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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!

Dit wil ik met u delen
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Velen vergeleken de reportages over de uitslag van de Tweede Kamer-verkiezingen
van 9 juni jl. als een bloedstollende WK-finale. Tot op het laatste moment en tot
diep in de nacht spande het en stond de uitslag nog niet vast. En volgens sommigen
is de uitslag bepaald door het nemen van penalty’s.
Nu, is inmiddels bekend dat de VVD de winnaar is en een kabinet mag gaan
formeren. De vraag is wordt het een rechts kabinet of een paars+ kabinet.
Welk kabinet het ook zal worden, een ding staat vast: Er zal bezuinigd worden en
wij burgers zullen het zeker gaan merken in onze portefeuille.
Tijdens de lijsttrekkersdebatten werd steeds duidelijk(er) welke partij een
breekpunt of maakpunt had. Bij de een was het de aftrek van de hypotheekrente en
bij de ander een AOW-leeftijd van 65 jaar.
En het grappige is dat nu de verkiezingsuitslag bekend is, partijen langzaam hun
breekpunten loslaten. Hoe zo verkiezingsbedrog?
Gelukkig gebeurden er tijdens de verkiezingen ook andere belangrijke zaken zoals
onze eigen Algemene Vergadering (AV) op 7 juni jl. Naast de vaste statutaire zaken
zoals het vaststellen van het verslag en de jaarrekening, is de vergadering unaniem
akkoord gegaan met een contributieverhoging van € 1,- per contributiebedrag,
ingaand op 1 juli 2010. Met deze contributieverhoging wil het hoofdbestuur de
bedrijfsvoering zoveel als mogelijk weer kosten neutraal maken, zodat we als ABW
weer een stabiele financiële positie kunnen krijgen.
Ook vonden er hoofdbestuurverkiezingen plaats. Mariëlle Flipse en John Oostdijk
zijn herkozen en Ans Kolenburg is nieuw gekozen. Alle drie hoofdbestuursleden
feliciteer ik met hun zetel en wens hen veel succes toe. Voor meer informatie over
de AV verwijs ik naar pagina 5 t/m 7 in deze Vizier.
Op woensdag 9 juni jl. vond ook onze jaarlijkse jubilarishuldiging plaats.
Dit jaar telde de bond 98 jubilarissen, waarvan in totaal 33 zijn gehuldigd in
Auberge de Rousch te Heerlen. Het is voor mij als jullie voorzitter altijd een
bijzonder moment om op zo’n dag al onze trouwe leden te mogen huldigen. Voor
meer informatie kunt u verder lezen op pagina 9 t/m 12 in deze Vizier.

Om te noteren
• Vizier verschijnt minimaal 6 keer 		
per jaar.
• Het volgende nummer van Vizier 		
verschijnt 18 september 2010.
• U kunt kopij inleveren tot uiterlijk 		
16 augustus a.s.
• Kijk voor het laatste nieuws op
www.vakbondabw.nl

Een ander belangrijk moment was het principeakkoord over een flexibel AOWpensioen tussen werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties (vakbonden).
De kern van het akkoord is dat de AOW flexibel en welvaartsvast wordt. Mensen
kunnen zelf bepalen wanneer ze willen stoppen met werken. En de koppeling met
de levensverwachting moet leiden tot een toekomstbestendig pensioenstelsel.
De vakbonden moeten hun achterbannen nog raadplegen over dit voorstel.
En tja, als u Vizier ontvangt, dan is inmiddels bekend wie Wereldkampioen
is geworden. Is het Nederland? Ik hoop het van ganser harte.
En is dat niet het geval, dan staat er in ieder geval een ander leuk iets voor de
deur waarop velen van ons zich mogen verheugen, nl. de vakantie.
Ik wens allen die op vakantie gaan een mooie vakantie toe en kom
vooral veilig terug!

Jack Hurxkens,
voorzitter.



Nieuwe contributieregeling
per 1 juli 2010

LEEFTIJD/ CONTRIBUTIE SOORT		
			
23 jaar en ouder					
21 en 22 jaar					
t/m 20 jaar					
Gezinscontributie
voor 2 personen					
voor ieder volgend inwonend
gezinslid met loon/uitkering			
Gepensioneerden (65 plus)			
Gezinscontributie voor twee 65-plussers		

NIEUW BEDRAG PER MAAND
€ 12
€ 10,50
€ 8

€ 18 (€ 12 + € 6)
€ 6,75
€ 8
€ 13 (€ 8 + € 5)

Vrijwillige klasse
Uiteraard staat het ieder lid vrij
Om méér contributie te betalen

OR-verkiezingen Licom
In november 2010 wordt bij Licom NV een nieuwe ondernemingsraad gekozen. Uiteraard willen we onze leden oproepen zich voor de ondernemingsraad of de onderdelencommissie kandidaat te stellen. Zowel Licom als de SW sector
staan voor grote veranderingen. De mening van de medewerker mag hierbij niet uit het oog verloren worden. Hierbij
wordt de medewerker vertegenwoordigd door de Ondernemingsraad en de Onderdelencommissies.
Inmiddels hebben wij onze leden hiervoor benaderd. Werkt u bij Licom en heeft u geen oproep ontvangen, neemt u dan
contact op met het secretariaat?
En mocht u zich zelf niet kandidaat willen stellen, stem dan in ieder geval op een kandidaat van de Vakbond ABW. Laat
onze kracht binnen Licom niet verloren gaan!

Voor u gelezen
Wettelijk minimumloon per 1 juli 2010
De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2010 met 0,6 %.
Wettelijk bruto minimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband per 1 juli 2010:
€ 1416,00 per maand
€ 326,75 per week
€ 65,35 per dag
Bron: min SZW
Vanaf welke leeftijd mogen kinderen vakantiewerk doen?
Vanaf hun 13de jaar mogen kinderen in de vakantie werken. Zij mogen niet alle soorten werk doen en mogen ook niet te lang
werken. Wat kinderen wel mogen doen en hoe lang kunt u navragen bij uw vakbond, tel. 045-571 99 55.


Algemene vergadering 2010
Bezuinigingen
hebben effect
op resultaat

Financiën steeds stabieler
Dank zij een goed financieel beleid is het Hoofdbestuur van
de Vakbond ABW er in geslaagd om het negatief saldo over
het laatste boekjaar 2009 bijna weg te werken. Voorzitter Jack
Hurxkens toonde zich tevreden over het werk van penningmeester/secretaris Indra Kandhai tijdens de Algemene Vergadering
(AV) op maandag 7 juni in Auberge de Rousch in Heerlen. ‘Als we
de huidige trend voortzetten sluiten we 2010 ‘in het groen’ af,’
gaf Indra Kandhai verheugd aan.
De gevolgen van de economische crisis hebben niemand onberoerd gelaten ‘En we zijn er nog niet van af. Er is te weinig stabiliteit op de arbeidsmarkt en dan heb ik het nog niet over de situatie in Griekenland, Spanje en Portugal,’ aldus voorzitter Jack
Hurxkens in het openingswoord van de 66ste editie van de AV.
De AV vond twee dagen voor de verkiezingen plaats. Voor Jack
Hurxkens dan ook reden te meer om de aanwezigen te vragen om
te gaan stemmen. ‘Laat uw stem niet verloren gaan. We worden
niet echt vrolijk van de verkiezingen. Bezuinigingen en nog eens
bezuinigingen staan ons te wachten. En wie betaalt de rekening?
U, ik, wij allen.’

