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Seminar Marktwerking (Thuis)Zorg

Wie wordt het
kind van de rekening?

Ambassadeursbijeenkomst Erfrecht
Medewerkers SDI krijgen forse nabetaling
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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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Om te noteren
• Vizier verschijnt minimaal 6 keer 		
per jaar.
• Het volgende nummer van Vizier 		
verschijnt 16 oktober 2010.
• U kunt kopij inleveren tot uiterlijk 		
13 september a.s.
• Kijk voor het laatste nieuws op
www.vakbondabw.nl

Dit wil ik met u delen
Prinsjesdag 2010
Als u deze editie van Vizier in handen hebt, dan zit uw vakantie er wellicht al op en is
het voor velen van ons weer ‘back to business’. En dat er duidelijk weer sprake is van
‘business’, merken we ook op het bondskantoor. De agenda’s van de bestuurders staan
weer vol met afspraken, de CAO-onderhandelingen beginnen weer of gaan verder met
daar waar ze gestopt waren voor het zomerreces, en de spreekuurdagen beginnen weer
erg druk te worden.
Wat ook vlak voor de deur staat is Prinsjesdag 2010. U weet wel de derde dinsdag in
september waarop de koningin de troonrede voorleest met de belangrijkste plannen van
de regering voor het komende jaar. Dit jaar valt Prinsjesdag op dinsdag 21 september
a.s. Zo ben ik heel erg benieuwd wat Prinsjesdag 2010 zoal in petto heeft. Dat er flink
bezuinigd gaat worden is geen verrassing, want in de verkiezingsprogramma’s van
de verschillende grote partijen werden deze bezuinigingsoperaties reeds geëtaleerd.
Maar mijn nieuwsgierigheid is met name geënt op het volgende, namelijk namens
welke regering zal de minister van Financiën in zijn koffertje de Miljoenennota en
de rijksbegroting overhandigen aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Zal het
namens VVD, CDA met een gedoogsteun van de PVV plaatsvinden, of namens een
middenkabinet van VVD, CDA, PvdA, dan wel vanuit Paars plus met VVD, CDA,
PvdA, D66 en GroenLinks of toch nog namens het demissionaire kabinet van CDA en
ChristenUnie?
Ook nog niet te overzien is ander zorgwekkend nieuws over de economie die laveert
tussen een dubbele dip en een groeiende kloof. Het recente goede nieuws over de
groeiende Duitse en Nederlandse economie had een einde kunnen maken aan de
angst voor een dubbele dip, een hernieuwde recessie, maar toch is dat niet het geval.
Volgens financieel deskundigen zijn daar twee belangrijke redenen voor. De eerste is
dat de Europese cijfers een groeiende kloof laten zien tussen Noord en Zuid Europa
(o.a. Griekenland, Portugal en Spanje). Op de beurzen is de thematiek rond de euro
van begin dit jaar, na een rustige zomer, helemaal terug. De economische kloof, die de
onderliggende oorzaak was van de eurocrisis, verbreedt zich weer. En daarmee groeit
ook de onrust over een schisma in de muntunie. De tweede reden voor de negatieve
beursreactie is de gedachte die de financiële markten al langer in haar greep heeft:
een nieuwe recessie zou verstrekkende gevolgen hebben. Een nieuwe recessie kan
vrijuit woeden. Dat is de werkelijke angst achter de dubbele dip. En bovenop al dit
zorgwekkende nieuws over de economie kwam de recente berichtgeving over weer een
crisis in eigen land, nl. de pensioencrisis. Op 18 augustus jl. kondigde minister Donner
van Sociale Zaken aan dat de financiële situatie van 14 pensioenfondsen zó slecht is
dat er gekort zal moeten worden op de uitkeringen. Ook de werkenden bij deze fondsen
zien hun aanspraken afnemen: een lager toekomstig pensioen. Die werknemers hebben
wellicht nog wel de kans dat hun pensioenfonds het financiële gat in de toekomst
kan inlopen. Persoonlijk vind ik dit nieuws een nachtmerrie voor gepensioneerden:
na een leven van hard werken worden ze gekort op het pensioen. De zekerheid van
een vast pensioen blijkt op drijfzand te berusten, en de gepensioneerde moet helaas
lijdzaam toezien hoe aan zijn koopkracht wordt geknabbeld. Op dit moment is nog
onduidelijk welke fondsen het betreft en om welke korting het gaat, maar indien de
gepensioneerden behoorlijk moeten inleveren, zullen we onze vuisten ballen en kijken
wat we kunnen bewerkstelligen voor deze abrupte overval op hun pensioen.
Maar gelukkig is er in eigen land ook goed nieuws t.b.v. de werkgelegenheid. Zo lees ik,
terwijl ik mijn column schrijf, in het Financieel Dagblad van 16 augustus jl. dat grote
en middelgrote bedrijven in Nederland weer personeel aantrekken, zowel
flexwerkers als vast personeel. Het gaat dan vooral om industriële bedrijven
die profiteren van de groeiende export en die de afgelopen jaren in verband
met de economische crisis reorganisaties doorvoerden. Wel geldt voor
de meeste bedrijven dat ze wat hun werknemersbestand betreft in
Nederland nog niet op het niveau van vóór de kredietcrisis
zitten, maar er is groei qua werkgelegenheid en dat telt!
Jack Hurxkens,
voorzitter.



Activiteitenkalender
Vakbond ABW najaar 2010

Let op! Eenieder die onder de doelgroep van een van de
onderstaande activiteiten valt, ontvangt een uitnodiging
voor de betreffende activiteit. Mocht u geen uitnodiging
ontvangen hebben of hoort u niet tot de doelgroep en u
wilt toch naar een van deze activiteiten komen,dan kunt
u dit via de mail balie@vakbondabw.nl kenbaar maken of
via de telefoon 045 -5 71 99 55.
Pensioenbijeenkomst voor leden die tussen
1 januari 2011 en 1 juli 2011 65 jaar worden
Datum: 		 maandag 27 september 2010
Tijd: 			 19.00 tot 21.00 uur
Plaats: 		 ’t Patronaat aan de Sittarderweg 145 te Heerlen
Thema: 		 Pensioenvoorlichting
Doelgroep: alle ABW-leden die in het eerste half jaar van 		
				 2011 65 jaar worden.
Ambassadeursbijeenkomst
Datum: 		 maandag 25 oktober 2010
Tijd: 			 19.00 tot 21.00 uur
Plaats: 		 ’t Patronaat aan de Sittarderweg 145 te Heerlen
Thema: 		 Erfrecht
Doelgroep: alle ABW-ambassadeurs, ABW-contactpersonen
				 en ABW OR-leden.
Notaris Mr. Maurice Frenken zal ingaan op de volgende onderwerpen:
1. De grote lijnen van het Erfrecht en Schenkingsrecht voor
particulieren.
2. Wat is er met ingang van 1 januari 2010 nieuw m.b.t. het 		
Erfrecht en Schenkingsrecht?
3. Uitleg over het nieuwe partnerbegrip.
4. De nieuwe situatie bij vruchtgebruik en blote eigendom 		
voor de eigen woning.
Seminar ‘Marktwerking in de (Thuis)zorg.
Wie wordt het kind van de rekening?’
Datum: 		 dinsdag 23 november 2010
Tijd: 			 19.00 tot 22.00 uur
Plaats: 		 ’t Patronaat aan de Sittarderweg 145 te Heerlen
Thema: 		 Marktwerking in de zorg.
Doelgroep: Alle leden van Vakbond ABW en met name de 		
				 leden die werkzaam zijn in de zorg en uiteraard
				 hun geïnteresseerde collega’s, en uiteraard alle
				 andere geïnteresseerden in deze materie.
				 Verder ook vertegenwoordigers uit politiek en
			 maatschappelijke instellingen die in hun werk
				 bezig zijn met zorg, in uitvoering en beleid.



