van 69 jaar ons bondslid
de heer A. Jaspers uit Eys

Op 15 november 2009 overleed in
de leeftijd van 74 jaar ons bondslid
de heer J. Kukoda uit Brunssum

Op 12 januari 2010 bereikte ons het
bericht van overlijden op 53-jarige
leeftijd van ons bondslid
de heer W.H. Kronenberg uit Brunssum

J.M. Bervoets uit Simpelveld
P. Nijssen uit Heerlen
G. Da Sois uit Hoensbroek
A.J.M. Willekes-van Schijndel uit
Kerkrade
25-jarige jubilarissen februari 2010
M.B. Ait Abbou uit Heerlen
J.P.P. Cuperus uit Eygelshoven
G.HP. Dorenberg uit Heerlen
E. ter Horst-Posthumus uit Kerkrade
F.W.O. Krause uit Echt
M.J.P.H. Maas-Gorissen uit Beek
H.M. Winands-ter Hark uit Kerkrade
G.J. Wolters uit Kerkrade
40-jarige jubilarissen februari 2010
M. Kronier-Pietermans uit Heerlen
J. van Solkema uit Heerlen
W. Willems uit Kerkrade
50-jarige jubilarissen februari 2010

Op 21 november 2009 overleed in
de leeftijd van 68 jaar ons bondslid
de heer A.J. Depre uit Kerkrade
Op 27 november 2009 overleed in
de leeftijd van 86 jaar ons bondslid
de heer Th. Ploem uit Geleen
Op 28 november 2009 overleed in
de leeftijd van 86 jaar ons bondslid
de heer P.M. Pluymaekers uit Heerlen

Op 13 januari 2010 overleed in
de leeftijd van 62 jaar ons bondslid
de heer H.J. Simons uit Kerkrade
Wij bedanken de overleden vrienden
voor hun trouw aan onze organisatie
en wensen hun familie veel sterkte
toe!

Op 30 november 2009 overleed in
de leeftijd van 64 jaar ons bondslid
de heer J.H.J.C. le Haen uit Geleen
Op 4 december 2009 overleed in
de leeftijd van 40 jaar ons bondslid
de heer P.W. Janssen uit Born

R.J. Ritzen uit Geleen
25-jarige jubilarissen maart 2010
J.T.C. Dingena-van de Wetering uit
Kerkrade
J.M. Jongsma uit Brunssum
J.U.G. Wener uit Kerkrade
40-jarige jubilarissen maart 2010
J. Dammers uit Kerkrade
M.G.E. Hornman uit Geleen
J.M.H.T. van Schmitz-van Schijndel uit
Kerkrade
Namens het Hoofdbestuur wensen
wij al onze jubilarissen van harte proficiat!

Op 17 december 2009 overleed in
de leeftijd van 85 jaar ons bondslid
de heer J. Cremers uit Landgraaf
Op 18 december 2009 overleed in
de leeftijd van 89 jaar ons bondslid
de heer M. Smeets uit Geleen
Op 27 december 2009 overleed in
de leeftijd van 42 jaar ons bondslid
de heer J.F.A.E. Wetterhahn uit Heerlen
Op 30 december 2009 overleed in
de leeftijd van 61 jaar ons bondslid
de heer P.E.J. Eijkenboom uit Elsloo
Op 31 december 2009 overleed in
de leeftijd van 90 jaar ons bondslid
mevrouw D. Stultjes-Rietman uit
Bocholtz

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.
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Ledenwerfactie
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,
Maak je buurman/vrouw, collega, vriend(in), oom, tante, zoon, 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. Je wilt dit toch ook?
Aarzel niet en start vandaag!
Succes iedereen!
Vakbond ABW: Al 65 jaar de vakbond van en voor IEDEREEN in Limburg!
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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: ..........................................................................................................

n
Opsture p naar:
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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 week
of minder)
		
€ 7,Postcode
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.
Sofinummer: .............................................
Gezinscontributie voor twee
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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