V.l.n.r. de HB-leden: Jos Joosten, Cas Wilbers, Klaas van
der Sleen en John Oostdijk

V.l.n.r. de HB-leden: Mariëlle Flipse, Wiel Wittenbernds
en Jos Rook

Verhoging contributie
Om 2010 “in het groen” te kunnen afsluiten stelde het Hoofdbestuur de verhoging van de contributie met 1 euro per contributiebedrag voor. De laatste verhoging dateert van 2007. ‘We
hebben verschillende maatregelen getroffen om de uitgaven te
verlagen, maar we moeten ook iets ondernemen om de inkomsten te verhogen. Meer leden aanwerven is daar een voorbeeld
van. Dat wordt ook geprobeerd, maar het is moeilijk. Met het
verhogen van de contributie garanderen we de leden om de uitstekende persoonlijke dienstverlening, die zo hoog in ons vaandel staat te kunnen blijven waarborgen,’ lichtte Indra Kandhai
het voorstel toe. De stemgerechtigden gingen unaniem met het
voorstel akkoord.
AOW-leeftijd
Het Hoofdbestuur van de Vakbond ABW is tegen het besluit van
het verhogen van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar , zoals het
vorige kabinet heeft voorgesteld. Argumenten tegen de verhoging zijn dat het maatschappelijk gezien onverantwoord is en
niet te verwezenlijken is en het al vaak heel moeilijk is om tot
65 jaar te werken. Aandacht richten op participatie van oudere
werknemers tussen 55 en 65 zou veel gewenster zijn. Het Hoofdbestuur heeft alternatieven aangedragen waardoor die verhoging
niet nodig hoeft te zijn zoals: de begrenzing van de hypotheekrente, meer jongeren aan het werk te krijgen, een rechtvaardigere financiering van de zorg, de fiscalisering van de premie
Volksverzekeringen en een premiegrensverhoging van de AOW.
Deze standpunten zijn verwoord in een brief die aan het eind
van 2009 naar Den Haag is gestuurd. Helaas heeft geen enkele
politieke partij een antwoord cq reactie gestuurd.

De aanwezigen luisteren aandachtig.


Afscheid Wiel Wittenbernds…..
Hoofdbestuurder Wiel Wittenbernds nam tijdens de AV na 31,5
jaar afscheid van de Vakbond ABW. Voorzitter Jack Hurxkens
stond stil bij het vertrek van Wiel Wittenbernds, de laatste oudmijnwerker in het Hoofdbestuur. ‘Bedankt Wiel. Ik zeg niet
vaarwel, maar tot ziens.’ Ook Wiel nam kort de microfoon om
de aanwezigen toe te spreken. ‘Besturen is consensus bereiken.
Alleen kun je het niet. Maar ook niet door ja en nee te knikken.
Belangrijk is het om een constructieve houding aan te nemen.
Het gaat u goed. Glück Auf.’
…..welkom Ans Kolenburg
Ans Kolenburg, secretaris van de Bondsgroep Gepensioneerden
& Uitkeringsgerechtigden neemt de plek van Wiel Wittenbernds
over. ‘Ik ben al sinds 1977 lid van de bond. Ik vind het een eer dat
ik gevraagd ben voor een bestuursfunctie’.
De zittende bestuursleden John Oostdijk en Mariëlle Flipse waren aftredend maar herkiesbaar. Het drietal werd door de stemgerechtigden benoemd.
Bondsgroepen
Eén ding willen de drie Bondsgroepen allemaal: meer belangstellenden tijdens vergaderingen en bijeenkomsten. Hoewel het
steeds weer wordt geprobeerd, lukt het niet altijd om meer leden
te lokken. Ook al zijn de onderwerpen die aan de orde komen
interessant genoeg. Hub Broeders van de Bondsgroep Industrie
& Dienstverlening heeft de leden geprikkeld met onderwerpen
als pensioenen, bezuinigingen en cao-onderwerpen. ‘We gaan
het e-mailbestand uitbreiden om op die manier meer leden te
bereiken,’ gaf hij in het actieprogramma aan.
Henri Simon sprak namens de Bondsgroep Sociale Werkvoorziening. De belangstelling van deze Bondsgroep ging en gaat vooral
uit naar de OR-verkiezingen bij Licom, leeftijdsbewust personeelsbeleid en het vinden van passend werk. Ook verzocht hij
het Hoofdbestuur voor nieuwe kaderscholing. Ans Kolenburg
voerde het woord namens de Bondsgroep Gepensioneerden &
Uitkeringsgerechtigden. Zij gaf aan dat alle aspecten van de samenleving aan de orde komen tijdens de bijeenkomsten zoals de
bezuinigingen, AOW, WIA, WAO en de diverse toeslagen (Huuren Zorgtoeslag).
Actiepunten Hoofdbestuur
Een terugblik en een vooruitblik. Zo typeerde de voorzitter het
actieplan van het Hoofdbestuur. Dit jaar beperkte Jack Hurxkens zich tot de meest belangrijke punten. Veel aandacht krijgt
de ledenwerving. Ondanks alle inspanning loopt dat niet zoals
het Hoofdbestuur zou willen.
‘De huidige maatschappij heeft steeds minder solidariteitsgevoelens. Dit betekent niet dat je het moet nalaten om op het
collectieve vlak actief te blijven. Feit is wel dat je moeilijk kunt
opboksen tegen de individualisering van onze maatschappij. Gelukkig onderscheiden we ons met de individuele belangenbehartiging. Dit is al jaren ons visitekaartje waar we behoorlijk trots
op zijn. Toch krijgen we op dat vlak concurrentie, namelijk van
de rechtsbijstandverzekeringen. Daarom hebben we het ledenwerfbeleid op dat terrein bijgesteld. Ons vertrekpunt was eerst
groei vanuit de collectiviteit, nu gaan we ons meer focussen op
het werven van leden op het individuele vlak. Het zal weliswaar
mondjesmaat zijn, maar er zijn wel zeker plussen te halen.’


Kas Jacek van de kascontrolecommissie

De aanwezigen luisteren aandachtig

secretaris/penningmeester Indra Kandhai

Wiel Wittenbernds

Belastingdienst
De Vakbond ABW participeert in het intermediair-panel van de
Belastingdienst. Via deelname aan dit panel hoopt de Vakbond
ABW enerzijds sneller en directer te worden voorzien van fiscale
kennis die belangrijk is als fiscaal intermediair en anderzijds
haar ingangen bij de Belastingdienst te verbeteren. Trots is de
voorzitter er op dat het Dagelijks Bestuur (DB) al goede contacten heeft gelegd met de Belastingdienst en dit wellicht leidt tot
het sluiten van een convenant, ten aanzien van het zogenaamde
horizontale toezicht. Dit levert de leden een groot voordeel op
bij de verwerking van de aangiften door de Belastingdienst. De
verwerking en controle van de aangiften die door de bond zijn
ingevuld zal sneller en soepeler plaats vinden.
‘Dit beleid willen we graag uitbreiden naar samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld het UWV, gemeenten en het SVB. Dus:
investeren in netwerken.’

Ans Kolenburg

Mariëlle Flipse

Informatiebijeenkomsten
Het regelmatig organiseren van informatiebijeenkomsten mag
ook een belangrijk actiepunt worden genoemd. Dat geldt voor
de interne (voor leden), als voor externe bijeenkomsten. Dat is
voor personen die nog geen lid zijn. ‘Bij interne bijeenkomsten
denken we aan ontmoetingen van onze contactpersonen en kaderleden in diverse bedrijven. Op 25 oktober 2010 is weer een
ambassadeursbijeenkomst gepland. De Werkgroep Beleid en het
Hoofdbestuur vinden deze bijeenkomsten belangrijk. Ze zijn expliciet bedoeld om het collectieve gevoel, dus ook het solidariteitsgevoel, terug te krijgen in vakbondsland.
De Vakbond ABW is in 2009 ook gestart met iets wat al heel lang
op haar verlanglijstje stond: voorlichtingsbijeenkomsten op beroepsgerichte scholen. Het vizier wordt dan vooral gericht op de
scholieren die op het punt staan toe te treden tot de arbeidsmarkt.
De première was op 3 november in het Cita Verde College in
Heerlen. In totaal 125 leerlingen kregen gedurende drie dagen in
een zeer interactieve lesvorm van 45 minuten voorlichting over
wat een vakbond doet. Alle leerlingen ontvingen na afloop een
lesmap met achtergrondinformatie over het lesmateriaal. ‘Het
was een prima ervaring. Dit jaar mogen we er weer bijeenkomsten verzorgen,’ besloot Jack Hurxkens niet zonder trots zijn actieplan aan het eind van de AV 2010.