VOORAANKONDIGING
SEMINAR ‘MARKTWERKING IN DE (THUIS)ZORG.
WIE WORDT HET KIND VAN DE REKENING?’
OP 23 NOVEMBER 2010
ATTENTIE: ABW-LEDEN WERKZAAM IN DE ZORG, ALLE
ABW-AMBASSADEURS EN ALLE GEÏNTERESSEERDEN IN
DEZE MATERIE
Op dinsdag 23 november a.s. organiseert de Vakbond ABW in
’t Patronaat aan de Sittarderweg 145 te Heerlen om 19.00 uur
een seminar met als titel ‘Marktwerking in de (Thuis) zorg.
Wie wordt het kind van de rekening?’.
In de vorm van een seminar willen we graag de rol van met
name de medewerkers in de thuiszorg in een breder kader
stellen. Maar ook de medewerkers in de andere vormen van
zorg worden hierbij betrokken. Want, we zijn er van overtuigd, dat de marktwerking in de gehele zorg alleen maar verliezers kent!
De Vakbond ABW vindt dat het tijd wordt om pas op de plaats
te maken, zeker met de vergrijzing in de toekomst.
Het programma op die avond zal o.a. bestaan uit een tweetal inleidingen, in welke stilgestaan wordt bij de (thuis)zorg.
Enerzijds vanuit de instelling die geconfronteerd wordt met
toegenomen concurrentie, lagere tarieven en versobering van
de arbeidsvoorwaarden en anderzijds door te zoeken naar
een haalbare en betaalbare zorg. Bij dit laatste kan de politiek
een grote rol spelen.
Daarna zal in een forum ingegaan worden op een aantal stellingen en vragen uit de zaal. Het programma wordt afgesloten
met een nabeschouwing.
Dit seminar is bedoeld voor:
* Alle leden van de Vakbond ABW en met name de leden die
werkzaam zijn in de zorg. En uiteraard hun geïnteresseerde
collega’s en alle andere geïnteresseerden in deze materie.
* Vertegenwoordigers uit politiek en maatschappelijke
instellingen die in hun werk bezig zijn met zorg, in
uitvoering en beleid.
Op dit moment is een werkgroep druk bezig met de organisatie van het seminar. In de volgende Vizier die medio oktober a.s. uitkomt, kunt u meer lezen over de aanleiding, wat
we willen bereiken met dit seminar, het programma en hoe u
zich dient aan te melden.
Ook zal u binnenkort op onze website www.vakbondabw.nl
meer informatie over het seminar vinden via een speciale
link
Informatie
Wilt u meer hierover weten, dan kunt u terecht bij Will Kapell (vakbondsbestuurder), telefoon 045-571 99 55 en Indra
Kandhai (secretaris/penningmeester), telefoon
045- 571 99 55.

Voor u gelezen
Meer en langer tijdelijke arbeidsovereenkomsten voor jongeren
Voor werkgevers wordt het tijdelijk mogelijk om vaker en langer
opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan
te gaan met werknemers jonger dan 27 jaar.
Nu geldt nog dat na drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten die
telkens direct of binnen drie maanden na elkaar zijn afgesloten,
de vierde tijdelijke arbeidsovereenkomst automatisch een
vast dienstverband is. Dat wordt straks bij de vijfde tijdelijke
arbeidsovereenkomst. Daarnaast geldt nu dat als tijdens het
tweede of volgende tijdelijke contract de duur van 36 maanden
wordt overschreden, dit contract automatisch in een vast contract
verandert. Dit wordt straks na de duur van 48 maanden.
Waarom gebeurt dit?
De wetswijziging is bedoeld om jongeren tijdens de huidige
economische crisis langer aan het werk te houden. Door
mogelijk te maken dat vaker en langer arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde tijd kunnen worden aangegaan wordt het
mogelijk dat een werkgever het dienstverband met de jongere
voortzet. Het gaat om een tijdelijke wet tot 1 januari 2012, met
de mogelijkheid tot verlenging tot uiterlijk 1 januari 2014.
Wie krijgen er mee te maken?
Werknemers onder de 27 jaar die werken
op basis van een tijdelijk contract.
Werknemers jonger dan 27 jaar die
op het moment van inwerkingtreding
niet aan de voorwaarden voor een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
tijd voldoen (minder dan 36 maanden of
nog geen vierde contract) vallen onder
de nieuwe regeling. Dit betekent dat aan
deze jongeren een vierde opeenvolgende
arbeidsovereenkomst voor bepaalde
tijd kan worden aangeboden zonder
dat een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd ontstaat (dat ontstaat
pas na 48 maanden of bij het vijfde contract). Werknemers
die bij de inwerkingtreding al aan de voorwaarden voor een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voldoen (meer
dan 36 maanden of vierde contract) vallen niet onder de
nieuwe regeling. Deze werknemers hebben immers al een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Wat gebeurt er als de nieuwe regeling vervalt?
Als de tijdelijke regeling vervalt, dan geldt de oude regeling
weer. Er is een uitzondering gemaakt voor werknemers die
onder de nieuwe regeling vallen en bij het vervallen daarvan in
het vierde contract zitten of de periode van dan 36 maanden
hebben gepasseerd. Zij krijgen, zolang ze nog geen 27 jaar
zijn, op het moment van het vervallen van de regeling geen
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, maar pas bij het

