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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.

Dit kan catastrofale gevolgen hebben op het 
moment, dat wij u willen oproepen bij belang-
rijke ontwikkelingen. Belangrijke ontwikkelin-
gen 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, telefoon-
nummer en de vermelde gegevens van uw werk-
gever en wijzig de niet correcte informatie. 

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Drukk

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

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

Drukkerij Vijgenboom
ook uw ideale drukwerkpar tner

...als het gaat om persoonlijk advies, 

vriendelijke service, snelle levering, 

kwaliteit en concurrerende prijzen.

Wij maken ons druk om uw drukwerk.

Ons enthousiaste verkoopteam 

staat als een boom voor U gereed.

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 voor-
zien van delangrijke ontwikkelingen, is er een 
rubriek ‘Laatste Nieuws’. Klik hier op voor de 
laatste ontwikkelingen.
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Prinsjesdag 2010 was bijzonder en anders dan anders, omdat die samenvalt 
met de formatie van een nieuw kabinet. Als we in de archieven duiken, dan 
constateren we dat dit  vier keer eerder ook gebeurde, nl. in 1956, 1977, 1982 en 
1989. De situatie nu doet eigenlijk een beetje denken aan die in 1977: sombere 
economische omstandigheden en moeizame politieke verhoudingen en toen 
duurde de formatie ook lang: 208 dagen. Laten we in elk geval hopen dat de 
duur van die formatie geen precedent mag scheppen voor de huidige formatie, 
want hoe je het keert of draait het land moet bestuurd worden! Het is immers al 
bijna 7 maanden sinds de val van het kabinet op 20 februari 2010 dat niet meer 
serieus geregeerd wordt. 

Het demissionaire kabinet heeft voor 3,2 miljard euro aan bezuinigings-
maatregelen genomen. ‘Het is nu tijd om de geldkraan dicht te draaien’, zei 
demissionair minister Jan Kees de Jager van Financiën toen hij namens het 
afzwaaiende kabinet Balkenende de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan de 
Tweede Kamer presenteerde. Daar van een demissionair kabinet geacht wordt 
slechts op de winkel te passen, was de begroting beleidsarm en in de praktijk 
betekent dit dat het kabinet bericht heeft over de lopende zaken, maar geen 
nieuwe maatregelen genomen heeft. Je kunt je dan ook afvragen wat moeten 
we dan met een beleidsarme begroting, terwijl een nieuw kabinet straks met een 
regeerakkoord komt waarin nog meer afspraken over miljardenbezuinigingen 
staan?

Maar demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager benadrukt dat, ook 
al is de status van het kabinet demissionair, het kabinet zich niet een verloren 
jaar kan permitteren. Zijn boodschap klinkt dan ook ferm als hij aankondigt dat 
“het kabinet stevige maatregelen neemt en dat zal pijn doen bij de burgers en 
bedrijven”.

Inmiddels weten we dat die pijn groot zal zijn, want als het wellicht nieuwrechtse 
kabinet dat in de maak is, er ook komt, dan zal er inclusief de 3,2 miljard 
aangekondigde bezuinigingen van minister de Jager nog eens circa 15 miljard 
extra bezuinigd worden. 

Wij van de Vakbond ABW vragen ons tegelijkertijd dan ook af wat de toegevoegde 
waarde is van zo’n Miljoenennota, als je weet dat er straks een nieuw kabinet is 
met weer totaal andere bezuinigingen etc etc. Geen wonder dat deze Prinsjesdag 
met alle toeters en bellen door velen ook bestempeld wordt als ‘Spek-en Bonen-
Prinsjesdag’.

Betreurenswaardig is het ook dat het weer de burger is die de pijn gaat 
voelen in de portemonnee, en dat terwijl volgens recente macro-
economische verkenning van het Centraal Planbureau Nederlandse 
huishoudens dit jaar voor het eerst sinds het uitbreken van de 
crisis minder te besteden hebben.

Intussen begint het onrustig te worden in de polder. 
Ook de oppositiepartijen GroenLinks, D66, PvdA 
en SP werken aan een tegenbegroting als 
alternatief voor de aan de Tweede 
Kamer geboden Rijksbe-
groting 
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van het demissionaire kabinet CDA en ChristenUnie. Hoe groot 
die onrust is en zal worden weten we pas als de nieuwe formatie 
er is. De tijd zal het leren!