  John Oostdijk
Voorzitter Jack Hurxkens

Henri Simon
Hub Broeders



Vraag het aan

Jack
In deze rubriek gaat hij in op de vraag ‘ Hoe zat het ook al weer
met het opnemen van zorgverlof?
Mijn dochter van 4 jaar is van haar fietsje gevallen en moet vanwege een
beenbreuk 2 weken in het ziekenhuis verblijven. Ik kan toch gebruik maken
van de Wet Arbeid en Zorg (WAZ) en voor de duur van 2 weken (betaald)
verlof opnemen? Want is het niet zo dat werknemers recht hebben op het
opnemen van zorgverlof als dat noodzakelijk is voor de verzorging van een
ziek gezinslid?
Belangrijk is te weten dat de Wet Arbeid en Zorg (WAZ), die op 1 juni
2005 in werking is getreden, diverse vormen van verlof regelt zoals
het recht op verlof bij zwangerschap, bevalling, adoptie, pleegzorg, het
ouderschapsverlof, calamiteiten- en ander kort verzuimverlof, alsmede
kort- en langdurend zorgverlof. Wat voor u mogelijk van belang is,
zal blijken nadat ik eerst drie vormen van verlof van de WAZ uitleg
die mogelijk voor u van toepassing zijn. Aan de hand van de uitleg zal
blijken of er een verlofvorm is die voor uw specifieke situatie geldt.
Kortdurend zorgverlof
Zo staat in WAZ dat kortdurend zorgverlof ziet op de situatie dat er
noodzakelijke zorg verleend moet worden bij ziekte van thuiswonende
kinderen, pleegkinderen en de partner. Het verlof bedraagt in elke
periode van 12 achtereenvolgende maanden ten hoogste twee maal de
arbeidsduur per week.
De periode van 12 maanden gaat in op de eerste dag waarop het
verlof wordt genoten (zie ook art. 5:2 WAZ). Dit verlofrecht voor
werknemers draagt ertoe bij dat zorgbehoeften waarvan voorzienbaar
is dat die zich op enig moment tijdelijk en voor korte duur kunnen
voordoen, maar waarvan niemand van tevoren weet wanneer, buiten
beschouwing kunnen blijven bij de eventuele combinatie van arbeid en
zorg en de daarop afgestemde inrichting van de arbeidsverhouding.
Let wel dat de werkgever het zorgverlof kan weigeren als het bedrijf
of organisatie hierdoor in ernstige problemen zou komen. Er moet
sprake zijn van noodzakelijke verzorging in verband met ziekte en
deze noodzaak heeft betrekking op:
• De behoefte aan zorg van de persoon moet noodzakelijk zijn;
• Het moet noodzakelijk zijn dat de werknemer die zorg verleent.
Als de zorg op een andere wijze verstrekt kan worden, kan dit zorgverlof
niet worden opgenomen. Dit is bijvoorbeeld het geval als een ander
dan de betrokken werknemer de zorg kan verlenen, bijvoorbeeld de
partner of het ziekenhuis.
In uw geval betekent het dus dat u geen beroep kan doen op kortdurend
zorgverlof, omdat de noodzakelijke zorg gegeven kan worden door
medewerkers van het ziekenhuis. Wel kan dit kortdurende zorgverlof
opgenomen worden, indien uw kind uit het ziekenhuis zal zijn
ontslagen, maar dat is afhankelijk van de vraag of op dat moment
zorgverlening door u noodzakelijk is.
Langdurend zorgverlof (WAZ)
Bij dit type verlof heeft een werknemer recht op verlof zonder behoud
van loon voor de verzorging van een familielid in de eerste graad. Het
moet echter wel gaan om tijdelijke hulp die geboden wordt aan een
persoon die levensbedreigend ziek is. Dit houdt in dat het leven van
de persoon op korte termijn ernstig in gevaar is. Het verlof bedraagt



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

in elke periode van twaalf achtereenvolgende maanden ten hoogste zes
maal de arbeidsduur per week. De periode van twaalf maanden gaat
in op de eerste dag waarop het verlof wordt genoten. Het verlof wordt
per week opgenomen gedurende een aaneengesloten periode van ten
hoogste twaalf weken. Het aantal uren verlof per week bedraagt ten
hoogste de helft van de arbeidsduur per week (zie ook art. 5:10 WAZ).
In uw geval kan u dus geen beroep doen op het langdurig zorgverlof,
omdat - naar valt aan te nemen - uw kind niet levensbedreigend ziek is.
Calamiteitenverlof (artikel 4:1 WAZ)
Een vraag die misschien bij u kan oprijzen is, of u bijvoorbeeld
wel een beroep kan doen op een andere verlofvorm, bijvoorbeeld
calamiteitenverlof?
Wel nu, bij deze verlofvorm hebt u recht op korte tijd betaald verlof
om in zeer bijzondere omstandigheden de eerste noodzakelijke
voorzieningen te treffen. Ik benadruk dat calamiteitenverlof bedoeld
is voor allerlei onvoorziene noodsituaties, zoals brand, inbraak,
gesprongen waterleiding, als ook de opvang van een kind dat plotseling
ziek is. Het calamiteitenverlof zelf is ongeclausuleerd.
Na afloop van het calamiteitenverlof is het de bedoeling dat
de werknemer, indien nodig, een ander soort verlof aanvraagt
(bijvoorbeeld kortdurend zorgverlof). Met betrekking tot de duur van
dit verlof geldt dat deze:
• Redelijk moet zijn, en
• In verhouding dient te staan tot de aard van het noodgeval en de 		
hoeveelheid privéverplichtingen die dat met zich mee brengt.
Het calamiteitenverlof geeft een oplossing voor het acuut brengen
van een kind naar het ziekenhuis (acute oplossing voor noodsituatie).
Het calamiteitenverlof is echter niet bedoeld om meerdere dagen zorg
te kunnen verstrekken. Omdat het gaat om een korte periode (in de
praktijk vaak 2 dagen) zal het calamiteitenverlof voor u evenmin een
oplossing bieden.
Antwoord
Na bovenstaande uitleg benadruk ik dus dat de opzet van de Wet
Arbeid en Zorg erop is gericht de combinatie van arbeid en zorg soepel
te laten verlopen. Soms staan in Cao’s verdergaande regelingen voor
(betaald) zorgverlof.
Het antwoord in bovenstaande situatie is dus dat u helaas geen
beroep kan doen op de WAZ. Het kortdurend zorgverlof kan niet
worden opgenomen, omdat het criterium van de noodzakelijke
verzorging door de werknemer zelf niet aanwezig is. Het langdurend
zorgverlof kan niet worden opgenomen nu er geen sprake is van
een levensbedreigende ziekte. Het calamiteitenverlof is evenmin
toereikend, omdat dit in de praktijk van zeer korte duur is en alleen is
bedoeld voor acute noodsituaties.
U als werkneemster bent dus geheel afhankelijk van de vrijwillige
medewerking van uw werkgever om ofwel onbetaald verlof toe staan
voor 2 weken ofwel in te stemmen met het opnemen van eventuele
vakantiedagen.
In de volgende Vizier gaan we in op de volgende vraag: Welke
gevolgen zijn er als ik na ingang van mijn AOW, (pre-)pensioen
of VUT doorwerk?

Jubilarishuldiging 2010
In ontspannen en vrolijke sfeer

Dit jaar telt de Vakbond ABW 98 jubilarissen. Waarvan 3 diamanten (60 jaar), 14 gouden (50 jaar), 17 robijnen (40 jaar) en
64 zilveren (25 jaar).
Drieëndertig van de 98 jubilarissen waren, vaak vergezeld door
hun partner of familielid, op woensdag 9 juni aanwezig in de
Heerlense feestzaal. Zij hoorden hoe voorzitter Jack Hurxkens
stilstond bij de viering van hun diamanten, gouden, robijnen
of zilveren lidmaatschap. “Dit is al weer de vierde keer dat ik
het mag doen en steeds weer is dit een bijzonder moment voor
mij. Inmiddels ben ik al 29 jaar in dienst van de Vakbond ABW,
waarvan de eerst 8 jaar als boekhouder, de 17 daaropvolgende
jaren als penningmeester en nu 4 jaar als voorzitter. In die hoedanigheid van voorzitter mag ik jullie nu zelf onderscheiden en
decoreren; voorheen mocht ik alleen ‘handlangeren’”.
Vervolgens stond de voorzitter stil bij de circa 6500 leden die
Vakbond ABW telt. Hij noemde de jubilarissen het fundament
van de Vakbond ABW. “Zonder jullie hadden we hier nu niet
gestaan. Zonder jullie konden we de leden niet bieden wat we
ze nu te bieden hebben: Een individuele belangenbehartiging;
waar je u tegen zegt. Wij zeggen zelf: “Onze individuele belangenbehartiging is zelfs méér dan een rechtsbijstandverzekering. En een collectieve belangenbehartiging die intussen bij,
maar liefst, 20 bedrijven een CAO afsluit en daarnaast in de
hele Limburgse regio betrokken is bij bijna elke reorganisatie,
fusie, overname of welke actie dan ook. Dus ook op dit vlak een
vakbond ten top”.