vijfde contract of na afloop van de periode van 48 maanden.
Het gaat om een tijdelijke wet tot 2012, met de mogelijkheid
tot verlenging.
Wat gebeurt er als een werknemer 27 wordt?
Bij het bereiken van de leeftijd van 27 jaar houdt de werking
van de nieuwe regeling direct op en valt de werknemer onder
de oude regeling. Dit betekent ook dat als op het moment
waarop een werknemer 27 jaar wordt arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van niet meer dan
3 maanden hebben opgevolgd en een periode van 36 maanden
hebben overschreden of de werknemer meer dan 3 voor bepaalde
tijd aangegane arbeidsovereenkomsten zijn afgesloten, de
laatste op dat moment lopende arbeidsovereenkomst geldt
voor onbepaalde tijd.
In onze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) staat
een afwijkende regeling. Blijft die gelden?
Van de nieuwe regeling kan net als van de bestaande regeling
bij CAO (of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd
bestuursorgaan) worden afgeweken. De nieuwe regeling heeft
dus geen gevolgen voor bestaande cao’s waarin een regeling is
opgenomen die afwijkt van de tijdelijke
maatregel.
Wanneer gaat de maatregel in?
De maatregel gaat in op 9 juli 2010, de
dag na publicatie in het Staatsblad.
Bron: min SZW
Loondispensatie geeft mensen
met arbeidsbeperking grotere
kans op werk
Werkgevers krijgen met de nieuwe
tijdelijke wet ‘Pilot Loondispensatie’
meer mogelijkheden om mensen met
een arbeidsbeperking in dienst te nemen.
Deze wet van minister Donner van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid is op 18 mei jl. in de Eerste Kamer
aangenomen. Het geeft de werkgever ruimte om minder dan
het minimumloon te betalen als de werknemer door zijn
arbeidsbeperking minder productief is. Naast het loon van
de werkgever ontvangt de werknemer dan een aanvullende
uitkering van de gemeente. Hierdoor wordt de kans op werk
voor mensen met een arbeidsbeperking vergroot.
Deze aanvullende uitkering kan oplopen tot maximaal het
minimumloon, als de werknemer naar vermogen werkt. Op deze
manier loont het ook voor mensen met een arbeidsbeperking
om aan de slag te gaan en zich verder te ontwikkelen.
De nieuwe tijdelijke wet pilot loondispensatie is van kracht in
een aantal door minister Donner aangewezen gemeenten. In
totaal kunnen 32 gemeenten (1) deelnemen.


De pilot loondispensatie maakt onderdeel uit van in totaal vier
pilots om de kansen van mensen met een arbeidsbeperking
op regulier werk te vergroten. Deze vier pilots lopen tot eind
2012. Ze worden zowel tussentijds als na afloop geëvalueerd.
Meer informatie over de pilot is te vinden op: www.ikkan.nl/
meebouwenpilots.
Op 16 augustus jl. maakte minister Donner tijdens een
bijeenkomst met bedrijven die werkplekken maken voor
jonggehandicapten (Wajongers) en mensen in de sociale
werkvoorziening (Wsw) bekend dat hij een half miljoen euro
subsidie toegekend heeft aan Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen Nederland (MVO Nederland) om meer mensen
met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen. Het gaat om
een eenmalige bijdrage voor een periode van bijna tweeënhalf
jaar; van 1 september dit jaar tot 1 januari 2013.
MVO Nederland is een nationale kennisorganisatie die door
de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland is
aangewezen om duurzaam ondernemen te stimuleren. MVO
Nederland heeft een netwerk van ruim 100.000 ondernemers.
De bedrijven die aanwezig waren op de bijeenkomst van 16
augustus jl. werken mee aan het project ‘Toonaangevende
werkgevers.’ Het gaat daarbij om grote ondernemingen
die Wajongers en Wsw’ers aan het werk helpen en hun

praktijkervaringen beschikbaar stellen voor breder gebruik.
Er zijn al zestien bedrijven (2) die deelnemen aan dit project.
Het is de bedoeling dat MVO Nederland dat aantal volgend
jaar uitbreidt naar minimaal 24 en ook ondernemingen uit het
midden- en kleinbedrijf weet te betrekken bij dit project.
De Vakbond ABW die veel leden heeft in de Wsw juicht dit
initiatief toe, met deze kanttekening, namelijk dat bedrijven
zich goed moeten realiseren dat het gaat om mensen met een
beperking. Haar inziens moeten deze commerciële bedrijven
er op toezien dat betrokkenen goed begeleid worden ter
voorkoming van het feit dat ze gefrustreerd raken omdat ze
meer moeten presteren dan in hun vermogen ligt.
1) De (samenwerkingsverbanden van) gemeenten die meedoen zijn: Alphen
aan den Rijn, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Brummen, Coevorden,
Deventer, Diamantgroep (Alphen-Chaam, Tilburg, Dongen, Gilze-Rijen,
Goirle, Hilvarenbeek), Doetinchem, Enschede, Gouda, Groningen, Helmond,
Heumen, ISD Walcheren (Middelburg, Veere, Vlissingen), LeidschendamVoorburg, Lelystad, Oldenzaal, Oss, Peel en Maas, Purmerend, Reestmond
(De Wolden, Meppel, Staphorst, Westerveld) Rheden, Roosendaal, Rotterdam,
Smallingerland, Stadskanaal, Velsen, Venray, Weststellingwerf, WNK (Alkmaar,
Heerhugowaard, Bergen, Langedijk, Graft -de Rijp, Schermer, Castricum,
Heiloo) en Wijchen.
2)Alliander, De Bijenkorf, Connexxion, CSU, Delta NV, Dow Chemical
Terneuzen, Van Gansewinkel, GVB, Joulz, KPN, NS,Nuon, NXP, Ordina, Philips
en VDL

Bron: min SZW

Ingezonden brief
Regelmatig ontvangen we reacties van leden die zeer tevreden
zijn over hoe ze geholpen worden door hun Vakbond ABW. We
kunnen helaas niet al die reacties in ons vakblad publiceren en
kiezen er dan ook voor om dit niet te doen. Maar deze wilde
mevrouw Hennemann–Rosbach pertinent opgenomen hebben
om zo haar dank en de noodzaak om lid te zijn van die Vakbond
ABW te uiten.
Mevrouw Hennemann–Rosbach is
al 22 jaar lid van de bond en is zeer
in haar nopjes met het lidmaatschap
van de Vakbond ABW. Waarom? Mevr.
Henneman-Rosbach moet vanwege
een aantal medische klachten onder
begeleiding overal naar toe. Ze dient bij
de NS een aanvraag in voor een verlenging van haar OV Begeleiderskaart,
maar deze aanvraag werd in eerste instantie door de Nederlandse
Spoorwegen (NS) geweigerd. De NS is namelijk van mening dat ze
zelfstandig gebruik kan maken van openbaar vervoer.
Mevrouw Hennemann–Rosbach laat het hierbij niet zitten en vraagt
om een herziening van die beslissing. Maar ook die herziening wordt
geweigerd. Mevr. Hennemann–Rosbach kan zich hierbij niet neerleggen
en schakelt de Vakbond ABW in. Namens de Vakbond ABW dient advocaat
Marc Penners van Bronneberg Advocaten een klacht in bij de Geschillen
Commissie Openbaar Vervoer te Den Haag.
Het goede nieuws is dat lopende deze klachtprocedure de NS toch
gezwicht is en is de OV Begeleiderskaart alsnog na ruim 11 maanden
toegekend aan mevr. Hennemann-Rosbach..
Mevrouw Hennemann-Rosbach is zeer tevreden over de hulp van
de Vakbond ABW en wil via haar persoonlijke ervaringen nogmaals
onderstrepen hoe belangrijk het is om lid te zijn van de Vakbond ABW.


Afschaffing vaste
bouwvakkantie
Beste ABW-leden,
Op dit moment loopt op onze website
www.vakbondabw.nl een poll over de
afschaffing van de vaste bouwvakvakantie.
We zijn heel erg benieuwd naar uw mening
en we roepen alle leden dan ook op om op
onze website de poll in te vullen.
De stelling van de poll is:
Het is goed dat de vaste bouwvakvakantie
afgeschaft wordt en flexibel wordt
O Ja, vind ik ook
O Nee, vind ik niet
O Geen mening
Surf naar onze website en vul de poll in.
Dank alvast voor uw medewerking!

CAO Nieuws
Wat is een onderhandelingsresultaat?
Wat is een princiepakkoord?
Wat is een Cao?
Onderhandelingsresultaat:
Een onderhandelingsresultaat is een voorlopig resultaat
tussen werkgeverspartijen en werknemerspartijen
(vakbonden) dat neutraal, d.w.z. zonder stemadvies, door de
vakbonden wordt voorgelegd aan de leden.
Princiepakkoord:
Een princiepakkoord is een voorlopig akkoord in het
eindstadium van de cao-onderhandelingen tussen
werkgeverspartijen en werknemerspartijen (vakbonden),
dat met een positief advies door de vakbonden wordt
voorgelegd aan de leden.
CAO:
Een cao, een collectieve arbeidsovereenkomst, is
een overeenkomst tussen werkgeverspartijen en
werknemerspartijen (vakbonden). Er is sprake van
een cao indien het onderhandelingsresultaat en/of
het princiepakkoord door de leden is aangenomen en
uiteindelijk ondertekend is door de betreffende partijen.

Principeakkoord cao Drankindustrie en
Groothandel in dranken
De cao heeft een looptijd van 1 juli 2010 tot 30 juni 2011. De
salarisschalen voor de CAO worden per 01-08-2010 met 1,25%.
Verhoogd.
Principeakkoord CAO Groothandel groente en
fruit
De cao wordt verlengd vanaf 1 april 2010 tot en met 30 juni
2011. De cao op hoofdlijnen:
Lonen
Alle schaalsalarissen en werkelijk betaalde salarissen worden per
01-09-2010 verhoogd met 1,3%. Per 1 september 2010 worden
de salarisschalen voor werknemers van 20, 21 en 22 jaar in de
functiegroepen A tot en met C uitgebreid met één ervaringsjaar.
Een tweede ervaringsjaar voor jeugdige werknemers wordt
toegevoegd bij de aanvang van de cao vanaf 1 juli 2011. De
werknemer behoudt het recht op periodieke verhoging op basis
van functiejaren (art. 19 lid 5).
Indien de werkgever beschikt over een door de OR goedgekeurde
beoordelingssystematiek (conform de WOR art. 27 lid 1G),
dan kan bij onvoldoende functioneren de periodiek worden
onthouden. Van onvoldoende functioneren is sprake als

dat bij tenminste twee beoordelingsgesprekken binnen één
kalenderjaar is vastgesteld.
Werkgevers die zonder OR werken, kunnen alleen gebruikmaken
van de mogelijkheid van het niet toekennen van een periodiek
bij onvoldoende functioneren als hun beoordelingssystematiek
is goedgekeurd door de Vaste Commissie, zoals genoemd in art.
44 van de cao.
Cao-partijen hebben een werkgroep geïnstalleerd voor
het onderzoek naar de beloning van de chauffeurs in het
beroepsgoederenvervoer, in vergelijking met het eigen vervoer
in de cao Groothandel Groenten en Fruit. Bij dit onderzoek zal
de werkgroep ook aandacht besteden aan de gevolgen van de
invoering van de 48-urige werkweek en aan de invoering van
de Richtlijn Vakbekwaamheid Chauffeurs.
Arbeidsduur
Bij bevalling van de echtgenote wordt het kort verzuim volgens
artikel 27 lid 1 verhoogd van 2 naar 5 dagen (inclusief de dag
van de bevalling). Bij kortdurend zorgverlof (art. 28 lid 2) wordt
het salaris gedurende maximaal 10 werkdagen per jaar vanaf 1
september 2010 voor 90% doorbetaald.
Arbeidsovereenkomst
Voor werknemers vanaf 27 jaar kunnen maximaal drie
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten.
De vierde aansluitende arbeidsovereenkomst geldt dan
voor onbepaalde tijd. De maximale duur van de drie
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd blijft ongewijzigd,
te weten 36 maanden.
Voor medewerkers tot 27 jaar blijft de huidige cao-bepaling
ongewijzigd, dat wil zeggen vier contracten voor bepaalde tijd
gedurende maximaal 36 maanden.Cao-partijen spreken af dat
zij uiterlijk 1 april 2011 met elkaar in overleg treden over de
verlenging van de cao vanaf 1 juli 2011.
Principeakkoord cao Apotheken
De cao heeft een looptijd van 1 april 2010 t/m 31 maart 2012.
Lonen
De lonen worden verhoogd:
- per 01-09-2010 0,75%
- per 01-04-2011 0,75%
Eenmalige uitkering
- per 01-11-2010 0,5%
- per 01-11-2011 0,5%
Arbeidstijdtoeslagen
De afbouwregeling voor financiële compensatie bij het
vervallen van diensten zal met ingang van 1 januari 2011
afgebouwd worden in een periode van drie jaar voor nieuwe
situaties. Gedurende de looptijd van de cao zullen partijen de
Kwartaalurensystematiek evalueren.


Arbeidsduur
De Seniorenregeling zal voor de huidige gebruikers voortgezet
worden vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 december 2015.
Gebruikers van de Seniorenregeling kunnen echter niet minder
gaan werken en de regeling staat niet meer open voor nieuwe
gebruikers.

wordt 1/40e gehanteerd omdat de verlof- en roostervrije dagen
tegen 8 uur per dag worden gewaardeerd. Tevens zal duidelijk
gemaakt worden dat de salarisschalen gebaseerd zijn op een
gemiddelde van 37 uur.
Nieuw instromende werknemers worden conform het wettelijk
minimum (jeugd)loon behorende bij hun leeftijd beloond.

Fondsen
Per 1 oktober 2010 zal de premieafdracht voor het sociale
fonds SBA verminderd worden gedurende de looptijd van de
cao Apotheken. De dienstverlening van de SBA zal echter op
hetzelfde niveau gehandhaafd blijven waarmee de kwaliteit
van de zorg gewaarborgd is.

Vakantiebijslag en jaarlijkse uitkeringen
Ook in het tweede ziektejaar zal de vakantietoeslag worden
doorbetaald.

Onderhandelingsresultaat cao Technische
Groothandel
De cao heeft een looptijd van 1 april 2010 t/m 30 juni 2011.
Lonen
De lonen worden verhoogd:
- per 01-10-2010 0,75%
- per 01-04-2011 0,25%
Fondsen
Sociaal Fonds FKB: 0,1% heffing op 1 oktober 2010. Er wordt
een fonds opgezet voor Levensfasebewust Personeelsbeleid
met een werkgeversbijdrage van 0,25%. Daarnaast worden
de leeftijdsdagen daarin verwerkt, waarbij huidige rechten
voor huidige medewerkers in de betreffende leeftijdsgroepen
gehandhaafd blijven. Mocht het fonds niet voor het eind van
het jaar tot stand komen, dan ontvangen de medewerkers
0,25% eenmalig in de maand december.
Overige afspraken
Er komt een onderzoek naar een verplicht gestelde collectieve
pensioenregeling. Er is een convenant gemaakt voor 100 extra
stageplaatsen in de Technische Groothandel.
Onderhandelingsresultaat cao Hoveniersbedrijf in Nederland
De cao heeft een looptijd van 1 jaar, dus van 1 maart 2010 tot
1 maart 2011.
Werkingssfeer
Gedurende de looptijd van de cao zullen de functieomschrijvingen van de functies telefoniste/receptioniste met
secretariële taken, administratief medewerker en secretaresse
worden toegevoegd. Sociale partners zullen samen met AWVN
de functies beschrijven en waarderen. Uitgangspunt is wel dat
het gehele pakket aan arbeidsvoorwaarden als uitgangspunt
voor vergelijking wordt genomen en niet alleen het loon.
Lonen
De lonen worden verhoogd:
- per 01-09-2010 1%
Bij de berekening van de uurloonwaarde wordt 1/37e van het
weekloon gehanteerd in alle gevallen, zoals overwerk, behalve
voor de berekening van de verlof- en roostervrije uren. Daar