derscheiden met een lint dat bijna 60 cm lang was.
Ook kregen ze alle aanwezigen behoorlijk aan het lachen met
o.a. hun lied over Maxima, de avonturen bij het Chinese restaurant, het optreden van de Poolse dokter, de Afrikaanse voodoo
dokter en de Belgische zwarte rapper Blankenberg en zijn collega Wali Bi.
Na het optreden van Trio Ongeplök gaf voorzitter Jack Hurxkens het woord aan Wiel Smeets, oud-voorziter, erelid en 60jarige jubilaris.
Hij sprak de aanwezigen toe en refereerde aan de moeizame
start van de Vakbond ABW 66 jaar geleden en het succes van
nu, een bond die qua belangenbehartiging niet meer weg te
denken is in het Limburgse vakbondsland.
Hij vond dit dan ook een groot applaus waard en feliciteerde
het hoofdbestuur, dagelijks bestuur, de vakbondsbestuurders
en het secretariaat hiermee. Ook uitte hij woorden van dank
over de zeer gezellige avond.

Voorzitter Jack Hurxkens benadrukte dat hij het bij een ieder
van de jubilarissen een eer en voorrecht vindt om hen te mogen
onderscheiden met dit jubileum. Maar de jubilarishuldiging
2010 heeft persoonlijk voor hem een aparte tintje, omdat hij
op die avond zijn eigen vrouw mag decoreren met haar 25 jarig
lidmaatschap bij de Vakbond ABW. “U begrijpt dit is voor mij
zeer bijzonder.
Daarnaast mag ik dadelijk ook een van mijn voorgangers, oudvoorzitter en erelid Wiel Smeets naar voren roepen. Aan mij de
eer en het voorrecht om hem vanavond te onderscheiden met
zijn 60-jarig lidmaatschap bij de Vakbond ABW”.

De avond werd afgesloten door een dankwoord van de voorzitter in welke hij alle jubilarissen dankte voor hun getrouwheid
jegens de bond en alle overigen die deze avond tot een succes
hebben gemaakt.

Alle jubilarissen werden één voor één naar voren geroepen. Ans
Kolenburg, kersvers hoofdbestuurslid, maar nu in de functie
van medewerker van de werkgroep jubilarishuldiging, 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 jubilarissen die 60 jaar lid zijn was er naast het diamanten insigne een mooie Noorse leistenen klok. De 50-jarige jubilarissen ontvingen een gouden insigne en een horloge, de 40jarige jubilarissen kregen een wijnschenkset en het betreffende
insigne en de zilveren jubilarissen kunnen voortaan schrijven
met een fraaie pennenset en ontvingen het zilveren insigne.
Natuurlijk ontbrak een fraai boeket bloemen voor iedere jubilaris niet.

Ook zorgde het Bornse Trio Ongeplök voor heel veel hilariteit
door eerst namens de burgemeester van Geleen/Sittard en in
naam van de koningin de 60-jarige jubilaris Wiel Smeets te on-

De jubilarissen die niet aanwezig konden zijn tijdens de feestelijke huldiging in Auberge de Rousch in Heerlen, zullen de
cadeautjes opgestuurd krijgen.


Jan Jongsma
De Vakbond ABW is in de buurt. En dat bedoelt zilveren
jubilaris Jan Jongsma uit Brunssum zowel letterlijk als figuurlijk. Het kantoor van de bond is in Heerlen én je krijgt
meteen de juiste persoon te spreken die antwoord kan geven op je vraag. ‘Zo wil ik het hebben,’ vertelt Jan, die werkzaam is bij de Koninklijke Marechaussee. Voor veel van
zijn collega’s is de bond die speciaal bedoeld is voor de Koninklijke Marechaussee een optie, maar niet voor Jan. ‘Die
bond heeft in Apeldoorn het hoofdkantoor en dat is voor
mij toch een beetje de ‘ver van mijn bed show.’ Persoonlijk
contact is vaak moeilijker terwijl ik dat wel zo prettig vind
als je echt hulp nodig hebt.’ Die hulp had Jan tweemaal in
die 25 jaar nodig. ‘Toen ben ik prima geholpen.’ Minimaal
één keer per jaar gaat Jan naar het kantoor aan de Valkenburgerweg in Heerlen. ‘Het invullen van de belastingformulieren,’ geeft hij als reden voor dat bezoek aan. ‘Een fijne
service, die ik echt kan waarderen.’ Het waren Jan zijn
schoonouders die hem 25 jaar geleden overtuigden van het
nut van het lidmaatschap van de Vakbond ABW. Ook Jongsma junior heeft aansluiting gezocht bij de Vakbond ABW.
‘Want,’ redeneert vader Jan, ‘Je weet maar nooit.’
Jan Jongsma heeft er 33 jaar dienstjaren bij de Koninklijke
Marechaussee opzitten. Door zijn werk woonde en werkte
hij op vele plekken in het land en het bracht hem zelfs enkele maanden naar Albanië. ’Ik moet nog twee jaar werken
en dan mag ik stoppen. Het wordt dus tijd dat ik me al oriënteer op wat ik allemaal kan gaan doen als ik veel vrije tijd
krijg. Nu vind ik het fijn om samen met mijn vrouw een
terrasje te pikken, met onze hond te gaan wandelen en in
de tuin te werken.’
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Jelte van Solkema
Jelte van Solkema kent de Vakbond ABW al 66 jaar. Zijn vader was vanaf de oprichting betrokken bij de bond. Ik ben een
aantal jaren geen lid geweest. Ik was jong en hield mijn mond
niet altijd. Ik was het met iets niet eens en toen besloot ik om
aansluiting elders te zoeken,’ vertelt hij. Maar zijn voorkeur
ging uiteindelijk toch uit naar een ‘echte’ bond, zoals hij de
Vakbond ABW noemt. Vanaf het begin heeft Jelte zich ingezet voor zijn vakbond. Hij was actief als bestuurslid/secretaris van de wijken Schaesbergerveld/Meezenbroek en ook
toen die organisatiestructuur werd opgeheven bleef Jelte de
bond trouw. Het bestuur mocht steeds op zijn hulp rekenen.
‘Ik heb jarenlang de verzending van Vizier verzorgd. Een geweldig clubje hadden we om dat karwei te klaren. Secretaris/
penningmeester Indra Kandhai hoorde ons op de bovenste
verdieping lachen. Ze wilde dan graag weten welk mopje we
nu weer hadden verteld.’ Enkele maanden geleden hielp Jelte
flyers van Vakbond ABW rond te brengen in zijn wijk. ‘Als het
kan, kunnen ze zeker op me rekenen.’
Na de mijnsluiting werkte Jelte jarenlang bij Dutch Finish
waar hij deel uit maakte van de Ondernemingsraad. ‘Ook ben
ik 12 jaar voorzitter geweest van de Zonnebloem en ben betrokken geweest bij drumband Concordia in Treebeek.’
De mijnen hebben ook na de sluiting een grote rol gespeeld
in het leven van Jelte van Solkema. ‘Ik was machinist en bewaarde alles wat met locomotieven te maken had. Maar ook
bonnen voor het warm eten. Ik heb echt van alles en nog wat
bewaard.’ Nog steeds is hij gefascineerd door de trein en in
het bijzonder locomotieven.
Jelte denkt met veel plezier terug aan de huldiging van de
jubilarissen. ‘Het was leuk om oude bekenden te zien. Dat
doet me goed. Bovendien heb ik genoten van het optreden
van zanger Jan Ridderbeekx. Vooral het liedje over een kleinkind. Geweldig. Ik heb meteen de cd gekocht om er vaker van
te kunnen genieten,’ zegt het robijnen lid dat zeer tevreden
is over de bond.