Arbeidstoeslagen
Werknemers die in de periode tussen 24 december en 1 januari
van enig jaar worden ingeroosterd voor een consignatiedienst,
ontvangen hiervoor de geldende dagvergoeding. Dit is ongeacht
of de consignatie feitelijk is vastgesteld.
Arbeidsduur
Er zullen de komende tijd geen wijzigingen in de flexregeling
plaatsvinden. Gedurende de looptijd van de cao zullen partijen
voorlichting geven om de regeling te verduidelijken, zodat deze
in de bedrijven correct uitgevoerd wordt.
Fondsen
Vanaf 1 januari 2011 zal de huidige premie scholingsfonds
van 0,7% teruggebracht worden naar 0,5%. Deze verlaging
zal gebruikt worden voor financiering van de regeling “minder
werken oudere werknemers” (seniorenregeling) die wordt
uitgevoerd via Colland. De genoemde werknemerspremies
kunnen door de werkgever doorbelast worden aan de
werknemer.
Vanaf 1 januari 2011 zal de premie Colland arbeidsmarktbeleid,
regeling minder werken oudere werknemers 0,2% bedragen
waarvan 0,1% ten laste komt van de werkgever en 0,1% ten
laste van de werknemer.
ATTENTIE ABW-LEDEN
WERKZAAM BIJ DSM ENSABIC
GEZAMENLIJKE LEDENVERGADERINGEN IN HET KADER VAN CAO ONDERHANDELINGEN BIJ DSM EN SABIC
In oktober a.s. starten bij DSM en Sabic de CAO onderhandelingen voor een nieuwe CAO. Met de kaderleden hebben
wij hierover al vooroverleg gehad en gezien het feit dat wij de
leden graag ook willen horen voordat de onderhandelingen
daadwerkelijk starten, hebben wij voor de ABW-leden bij
DSM én SABIC een gezamenlijke ledenvergadering gepland
en wel op dinsdag 21 september a.s. om 10.00 uur of om
19.00 uur. Beide vergaderingen vinden plaats in het Bondskantoor te Heerlen aan de Valkenburgerweg 75.
Dus ABW-leden werkzaam bij DSM en Sabic, kom naar deze
vergadering(en) en laat je stem en/of ideeën laten horen
over de nieuwe CAO.
Inmiddels hebben alle ABW-leden werkzaam bij DSM en
Sabic per post ook een uitnodiging ontvangen.

Tot dinsdag 21 september a.s.!!

De premie voor Colland arbeidsmarktbeleid, scholingsregeling
zal vanaf 1 januari 2011 worden teruggebracht naar 0,5 % met
een verdeling van 0,4% ten laste van de werkgever en 0,1% ten
laste van de werknemer.
Onderhandelingsresultaat cao Betonproductenindustrie 
De cao heeft een looptijd van 1 maart 2009 t/m 31 maart 2011.
Lonen
De salarissen worden als volgt verhoogd:
- per 01-07-2010 1,00%
- per 01-01-2011 1,00%
Eenmalige uitkering
Werknemers ontvangen een eenmalige uitkering van € 250,bruto bij goedkeuring van de cao door een ieders achterban.
Voor deeltijdwerknemers naar rato van hun werktijd.
Extra werkgeverspremie pensioen
Met ingang van 1 januari 2010 is de pensioenpremie verhoogd
van 22,4% naar 24% van de pensioengrondslag. Werkgevers
nemen 2/3 van deze premieverhoging voor hun rekening.
Flexibiliteit
In het kader van flexibele roosters bedraagt de normale
arbeidsduur maximaal 45 uur en minimaal 36 uur per
week. In het kader van flexibele roosters kan ook gekozen
worden voor een minimum arbeidsduur van 32 uur per week
waarbij een maximum geldt van 5 weken op jaarbasis. De
flexibele roosters worden vastgesteld met instemming van
de personeelsvertegenwoordiging of bij gebreke daarvan
met instemming van het personeel. Op ondernemingsniveau
kunnen verder afwijkende afspraken worden gemaakt over
arbeidsduur en werktijden met de vakorganisaties.
Werkgeversbijdrage vakorganisaties
De werkgeversbijdrage aan de vakorganisaties van € 45.000 per
jaar wordt ongewijzigd voortgezet.
Principeakkoord cao Kartonnage en Flexibele
Verpakkingen
De cao heeft een looptijd van 1 juli 2010 t/m 30 juni 2012.
Lonen
De salarissen worden in vier stappen verhoogd met in totaal
twee procent.
Eenmalige uitkering
Werknemers ontvangen in 2011 een eenmalige uitkering van
€ 150,- bruto.
Oudere werknemers
Werknemers kunnen vier jaar voorafgaand aan hun
pensionering (nu bij 65 jaar) tachtig procent gaan werken tegen
een vergoeding van 85 procent van het bruto fulltime salaris.
Het pensioen wordt in dat geval opgebouwd over het werkelijke
salaris vermeerderd met eventuele toeslagen. Daarnaast kunnen
werknemers ervoor kiezen eerder te stoppen met werken.

Onderhandelingsresultaat cao Papierindustrie
De cao heeft een looptijd van 1 juli 2010 t/m 30 juni 2011.
Lonen
De salarisschalen worden per 01-07-2010 met 1,25% verhoogd.
De minimum vakantie-uitkering wordt per genoemde datum
eveneens met dit percentage verhoogd, echter met dien
verstande dat de vloer voor de vakantie-uitkering € 2000,bruto gaat bedragen.
Principeakkoord cao Groothandel Bloem en
Planten
De cao heeft een looptijd van 1 juli 2009 t/m 30 juni 2012.
Lonen
De lonen gaan omhoog:
- per 01-09-2010 1,4% (waarvan 0,4% ter compensatie van de
pensioenpremieverhoging van werknemers)
- per 01-09-2011 0,75%
Pensioen
De verhoging van de pensioenpremie van 7,2% naar 8% van het
pensioengevend salaris wordt vanaf 1 juli 2010 volledig door
de werkgever via het loon van de werknemers gecompenseerd.
In de nieuwe cao wordt het premieplafond voor de werkgevers
structureel verhoogd naar 4% met een maximum van 50% van
het te betalen premiepercentage.
Onderhandelaarsakkoord cao Afval & Milieu
De cao heeft een looptijd van 1 juni 2010 t/m 31 mei 2011.
Lonen
De lonen gaan structureel omhoog:
- per 01-06-2010 0,7%
Het schaalsalaris en de salarisschalen worden per 1 juni 2010
structureel met een nominaal bedrag verhoogd. Het nominale
bedrag is 0,2% van het sectorale gemiddelde per werknemer
van de schaalsalarissen en de vaste persoonlijke toelagen per
1 juni 2010.
Indien de inflatie over 2010 (CPI-afgeleid) hoger is dan 0,9%, dan
wordt het meerdere boven 0,9%, met een maximum van 0,2%,
alsnog toegevoegd aan de structurele loonsverhoging van 0,7%
per 1 juni 2010. De structurele procentuele loonsverhoging
kan daarmee toenemen tot in totaal ten hoogste 0,9%. Indien
de inflatie over 2010 (CPI-afgeleid) minder is dan 1,1%, dan
wordt de 0,2%, voor zover niet gebruikt voor de correctie van
de structurele loonsverhoging, eenmalig afgedragen aan het
O&O-fonds ten behoeve van duurzame inzetbaarheid.
Duurzame inzetbaarheid
De werkgevers dragen zo spoedig mogelijk na een definitief
akkoord, eenmalig 0,4% van de loonsom 2009 extra af aan het
O&O-fonds. Deze extra afdracht is geoormerkt en bedoeld voor
maatregelen om de duurzame inzetbaarheid te bevorderen.



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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Medische keuring klein en groot rijbewijs
Zeer scherp tarief voor leden Vakbond ABW
Beste leden,
Reeds vanaf medio 2008 biedt de Vakbond ABW aan al haar leden de mogelijkheid om gebruik te maken van een zeer scherp
tarief bij een medische keuring van het klein en groot rijbewijs.
Speciaal en alleen voor ONZE leden kunnen we vanwege een samenwerking met Bureau Meditex/Avensa KAM Arbo te Sittard
deze keuringen tegen een zeer scherper tarief aanbieden, nl. € 25,- en € 50,-.
Normaal liggen de tarieven voor beide rijbewijzen een stuk hoger, maar voor onze leden hebben we dus een FIKSE korting
bedongen!

Wie verricht de medische keuring voor het klein en groot rijbewijs?
Het Bureau Meditex/Avensa Kam Arbo in Sittrad verricht deze keuringen.
Dit bureau is een particulier initiatief en speelt zeer snel in op de vraag naar medische keuringen.Deze keuringen worden op
afspraak ook in de avonduren verricht en in het weekend.
Behalve de medische keuringen voor het rijbewijs verricht Meditiex/Avensa KAM Arbo nog veel meer keuringen (o.a.
duiksportkeuringen, acceptatiekeuringen, bodemonderzoeksanering keuringen, medische juridische keuringen, bloedonderzoek,
taxipas, chauffeurs keuringen en brandwacht/persluchtkeuringen.
Voor meer informatie surf naar www.bureaumeditex.nl

Hoe maak ik een afspraak?
U belt met het bureau Meditex/Avensa door het volgende nummer te bellen, 046-452 38 18. Hun adres is Leyenbroekerweg 96
te 6132 CH in Sittard.
Wat moet ik als ABW-lid doen om in aanmerking te komen voor dit zeer scherpe tarief?
Als u belt met Meditex-Avensa en u wilt als ABW-lid gebruik maken van dit zeer scherpe tarief, dan moet u de volgende gegevens
paraat hebben:
Bondsnummer
Naam
Straat, postcode + woonplaats
En wat als ik mijn bondsnummer niet ken?
Dat is geen enkel probleem. U kunt dan met de bond bellen, tel. 045- 571 99 55. We staan te allen tijde klaar om uw vragen te
beantwoorden.
En als ik nu een afspraak heb gemaakt, wat moet ik dan verder doen?
Als u belt met Meditex/Avensa, dan zullen ze aan u vragen om de volgende zaken mee te nemen.
- Uw rijbewijs.
- Een eigen verklaring:
Deze moet u bij uw gemeente afhalen. Deze verklaring bestaat uit twee gedeeltes.
Een gedeelte dient u zelf in vullen, de andere doet Meditex-Avensa voor u.
- Envelop+postzegel van 44 eurocent.
- Een overzicht van al uw medicatie.
- Ochtendurine.
En als ik nu de medische keuring heb gedaan, wat moet ik dan nog doen?
Als u de keuring hebt gedaan, dan dient u contant te betalen. Het bedrag is afhankelijk van het soort rijbewijs waarvoor u kiest:
bij de medische keuring van een klein rijbewijs betaalt u € 25,- en van een groot rijbewijs € 50,-.
Meer weten?
Hebt u naar aanleiding van dit artikel nog meer vragen, neem dan contact op met Indra Kandhai (secretaris/penningmeester, tel.
045- 571 99 55. Mailen mag ook en wel naar ika@vakbondabw.nl.
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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 zieke naaste?
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, calamiteitenen 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 art. 5:1 Waz dat Kortdurend zorgverlof toeziet 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 dát die zich op enig moment tijdelijk en voor
korte duur kunnen voordoen, maar waarvan niemand van
tevoren weet wannéér, 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
12
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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 (art. 5:9 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 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
meebrengt.
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
maximaal 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 & zorg erop is gericht de combinatie van arbeid en
zorg soepel te laten verlopen. Soms staan in Cao’s verdergaande
regelingen voor (betaald) zorgverlof.
In deze situatie kan het kortdurend zorgverlof dus niet worden
opgenomen, omdat het criterium van de noodzakelijke
verzorging door de werknemer zelf niet aanwezig is. Het
langdurend zorgverlof kan evenmin niet worden opgenomen
nu er geen sprake is van een levensbedreigende ziekte. Het
calamiteitenverlof is eveneens niet toereikend, omdat dit in
de praktijk van zeer korte duur is en alleen is bedoeld voor
acute noodsituaties.
In het onderhavige geval bent u als werkneemster dus geheel
afhankelijk van de vrijwillige medewerking van uw werkgever
om ofwel onbetaald verlof toe te 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?

Forse nabetaling
Medewerkers SDI Heerlen
Twintig leden van Vakbond ABW, allen werkzaam bij Soft Drink International (SDI) in Heerlen, ontvangen een forse nabetaling van hun
werkgever over de jaren 2005 tot en met 2008. Hierbij gaat het om bedragen van enkele duizenden euro’s per medewerker. Het vonnis is met
instemming begroet. Het niet naleven leidt toch tot grote ergernis bij de
medewerkers en is van invloed op de sfeer. De nabetaling is een gevolg
van een vonnis van de Kantonrechter te Heerlen van 28 juli jl. Het geschil dat Vakbond ABW te Heerlen, in samenwerking met mr. R.C. Breuls
Bronneberg Advocaten te Geleen, namens de leden had aangespannen
tegen SDI was nodig omdat SDI over de betreffende jaren de CAO verhogingen niet had toegepast en weigerde dit alsnog te doen nadat enkele
medewerkers de zaak aanhangig hadden gemaakt. Door de weigering
van de werkgever zijn alle medewerkers een viertal verhogingen met
in totaal ruim 7% loonstijging, mis gelopen. De motivatie van SDI was
dat de CAO voor de Drankenindustrie en Groothandel in Dranken, niet
algemeen verbindend was verklaard. Deze Algemeen verbindend verklaring was echter niet noodzakelijk omdat de toepasselijkheid van de CAO
in de individuele arbeidsovereenkomsten van de medewerkers was opgenomen, waardoor deze CAO automatisch van toepassing bleef. Dit op
basis van het zo genaamde incorporatiebeding. In hetzelfde vonnis van
eind juli jl. werd de werkgever ook veroordeeld tot het doorvoeren van de
CAO verhogingen over de jaren 2009 en 2010. Ook deze verhogingen
zijn tot op heden niet door de werkgever toegepast. Gelukkig heeft ook
hier het recht gezegevierd. Een groot gedeelte van onze dagelijkse vakbondspraktijk is gevuld met zaken die terug te voeren zijn op het feit dat
werkgevers zich niet aan de regels houden. Blijkbaar gaan ondernemerschap en het naleven van regels niet samen. Volgens Vakbond ABW is
het niet meer dan logisch dat de rechter tot dit vonnis is gekomen.