Zef Ritzen
‘De Vakbond ABW heeft voor mij veel betekend en doet dat
nog. Vakbond ABW hoort bij mij.’ Aan het woord is Zef Ritzen uit Geleen. Hij 50 jaar onafgebroken lid van de bond,
maar eigenlijk veel langer. Even was Zef lid van een andere bond. ‘Ik voelde al snel dat het niet klopte. Toen ben ik
teruggekomen en nooit meer weggegaan’ zegt hij met een
lach. Van de vroegere afdeling Geleen was hij penningmeester en vijf jaar secretaris.
De Vakbond ABW heeft Zef gemaakt tot wat hij nu is. Altijd
bereid om de helpende hand te bieden. Of dat nu een buurman is die zelf zijn vuilnis niet meer buiten kan zetten of
het invullen van moeilijke formulieren. Zef staat klaar. ‘Ik
was vroeger heel verlegen. Toen ik meer werk voor de bond
ging doen moest ik wel mensen aanspreken. Het heeft me
echt veranderd.’ Zef heeft verschillende functies binnen de
bond gehad. Hij was penningmeester van de Bondsraad, een
orgaan dat nu niet meer bestaat, jarenlang lid van de Kascontrolecommissie en haalde de contributie bij de leden aan
huis op. ‘Zo heb ik de eerste prijs verdiend met het ‘terug’halen van leden die het lidmaatschap hadden opgezegd. Dat
lukte me toentertijd aardig.’ Ook het invullen van de belastingformulieren deed hij graag. ‘Nu laat ik ze invullen.’
Bij zijn werkgever DSM nam Zef deel aan diverse overlegorganen en kwam op voor de belangen van zijn collega’s. ‘Ze
wisten me altijd te vinden. Ik had het geluk dat ik een fijne
leidinggevende had die me daar de gelegenheid voor gaf.’
Wat Zef betreft heeft de vakbond zeker toekomst. ‘Met een
bestuur als dit moet dat zeker lukken.’
Toen Zef met pensioen ging, veranderde het een en ander.
Hij werd bestuurslid van de Bondsgroep voor gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Sinds enkele jaren heeft hij
zijn werk voor de bond op een lager pitje gezet. ‘Tja, je wordt
een dagje ouder. Dan gaat alles niet meer zoals je dat graag
zou willen,’ zegt hij een beetje weemoedig.
Maar Zef blijft een bezige bij: orgel spelen, computeren,
postzegels verzamelen, tuinieren en vissen. Het zijn maar
vier hobby’s die hij opnoemt. In werkelijkheid zijn het er
veel meer, want er horen ook nog lidmaatschappen van bijvoorbeeld de wandelclub en de Casinovereniging bij. Ook is
Zef erelid van handbalvereniging Vlug & Lenig. Maar op de
eerste plaats prijkt toch het helpen van anderen.

50

60
Wiel Smeets
Wiel Smeets was 19 jaar oud toen hij lid werd van de Vakbond ABW. Hij kon toen nog niet weten hoe groot de impact
van de bond op zijn leven zou zijn. Hij kwam in het bestuur
van diverse afdeling en commissie, maakte deel uit van het
Hoofdbestuur en werd in 1978 voorzitter, ‘Ik heb van mijn
hobby mijn werk gemaakt,’ zegt hij niet zonder trots. En trots
is hij zeker. ‘Vooral omdat de bonden die het leven van de
Vakbond ABW op bepaalde momenten heel zuur maakten,
niet meer bestaan. ABW wel. Dat vind ik nog steeds fantastisch. We hebben dat met z’n allen goed gedaan. Het kiezen
voor de individuele belangbehartiging is een goede zaak. De
problemen van de leden zijn niet in Rotterdam of Den Haag,
maar hier op de werkvloer,’ zegt hij heel kordaat. ‘Leden kunnen nog altijd direct bij de bestuurder terecht en weten na het
gesprek waar hij aan toe is. ‘
Wiel is dan al jaren geen voorzitter meer van de vakbond, hij
heeft wel nog diverse bestuursfuncties. Zo is hij lid van de
bondsgroep Gepensioneerden & Uitkeringsgerechtigden en
maakt hij deel uit van een commissie van het AMF.
Sinds 1979 helpt hij bij het invullen van de belastingformulieren. De laatste jaren doet hij dat niet meer op kantoor in
Heerlen, maar hij bezoekt leden die in de buurt van Born wonen, thuis. ‘Zolang ik vitaal genoeg blijf om dit te doen, mogen de mensen op me rekenen. Bovendien vind ik het plezierig om op die manier contact met mensen te houden.’ Maar
niet alleen de belastingformulieren vult hij in. ‘Veel ouderen
vinden het moeilijk om formulieren goed in te vullen. Ik help
hen daar graag bij. Zolang ik het nog allemaal begrijp, want
het verandert enorm snel,’ zegt hij met een lach. Wiel maakt
ook graag tijd voor andere dingen. Zo stapt hij graag op de
fiets om te genieten van het moois dat Limburg biedt.
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Op deze pagina kunt u via een foto-reportage een
impressie krijgen van de jubilarishuldiging 2010.
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Ontvangst van de jubilarissen.
Overzicht van de feestzaal.
Voorzitter Jack Hurxkens begeleidt zijn vrouw
Karin op weg naar de huldiging
4.
Ans Kolenburg roept alle jubilarissen naar voren.
5 + 6. Voorzitter Jack Hurxkens speldt de zilveren, robijnen,
gouden en diamanten bondsinsignes op.
7.
Jan Ridderbeekx zorgde voor de muzikale omlijsting.
8.
Trio Ôngeplök tijdens een van hun vrolijke acts.
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Op bezoek bij...

leden die 65 jaar lid zijn van de bond
Vorig jaar toen de bond 65 jaar bestond zijn de 16 nog in leven zijnde vakbondsleden/oprichters van
het eerste uur of nabestaanden van deze persoonlijk thuis bezocht om hun te bedanken voor hun trouw
aan de Vakbond ABW.
Dit jaar is wederom besloten om de leden die 65 jaar lid zijn van de Vakbond ABW thuis te bezoeken
en hen te bedanken voor hun solidariteit 65 jaar lang jegens de Vakbond ABW. Dit jaar telt de Vakbond
ABW 10 leden die 65 jaar lid zijn en in het eerste halfjaar zijn de leden bezocht die lid zijn geworden
tussen 01-01-1945 en 30-06-1945. In het najaar zullen de leden bezocht worden die lid zijn geworden
tussen 01-07-2010 en 31-12-2010.
De eerste bezoeken vonden plaats op woensdag 26 mei, donderdag 27 mei en dinsdag 1 juni jl. Voorzitter Jack Hurxkens, secretaresse Karin Jelsma, secretaris/penningmeester Indra Kandhai en secretaresse Bea Dresen bezochten betrokkenen.
Opvallend was dat ze overal zeer hartelijk werden ontvangen en wat meteen opviel was dat deze leden het bijzonder waardeerden
dat de bond persoonlijk naar hen allen was toegekomen om hen te danken voor hun solidariteit. Dit werd onderstreept via het
uitreiken van een ‘Oorkonde 65 jaar Solidariteit’, iets waar allen zeer geraakt door waren.
Het is niet mogelijk om alle interessante verhalen die we op deze dag hoorden op te nemen in Vizier. Wat we wel doen is een impressie van die dag via een aantal foto’s.