50 jaar gehuwd Jubilarissen
25-jarige jubilarissen september 2010
M.J.M. Camer uit Landgraaf
H.M.C.C.F. Dill uit Maastricht
J.H.M. Janssen uit Elsloo
A.H.G. Melchers-Ampts uit Landgraaf
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40-jarige jubilarissen september 2010
F.A. van der Linden uit Elsloo
J.W. Munsters uit Urmond
J.M. Pinxt uit Beek
60-jarige jubilaris september 2010
T.A.G. Wischmann uit Landgraaf
Namens het Hoofdbestuur wensen wij al
onze jubilarissen van harte proficiat!

Overleden
Op 17 juni 2010 bereikte ons het bericht
dat op 21 maart 2010 in de leeftijd van
89 jaar is overleden ons bondslid
de heer H.J. Scheepers uit Sittard

Op 27 juli 2010 overleed in de
leeftijd van 89 jaar ons bondslid
de heer P.J. Maenen uit Meerssen
Op 4 augustus 2010 bereikte ons het
bericht dat op 18 februari 2010 in de
leeftijd van 61 jaar is overleden ons
bondslid de heer P.L.E.H. Wagener uit
Sittard
Op 5 augustus 2010 overleed in de
leeftijd van 71 jaar ons bondslid
de heer M.J. Bakker uit Kerkrade
Op 15 augustus 2010 overleed in de
leeftijd van 79 jaar ons bondslid
de heer P. Crutzen uit Kerkrade
Op 23 augustus 2010 overleed in de
leeftijd van 76 jaar ons bondslid
mevrouw M.V. Broeren-Banaszak uit
Hoensbroek
Wij bedanken de overleden vrienden
voor hun trouw aan onze organisatie
en wensen hun familie veel sterkte toe!

Op bezoek bij...
Dalli De Klok
Eind juni jl. zijn de CAO onderhandelingen afgerond met een principeakkoord en inmiddels hebben de leden gestemd en zijn zij unaniem akkoord met de nieuwe CAO. De nieuwe CAO is op 1 juli jl. in
werking getreden en heeft een looptijd van 1 jaar. De loonsverhoging
bedraagt 1,25 % met ingang van 1 juli 2010. Vanaf 1 juli 2010 ontvangen de werknemers een reiskostenvergoeding van € 0,19 per km voor
het woon –werkverkeer, gebaseerd op de 214 dagenregeling van de
fiscus. Voorts is een aantal vergoedingen, zoals een EHBO vergoeding,
verhoogd en aangepast aan de huidige normen. Deze CAO is ook van
toepassing verklaard op de TST medewerkers.
DSM
Op 31 december 2010 loopt de huidige CAO af alsmede de huidige
5 jarige pensioenovereenkomst. Inmiddels hebben al met betrekking
tot beide onderwerpen zogenaamde “met de benen op tafel” gesprekken plaatsgevonden. Deze bijeenkomsten zijn vooral bedoeld om bij
elkaar af te tasten welke onderwerpen voor het CAO overleg van belang zijn en hoe over bepaalde zaken wordt gedacht. En last but not
least wordt er uiteraard van gedachten gewisseld over wat er bij de
achterban leeft, zie ook pagina 8 van deze Vizier. Wordt vervolgd!
Intertek Polychemlab
Inmiddels zijn de CAO onderhandelingen afgerond en is het principeakkoord ook door de leden geaccepteerd. De nieuwe CAO houdt het
volgende in:
- looptijd van 1 jaar, te weten vanaf 1 juli 2010 t/m 30 juni 2011;
- behoud van werkgelegenheid;
- per 1 juli 2010 een structurele loonsverhoging van 1 %.
Per 1 januari 2011 worden de lonen nogmaals verhoogd met 		
0,25 %. In totaal dus een loonsverhoging van 1,25 %;
- een eenmalige uitkering van € 200,00 bruto aan alle werknemers die in december 2010 in dienst zijn;
- de volledige WGA premie wordt gedurende de looptijd van
deze CAO door werkgever voor haar rekening genomen.
Invista
Er is een Sociaal Plan overeengekomen dat nu ter goedkeuring voorligt
bij de leden. Zoals bekend zullen begin 2011 een 55 tal arbeidsplaatsen
komen te vervallen. Het Sociaal Plan voorziet in een ontslagvergoeding,
een doorwerkpremie en begeleiding bij het zoeken naar werk.
Licom NV
De voorbereidingen voor de OR verkiezing binnen Licom zijn in volle
gang. Begin september hopen we de kandidatenlijst te kunnen presenteren. In de volgende uitgave van Vizier die medio oktober a.s. uitkomt, komen we hier op terug.
Please
Inmiddels is er bij Please een principeakkoord bereikt voor de nieuwe
3 jarige CAO, die loopt van 1 oktober 2010 tot en met 30 september
2013. Dit principeakkoord is nu voorgelegd aan de leden werkzaam bij
Please. Bij het inleveren van deze kopij voor dit vakblad was de uitslag
van deze ledenraadpleging nog niet bekend.
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Profcore
In juli 2010 is er bij Profcore een
onderhandelingsresultaat bereikt met
betrekking tot een nieuwe CAO. De
hoofdpunten van het onderhandelingsresultaat zijn:
- looptijd drie jaren, te weten vanaf 1 april 2010 t/m 31 maart 2013;
- Loonsverhogingen: in totaal 6 %, als volgt verdeeld:
Op 1 januari 2011 een structurele loonsverhoging van 1%;
Op 1 augustus 2011 een structurele loonsverhoging van 1,5 %;
Op 1 maart 2012 een eenmalige winstafhankelijke loonsverhoging van 0,5 %;
Op 1 augustus 2012 een structurele loonsverhoging van 2%;
Op 1 maart 2013 een structurele winstafhankelijke loonsverhoging van 1 %.
Op 8 september vinden er twee ledenvergaderingen plaats waarin de leden
hun stem over dit onderhandelingsresultaat zullen uitbrengen. Deze vergadering vindt plaats in Hotel Van der Valk Urmond, om 10.00 en 19.00 uur.
RPC
De CAO onderhandelingen met de werkgever zijn op verzoek van de
werkgever opgeschort. De Raad van Bestuur in Engeland wil eerst de
situatie in Kerkrade analyseren.
Sabic
In het najaar 2010 vinden er diverse onderhandelingen plaats met betrekking tot het inmiddels verlopen pensioencontract alsmede vinden
er CAO onderhandelingen plaats in verband met het feit dat deze per 31
december a.s. expireert. De afspraken met SABIC zijn reeds gepland.
SDI
Frisdrankfabrikant Refresco neemt het Duitse bedrijf Soft Drinks International (SDI) over. SDI heeft ook een vestiging in Heerlen, waar
mineraalwater in flessen wordt gedaan. Daar werken 62 mensen. Het
personeel in Heerlen is inmiddels ingelicht. De filiaalmanager verwacht dat er na de overname niet veel zal veranderen. De overname is
voor Refresco belangrijk omdat de fabrikant wil groeien op de Duitse
markt. SDI produceert mineraalwater voor Duitse supermarkten. De
Vakbond ABW zal haar leden, daar waar er onduidelijkheden zijn over
deze overname, bijstaan.
Sevagram
Op basis van regelgeving wil Sevagram kleinschalig wonen invoeren.
Hierdoor zijn in de toekomst minder medewerkers nodig in de functies: Activiteiten begeleiding, Gastvrouw, Voedingsassistenten en
Zorgassistenten. Op dit moment wordt de situatie geïnventariseerd
en wordt met betrokkenen gesproken. Als Vakbond ABW zijn we nog
niet officieel geïnformeerd.
Vixia
Indien er voldoende kandidaten zijn voor de vrijgekomen plaatsen in de
Ondernemingsraad vinden op 1 september verkiezingen plaats. Eer zijn 5
vacatures. Bij 5 of minder kandidaten krijgen alle kandidaten een zetel.
Kijk voor het laatste nieuws ook op onze website
www.vakbondabw.nl