Overzicht van leden die in 2010 65 jaar lid zijn van de Vakbond ABW

1

Bezochte jubilarissen lid geworden tussen 01-01-1945 en
30-06-1945:
1. De heer P.J.M. Koeken uit Landgraaf, lid vanaf 01-01-1945
2. Mevrouw A. Vos-Heitbrink uit Brunssum, lid vanaf 01-02-1945
3. De heer H.J. Bonnie uit Landgraaf, lid vanaf 01-03-1945
4. Mevrouw C. van Elburg-Rinkens uit Landgraaf, lid vanaf 01-05-1945
5. Mevrouw J. Nakken uit Grevenbricht, lid vanaf 01-05-1945
Nog te bezoeken in het najaar jubilarissen lid geworden tussen
01-07-2010 en 31-12-2010:
De heer H. Meys uit Kerkrade, lid vanaf 01-10-1945
Mevrouw M.E. Bouts uit Born, lid vanaf 01-11-1945
De heer J. Geesink uit Landgraaf, lid vanaf 01-12-1945
De heer H. Knarren uit Kerkrade, lid vanaf 01-12-1945
De heer P.J. Maenen uit Meerssen, lid vanaf 01-12-1945
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CAO nieuws
Principeakkoord Sociale Werkvoorziening
De cao heeft een looptijd van 1 maart 2010 tot en met 31 januari 2011.
Eenmalige uitkering
Werknemers die op 1 januari 2011 in dienst zijn, krijgen in
januari 2011 een eenmalige uitkering van € 220,-. Deeltijders
ontvangen deze eenmalige uitkering naar rato van hun dienstverband.
Pensioenregeling
De huidige pensioenregeling wordt herzien. Gedurende de
looptijd van deze cao zullen partijen verkennen hoe dat het
beste kan gebeuren.
Vakbondsbijdrage
Ondanks onze (=Vakbond ABW) ingediende bezwaren bij zowel de werkgeversorganisatie als ook bij de werknemersorganisaties hebben de vakbonden AbvaKabo en CNV Publieke Zaak
de bijdrage van 50 % in de kosten van de vakbondscontributie
alleen maar voor zichzelf geregeld. Deze niet-collegiale regeling
blijft voor de Vakbond ABW een doorn in het oog.
Persoonlijke ontwikkelingsimpuls
Partijen vinden het belangrijk om de individuele ontwikkeling
van medewerkers een impuls te geven. Hiertoe verzoeken partijen het bestuur van SBCM een plan te ontwikkelen gericht op
de onderwerpen zoals computergebruik, omgang met vrije tijd
en schuldhulpverlening. Ter financiering hiervan zullen sociale partners een verzoek richten aan het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid om eenmalig een bedrag ter grootte
van 1 miljoen euro aan SBCM ter beschikking te stellen voor de
uitvoering van dit plan. Dit te financieren vanuit het reguliere
subsidiebudget.
Loonsverhoging uitzendkrachten (ABU)
De lonen van uitzendkrachten gaan het komend jaar omhoog:
- per 5 juli 2010 1,0%
- per 3 januari 2011 0,5%
In de cao voor Uitzendkrachten (ABU) is bepaald dat partijen
ieder jaar vóór 1 juli overleggen over de loonsverhoging per die
datum. De hoogte van de loonsverhoging wordt mede bepaald
door de gemiddelde verhoging van cao-lonen in voor de uitzendbranche relevante sectoren. Hiervoor wordt een mandje
met dertig cao’s gehanteerd. Vanwege de algemeen verbindendverklaring van de cao voor Uitzendkrachten zijn deze afspraken van toepassing op nagenoeg de meeste uitzendondernemingen.
De huidige cao heeft nog een looptijd tot en met 27 maart
2011.
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Principeakkoord cao bouw
Omdat de crisis in de bouw hard toeslaat, besloten cao-partijen
tijdig te starten met de onderhandelingen voor 2011, zodat
er arbeidsrust blijft in deze moeilijke periode voor de sector.
Partijen gaan nu werken aan een sociaal contract, waarbij het
belangrijkste doel is de cao duurzaam en vitaal te houden voor
de toekomst.
De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2011 tot en met
31 december 2011.
Lonen
De lonen worden verhoogd:
- per 1-01-2011 0,5%;
- per 1-07-2011 0,5%.
Opleiding en ontwikkeling
De beloning van nieuwe BBL2-leerlingen wordt verlaagd. Het
hoge instapniveau vormde een belemmering om tijdens de
crisis jongeren te scholen. Werknemers gaan in het kader van
‘leven lang leren’ een premiebijdrage leveren van 0,2% aan de
scholing en het loopbaantraject van alle medewerkers. Diverse
maatregelen in het kader van ‘Bouw door, Leer verder’ (het anticyclisch opleidingsplan van de bouw) zijn verlengd tot eind
2011 én uitgebreid. Het plan is gericht op instroom en behoud
van jongeren en bevordert de deskundigheid van alle medewerkers. De pilot arbeidstijden wordt eveneens verlengd.
Nieuw principeakkoord cao Gezondheidscentra (CENTRA MET HUISARTSEN, VERLOSKUNDIGEN,
FYSIOTHERAPEUTEN, EERSTELIJNS PSYCHOLOGEN,
LOGOPEDISTEN EN DIËTISTEN)
Het eerdere principeakkoord voor een cao van april 2009 tot
en met 31 maart 2010 was door de werkgeversorganisatie afgewezen. De cao heeft een looptijd van 1 april 2009 tot en met
31 maart 2011.
Lonen
De lonen worden verhoogd:
- per 01-04-2009 1,0%;
- per 01-06-2009 1,0%.
Partijen hebben besloten om ten aanzien van de functie en inschaling van fysiotherapeuten een functiewaarderingsonderzoek in te stellen. Partijen zijn overeengekomen de uitkomsten
van het functiewaarderingsonderzoek naar deze functies met
ingang van 1 januari 2010 (met terugwerkende kracht) in de
cao te verwerken.
Vakantiebijslag en jaarlijkse uitkeringen
De eindejaarsuitkering wordt per 1 januari 2009 structureel
verhoogd met 0,5 procent en 0,5 procent conjunctureel.

Toeslagen en vergoedingen
Inconveniëntentoeslagen
Per 1 januari 2010 worden de bedragen als volgt aangepast.
• Voor de avond-, nacht- en weekenddiensten is de toelage
€ 51,30 bruto per uur.
• Voor de achterwachtdiensten gedurende de nacht ontvangt
de huisarts een toelage ter grootte van € 9,- per uur.
Principeakkoord cao Natuursteenbedrijf
De cao heeft een looptijd van 1 maart 2010 tot en met 28 februari 2011.
Lonen
De lonen gaan omhoog:
- per 01-07-2010 1%
De bestaande systematiek voor prijscompensatie in de cao
blijft wel gehandhaafd, maar wordt tijdens de looptijd van deze
cao niet toegepast.
Cao-partijen zullen een nieuwe functie- en loonstructuur ontwikkelen, met als uitgangspunt dat (jonge) werknemers worden beloond naar ervaring, competenties en opleidingsniveau.
Vergoeding reiskosten
De regeling voor woon-werkverkeer per auto of motor wordt
vervangen door een systeem met vaste vergoedingen.
Uitzendkrachten
Cao-partijen maken nog dit jaar afspraken met de uitzendbranche over de rechtspositie en beloning van uitzendkrachten die
werkzaam zijn in de natuursteensector.

Principeakkoord cao Brandstoffenbedrijf
De cao heeft een looptijd van 1 december 2009 tot 1 juni
2011.
Lonen
De salarisschalen in de cao worden verhoogd:
- per 01-05-2010 0,75%
- per 01-01-2011 0,75%
De feitelijk betaalde lonen worden overeenkomstig verhoogd,
met dien verstande dat hierbij een vloer geldt van € 17,50 per
procent loonsverhoging.
De zin “Volwaardige jeugdige verkopers tankstation volgen de
wettelijke minimum jeugdregeling.” in artikel 3.6 van de cao
komt te vervallen.
Uitzendbureaus
Werkgevers zullen gebruik maken van geregistreerde NENgecertificeerde uitzendbureaus (4400-1/2-certificaat en ingeschreven in het Register Normering Arbeid (SNA).
Leeftijdsdagen
Werknemers die conform artikel 13.8 van de cao op 31 december 2010 recht hebben op 3 respectievelijk 5 extra vakantiedagen, behouden deze. Werknemers kunnen na 31 december
2010 geen nieuwe aanspraak meer maken op leeftijdsdagen.
Werknemers die in 2010 geen extra vakantiedagen (conform
artikel 13.8) ontvangen, hebben recht op 1 extra vakantiedag
per jaar (zogenaamde loyaliteitsdag), vanaf het moment dat zij
5 jaar in de sector werkzaam zijn. Bij deeltijddienstverband is
deze dag pro rata. De regeling gaat in op 1 januari 2011.