ek
Roger vd Bro

Celanese
De leden zijn akkoord gegaan met de CAO, maar hebben duidelijk uitgesproken dat ze ook nog verwachten dat het gemis aan fiscale verrekening van de reiskosten woon-werk in 2009 op de een of andere
manier gerepareerd wordt. Op 12 juli jl. is een petitie met deze wens
aan de werkgever aangeboden. Hierop is nog niet gereageerd.

Will Kapell

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

Aanmeldingsformulier
Ik wil graag een
individueel lidmaatschap.
Ik wil graag een
een part-time lidmaatschap.
individueel
(20
uur per lidmaatschap.
week of minder)
part-time lidmaatschap.
een gezinslidmaatschap
en gezinscontributie.

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

(deze strook niet invullen)

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

Bondsnummer:

�
Naam en
................................................................................................
Postcode
envoorletters:
plaats: ........................................................................................................

............................................
(deze strook niet invullen)

Straat
enprivé:
huisnummer:
...................................................................................................
Telefoon
.................................................................................................................

Bondsnummer:

Postcode
en plaats: ........................................................................................................
E-mail: .............................................................................................................................

(20 uur
week ofs.v.p.
minder)
Voor
elkper
gezinslid
een apart formulier

Telefoon
privé: .................................................................................................................
Geboortedatum:
.......................................
Man / Vrouw*

invullen.
een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.

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

Voor elk gezinslid
s.v.p. een
apart formulier
exemplaar
van de statuten
ontvangen.

Geboortedatum: .......................................

invullen.
exemplaar van het juridisch reglement

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

exemplaar
ontvangen van de statuten ontvangen.
exemplaar van het juridisch reglement
ontvangen

Ik word lid van Vakbond ABW per eerste van

Man / Vrouw*

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

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

� Werkzaam
bij: ............................................................................................................
Postcode
en plaats:
........................................................................................................
Straatvan
...................................................................................................
en het
huisnummer:
Aard
bedrijf: ........................................................................................................
Postcodewerk:
en plaats:
........................................................................................................
Telefoon
.......................................................
Fax: ................................................

tot wederopzegging machtiging om van mijn
Ik word lid van Vakbond ABW per eerste van
rekening af te schrijven de bedragen, die ik
de maand ..................................... en verleen
volgens de geldende contributieregeling vertot wederopzegging machtiging om van mijn
schuldigd zal zijn.
rekening af te schrijven de bedragen, die ik

Aard
........................................................................................................
van/ stamnr.*:
het bedrijf:..........................................................................................................
Werknr.

volgens de geldende contributieregeling ver-

� Soort uitkering: ..........................................................................................................
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Bedr. code: .........................

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

de maand ..................................... en verleen

schuldigd zal zijn.

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

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

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

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

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

bet. w.: ................................
Lid v.a.: ...............................

Lid v.a.: ...............................
Bondsnr. werver:

� Mijn bank / giro* rekening:.......................................................................................
Bondsnr. werver:
............................................
� Mijn ..........................................................
bank / giro* rekening:.......................................................................................
Plaats:
Datum: ...................................................
............................................
Plaats: .......................................................... Datum: ...................................................
Handtekening: .................................................................................................................

Handtekening:
.................................................................................................................
Let op: elke vraag
altijd invullen!!!

Let
elke vraag
altijd
invullen!!! door:
Dezeop:
aanmelding
werd
opgenomen
Naam van de werver: ......................................................................................................
Deze
werd opgenomen door:
Adresaanmelding
en plaats: ..............................................................................................................
Naam
van de werver:
......................................................................................................
Bondsnummer:
...............................................................................................................
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01-10-2007 16:07 Pagina 1
Adres
en plaats:
wat ..............................................................................................................
niet van toepassing is.]
[* doorhalen
Bondsnummer: ...............................................................................................................

Colofon

[* doorhalen wat niet van toepassing is.]
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LET OP! VOOR SLECHTS � 12,11,- PER MAAND (DAT IS NOG GEEN 40
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 01-07-10

Aanmeldingsformulier
23 jaar en ouder				
€ 12,Ik wil graag een
� Naam en voorletters: ................................................................................................
21 en 22 jaar 				
€ 10,50
Straat en huisnummer: ...................................................................................................
individueel lidmaatschap.
t/m
20 jaar 				
€ 8,Postcode en plaats: ........................................................................................................
een part-time lidmaatschap.
Gezinscontributie
(voor 2 personen)		
€ 18,- (€ 12,- + € 6,-)
Telefoon privé: .................................................................................................................
(20 uur per week of minder)
(voor
ieder
volgend
inwonend
gezinslid)
€ 6,75
E-mail:
.............................................................................................................................
een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.
Gepensioneerden
plus)			
€ 8,- Man / Vrouw*
Geboortedatum: .......................................
Voor elk gezinslid s.v.p. een (65
apart formulier
invullen.
Sofinummer: .............................................
Gezinscontributie
voor twee 65-plussers
€ 13,- (€ 8,- + € 5,-)
exemplaar van de statuten ontvangen.
Vrijwillige
klasse
exemplaar van het juridisch reglement
Uiteraard
staat het ieder lid vrij om méér contributie te betalen.
ontvangen

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

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

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

Straat en huisnummer: ...................................................................................................
Postcode en plaats: ........................................................................................................
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