Oproep

Voor gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden
woonachtig in Nederland met een kleine Nederlandse
uitkering (AOW, pensioen, WAO, WIA e.d.)
en daarnaast een hogere buitenlandse uitkering.
Het Europese Hof van Justitie heeft een uitspraak gedaan – het zogenaamde Arrest “Nikula” - waarin is vastgesteld, dat de
premies* voor de ziektekostenverzekering in Nederland niet hoger mogen zijn dan het uitgekeerde Nederlandse pensioen/
uitkering.
Stel; U bent gepensioneerd of u heeft een uitkering en uw inkomen per jaar bedraagt bijvoorbeeld:
€ 4.000 bruto AOW,pensioen, WAO, WIA e.d. uit Nederland en € 15.000 bruto pensioen of uitkering uit het buitenland.
In soortgelijke gevallen, waarin er dus een relatief klein Nederlands pensioen of uitkering is en een hogere buitenlandse
uitkering, adviseren wij u om een afspraak te maken bij een van onze vakbondsbestuurders juridische ledenservice om te
bekijken of op uw situatie de uitspraak van het Europese Hof van toepassing is.
Bel voor een afspraak met ons secretariaat: 045-571 99 55.
*(Tot de premies voor de ziektekostenverzekering behoren de premies voor de AWBZ, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, de nominale premie voor de zorgverzekering en de eventuele tegemoetkoming van de zorgtoeslag)
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In deze rubriek doen de vakbondsbestuurders verslag
van de bedrijven die ze de afgelopen periode bezocht
hebben.

Dalli de Klok
Onlangs zijn de CAO onderhandelingen gestart. De inzet van
de vakbonden is 2 % structurele loonsverhoging bij een looptijd van 1 jaar. Voorts hebben wij enkele voorstellen gedaan om
uitkeringen bij dienstjubilea aan te passen alsmede EHBO- en
Brandweervergoedingen.
Werkgever zit qua loonsverhoging op de nullijn en heeft tevens
het voorstel gedaan om het loon/functiegebouw te herzien.
Naar verwachting zullen deze onderhandelingen einde juli
2010 zijn afgerond.
DocMorris
Wij hebben recent een overleg gehad met de ondernemingsraad. Er blijkt dat er met name bij de Duitstalige werknemers
meer behoefte is aan informatie over de rol en de taken van
een vakbond. In overleg met de ondernemingsraad zal er in het
najaar een bijeenkomst gepland worden.
DSM
De maanden april en mei stonden bij DSM in het teken van de
verkoop van Agro en Melamine. Inmiddels is het compromis
m.b.t. de overdracht door de leden geaccepteerd.
Voorts zijn we momenteel bezig met een evaluatie van het
CAO traject van het afgelopen jaar alsmede zijn de voorbereidingen voor het afsluiten van een nieuw pensioencontract in
volle gang.
Intertek Polychemlab
Momenteel vinden er CAO onderhandelingen plaats bij Intertek.
De vakbonden hebben 2 % structurele loonsverhoging voorgesteld per 1 juli 2010 en een looptijd van 1 jaar.
De werkgever heeft bij het ter perse gaan van deze Vizier nog
niet echt concrete inhoudelijke voorstellen gedaan.
De vakbonden zijn in afwachting van deze en dan pas zullen er
echte inhoudelijke onderhandelingen plaatsvinden.
Invista
Bij Invista is een sluiting van de Nylonfdeling aangekondigd.
De markt staat dusdanig onder druk dat volgens de directie
een goede bedrijfsvoering niet meer mogelijk is in Kerkrade.
In Duitsland wordt nog een fabriek gesloten en het resterende
werk wordt ondergebracht in een andere locatie in Duitsland.
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In totaal zijn met de sluiting van
de afdeling ca 60 werkplekken gemoeid.
De medewerkers worden boventallig. De andere werkzaamheden, waarbij ca 120 medewerkers betrokken zijn blijven wel
gehandhaafd.
Licom NV
De leden die een dienstverband hebben met Licom hebben zich
vooralsnog uitgesproken voor koppeling van de CAO Licom aan
de SW CAO. Voor de SW CAO is er sprake van een overeenkomst. Naar verwachting zal deze inmiddels door de leden zijn
goedgekeurd.
Profcore
Bij het ter perse gaan van deze Vizier zijn de CAO onderhandelingen net gestart en kunnen wij nog geen mededelingen doen
omtrent de inhoud van de voorstellen.
RPC
De onderhandelingen voor een nieuwe CAO zijn gestart, maar
op dit moment liggen de standpunten van bonden en werkgever nog ver uit elkaar. Het voorstel van de werkgever om wederom geen loonontwikkeling toe te passen, (voorstel zelfs tot
eind 2012) is niet bespreekbaar.
Vixia
Het Sociaal Plan is verlengd tot medio 2011. Dit geldt alleen
voor eventuele consequenties van het reeds ingezette beleid.
Indien een Sociaal Plan nodig is voor de nieuwe organisatie van
Vixia wordt ook een nieuw Sociaal Plan overeengekomen.
Kijk voor het laatste nieuws ook op onze website
www.vakbondabw.nl

Meer weten? Surf naar

www.vakbondabw.nl
voor de laatste ontwikkelingen.

ek
Roger vd Bro

Celanese
Bij Celanese is een eindakkoord voorgelegd aan de leden. Dit
eindakkoord is neutraal voorgelegd omdat we er onvoldoende
in geslaagd zijn de niet nagekomen toezegging van de werkgever over de fiscale verrekening van de reiskosten woon-werk
gecompenseerd te krijgen. Of de leden akkoord gaan met het
eindvoorstel is daarom nog de vraag.

Will Kapell

Op bezoek bij...

Belastingservice
2010 voorbij

De belastingservice 2010 is voorbij en heel veel leden hebben ook in 2010 weer gebruik gemaakt van onze gratis service.
Behalve het laten invullen van hun aangifte werd aan alle leden ook de gratis service aangeboden om hun toeslagen (Huurtoeslag,
Zorgtoeslag, Kinderopvangtoeslag en Kindgebonden Budget) te laten invullen en controleren. En ook van deze gratis service hebben onze leden dankbaar gebruik gemaakt.
Voorzitter Jack Hurxkens die deze service ondersteunt en begeleidt is super tevreden over het verloop van de campagne. Hij kijkt
terug op een super goede campagne die mogelijk is omdat we elk jaar weer kunnen terugvallen op onze vaste groep van vrijwilligers. Dankzij hen heeft de bond het merendeel van haar leden op tijd kunnen helpen. Daarom dankt hij al deze vrijwilligers,
t.w. Wim Capel, Werner Gerards, Irma Heida, Ans Kolenburg,
Cor Releaux, Tilla Releaux, Jeu Smeets, Jo van Varik en Wiel
Wittenbernds.
Op 26 mei jl. is de belastingservice 2010 van de Vakbond ABW
geëvalueerd en met de gegevens uit deze evaluatie proberen
we onze service in 2010 nog verder te optimaliseren.

V.l.nr.:
Zittend: de dames Irma Heida, Tilla Releaux en Ans Kolenburg.
Staand: de heren Jo van Varik, Cor Releaux, Wiel Wittenbernds,
Werner Gerards en Jeu Smeets. De heer Wim Capel ontbreekt op
de foto.
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65 Jaar gehuwd Overleden
Op 26 mei jl. waren de heer en mevrouw
P.J.M. Koeken uit Landgraaf uit Heerlen
65 jaar getrouwd.

Op 5 februari 2010 overleed in de
leeftijd van 68 jaar ons bondslid
de heer L.J. Ploum uit Valkenburg

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

Op 7 april 2010 overleed in de
leeftijd van 81 jaar ons bondslid
de heer J. Minten uit Hoensbroek

Jubilarissen
Weet u eigenlijk wel wie de Vakbond ABW is, wat de Vakbond
ABW doet, voor wie de Vakbond
ABW is, 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.

25-jarige jubilarissen juli 2010
A.M. Bovens uit Brunssum
E.J.N. van Ingen uit Munstergeleen
L.W.P. Laven uit Kerkrade
J.H.W. Linders uit Kerkrade
K. Schaepkens uit Heerlen
L. Schepers uit Stein
40-jarige jubilaris juli 2010
F.J. Niemans uit Obbicht
50-jarige jubilaris juli 2010
J.A.A. Stultjes uit Simpelveld
25-jarige jubilarissen augustus 2010
A.S.S. Benedyczak uit Heerlen
P.L.C. Gervais uit Kerkrade
A.M. van de Graaf uit Brunssum
G.M.A. Joosten uit Heerlen
J.G.L. Mevissen-Blokzijl uit Kerkrade
P. Morlog uit Kerkrade
L.M.C. Peters uit Heerlen
40-jarige jubilaris 2010
A.M.S. Merkelbach uit Kerkrade
50-jarige jubilaris 2010
J.S.E. Jansen-Gries uit Bocholtz
Namens het Hoofdbestuur wensen
wij al onze jubilarissen van harte
proficiat!

Op 21 april 2010 overleed in de
leeftijd van 61 jaar ons bondslid
de heer H.H.A. Dols uit Hoensbroek
Op 3 mei 2010 overleed in de
leeftijd van 50 jaar ons bondslid
de heer A.G.F. Mevissen uit Kerkrade
Op 4 mei 2010 overleed in de
leeftijd van 76 jaar ons bondslid
mevrouw G.J.M. Pelzer-Bex uit
Eygelshoven
Op 12 mei 2010 overleed in de
leeftijd van 61 jaar ons bondslid
de heer F.L. van Houten uit Landgraaf
Op 15 mei 2010 overleed in de
leeftijd van 79 jaar ons bondslid
de heer M. Muller uit Heerlen
Op 10 juni 2010 overleed in de
leeftijd van 57 jaar ons bondslid
de heer J.M.A. Duijkers uit Eijsden.
Op 18 juni 2010 overleed in de
leeftijd van 91 jaar ons bondslid
de heer W. Sipsma uit Brunssum.
Wij bedanken de overleden vrienden
voor hun trouw aan onze organisatie
en wensen hun familie veel sterkte toe!
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Contributie per 01-07-10
23 jaar en ouder				
€ 12,21 en 22 jaar 				
€ 10,50
t/m 20 jaar 				
€ 8,Gezinscontributie (voor 2 personen)		
€ 18,- (€ 12,- + € 6,-)
(voor ieder volgend inwonend gezinslid)
€ 6,75
Gepensioneerden (65 plus)			
€ 8,Gezinscontributie voor twee 65-plussers
€ 13,- (€ 8,- + € 5,-)
Vrijwillige klasse
Uiteraard staat het ieder lid vrij om méér contributie te betalen.

Wiel Wittenbernds

neemt na 31 jaar afscheid van Hoofdbestuur
‘Het is mooi geweest’
Met het afscheid van
hoofdbestuurder
Wiel Wittenbernds
komt een einde aan
een speciale periode.
Speciaal omdat Wiel
Wittenbernds
zijn
entree maakte in een
periode waarin de
vakbond er vooral was
voor de werknemers
die ze in beginsel
vertegenwoordigde:
de mijnwerkers. In
die 31 jaar dat Wiel
deel uit maakte van het Hoofdbestuur, werd ABW een vakbond
voor iedereen. Tijdens de Algemene Vergadering op maandag
7 juni in Auberge de Rousch werd officieel afscheid genomen
Wiel Wittenbernds. ‘Het is mooi geweest’.
Het vertrek kwam niet onverwacht. Vier jaar geleden was Wiel
Wittenbernds al van plan om te stoppen. ‘Ik was toen 68 en
vond dat het tijd was voor een nieuwe lichting,’ vertelt hij.
Maar op verzoek plakte hij er toch nog een zittingsperiode
aan vast. Maar nu is het toch menens. ‘Ik stop weliswaar als
Hoofdbestuurder, maar ik blijf nog tijdelijk voorzitter van
de Bondsgroep Gepensioneerden & Uitkeringsgerechtigden.
Zodra een opvolger is gevonden, draag ik de hamer over.’ Hij
heeft het graag gedaan. ‘Ik ben niet iemand die aan de zijlijn
staat en roept hoe het beter kan. Ik wil meespelen.’
Voor de inmiddels 72-jarige bestuurder is het altijd belangrijk
geweest dat hij een eigen geluid kon laten horen. ‘Samen zijn
we er steeds in geslaagd om een goed bestuur neer te zetten.
Goed naar elkaar luisteren en elkaars mening respecteren,
speelt daarbij een grote rol. Ik heb vijf voorzitters meegemaakt
die ieder hun eigen stijl van leidinggeven hadden. Ik heb het ze
niet altijd gemakkelijk gemaakt, maar het lukte om consensus
te bereiken,’ geeft hij aan. ‘Soms moest men wel eens op de
rem trappen als ik neigde iets te ver gegaan,’ vertelt hij met een
glimlach.
Wiel werd in 1961 lid van de Vakbond ABW. Tot 1973 was
zijn inbreng beperkt tot het betalen van de maandelijkse
contributie. De sluiting van de mijn bracht de ommekeer. Wiel
kreeg een andere werkgever: Assemblagebedrijf Bouwberg. Hij
werd OR-lid bij het Fonds v. Sociale Instellingen totaal 20 jaar
waarvan 10 jaar als voorzitter,en kon de steun van de Vakbond
ABW goed gebruiken. Vervolgens werd Wiel secretaris en
voorzitter van de Bondsgroep Sociale Werkvoorziening. Tegen

een verzoek om Hoofdbestuurder te worden zei hij nee. Een
positieve reactie kwam in 1978. Zijn start als Hoofdbestuurder
viel samen met de overgang van mijnwerkersvakbond naar een
vakbond voor alle beroepsgroepen. ‘We hebben toen discussies
gevoerd over het voortbestaan van de vakbond. Maar gelukkig
hebben we doorgezet. Het was een moeilijke tijd, maar zeker
de moeite waard. We groeiden gestaag en timmerden op onze
manier aan de weg. Met succes. We zijn er nog steeds.’
De wijze waarop de bond haar leden helpt, noemt Wiel
Wittenbernds de grootste troef: laagdrempelig en persoonlijk.
‘En dat moet zo blijven. Leden verwachten dat.’ Zijn persoonlijke
voorkeur gaat heel sterk uit naar het Scandinavische
vakbondsmodel. Daar zijn vakbonden nauw betrokken bij de
landelijke politieke besluitvorming. ‘Het is jammer dat wij
(nog) niet aanschuiven bij de onderhandelingen over landelijke
cao’s. Zo kun je meer het verschil maken.
Terugkijkend op 31 jaar Vakbond ABW heeft Wiel Wittenbernds
veel mooie en onvergetelijke momenten meegemaakt. Tien
jaar lang bezocht hij jubilarissen thuis. ‘Dan hoor je de
verhalen waar je kippenvel van krijgt. Mensen die door de
silicose nauwelijks lucht krijgen en alleen met extra zuurstof
kunnen ademen. Dan hoorde ik hun frustratie over waarom
de ene koempel wel en zij geen schadeloosstelling kregen.’
Veel indruk maakte de actie van de bond en vele leden in Den
Haag, waar aandacht werd gevraagd voor de pensioenen van de
mijnwerkers. Ondanks de in totaal 5000 oud mijnwerkers was
niemand van de regering bereid om de groep te woord te staan.
Het uit volle borst gezongen Limburgs volkslied was goed voor
de saamhorigheid, maar deed geen enkele politicus overstag
gaan. ‘Ik voelde me daardoor heel gegriefd.‘ Ook het invullen
van de belastingformulieren doet Wiel met veel plezier. Het is
ook leuk werk om te doen. Mensen vertellen graag hun verhaal:
de positieve en de minder positieve dingen.’
Vol vertrouwen in het Hoofdbestuur neemt Wiel afscheid.
‘Het is een goede groep. Hoewel we ons bevinden in een tijd
die voor vakbonden allerminst florissant te noemen is, denk ik
dat het ze lukt. Er is veel kennis aanwezig. Ik kan alleen maar
waardering hebben als ik zie wat voor een werk met veel inzet
door weinig mensen wordt gedaan. Chapeau.’
Missen zal Wiel het werk als Hoofdbestuurder zeker, maar
eerlijk is eerlijk, het wordt ook tijd voor meer leuke dingen.
‘Mijn vrouw en ik werken graag in de tuin, wandelen met veel
plezier en vinden het geweldig om tijd met de kleinkinderen
door te brengen. Daarnaast geef ik rondleidingen in de
steenkoolmijn in Valkenburg en ben ik bestuurslid van het
AMF Pensioenfonds. Maar onze vakanties mag ik zeker niet
vergeten. Heerlijk.’
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