De Koningin, de Gouden Koets, de troonrede
In haar troonrede benadrukte koningin Beatrix dat maatregelen 
nodig zijn voor een duurzame toekomst van Nederland 
verdisconteerd in een stabiel begrotingsbeleid. Structurele 
maatregelen zullen volgens haar genomen moeten worden om 
de overheidsfinanciën op den duur gezond te maken en daarvoor 
is haar inziens stabiel bestuur nodig.

Tegen de leden van de Eerste en Tweede Kamer deelde ze mede 
dat van hen veel aandacht en inspanning zal worden gevraagd bij 
de zwaarwegende beslissingen die nodig zijn om de economische 
en sociale problemen in Nederland het hoofd te bieden.

De Troonrede is in tegenstelling tot voorgaande jaren een 
algemeen verhaal. De koningin verwees naar het bijzondere 
karakter en gaf aan dat de plannen en initiatieven voor het 
nieuwe parlementaire jaar niet in deze troonrede kunnen worden 
weergegeven. 

Het koffertje met de Miljoenennota en Rijksbegroting
Na de Troonrede bood demissionair minister van Financiën Jan 
Kees de Jager (CDA) de Tweede Kamer in de plenaire zaal de 
Miljoenennota en rijksbegroting aan. 

Algemene Politieke Beschouwingen
Dit jaar blijft op Prinsjesdag de traditionele presentatie van 
nieuw kabinetsplannen achterwege. Ook de Algemene Politieke 
Beschouwingen, het tweedaagse debat na Prinsjesdag in de 
Tweede Kamer zijn van de agenda geschrapt. 

Bezuinigingen
Parallel met alles wat plaatsvindt rondom Prinsjesdag 2010 
gaan de onderhandelingen tussen VVD, PVV, en CDA over een 
nieuw kabinet door. Bij het gereed maken van de kopij vernamen 
we dat op dinsdagavond 28 september jl. na 111 dagen de 
onderhandelaars van VVD, CDA en PVV een akkoord bereikt 
hebben over een gedoog- en regeerakkoord. Over de ins en de 
outs van deze akkoorden kunnen we u helaas niets melden, 
daar die pas openbaar worden gemaakt als de fracties hebben 
ingestemd met de inhoud. Een ding weten we wel zeker, er zal 
fors bezuinigd worden, nl. 18 miljard!

De BeLANGRiJKSte MAAtReGeLeN Uit De 
MiLJOeNeNNOtA: 

Groei economie
Verwacht wordt dat de economie volgend jaar 1,5 % groeit en 
dat het begrotingstekort uitkomt op 3,9 %. 
Daling van de koopkracht
De koopkracht van de Nederlanders daalt volgend jaar 
gemiddeld met 0,25 %.
# Modaal inkomen
Een paar met alleen AOW of met een klein pensioen gaat 
er 0,75 procent op achteruit, een alleenstaande met een 
minimum of modaal inkomen blijft op hetzelfde niveau en 
een alleenstaande ouder met een minimumloon gaat er een 
0,50 procent op vooruit.
Kinderopvang
De voorgenomen bezuiniging op de kinderopvang is niet 
meegerekend.
In de Miljoenennota worden voor ruim 3 miljard euro aan 
besparingen voorgesteld. Er staan ook maatregelen in om 
tegenvallers op te vangen.
Basispakket
Het eigen risico in de zorg (nu: € 165,-) gaat volgend jaar met 
€ 5,- omhoog en in 2012 met nog eens € 40,- en mogelijk € 45,-.
De pil gaat uit het basispakket voor vrouwen van 21 jaar en 
ouder. Ook rollators, krukken en looprekjes komen voor eigen 
rekening. Programma’s om te stoppen met roken komen juist 
ìn het basispakket.
Kosten overheid
Ook wordt stevig bespaard op de kosten van de overheid. Zo 
komen er minder of goedkopere ambtenaren.
Lerarentekort
Het lerarentekort is kleiner dan eerder werd voorzien. Meer 
studenten kiezen voor het beroep van leraar en oudere 
leerkrachten werken langer door. Het kabinet verwacht 
dat in het basisonderwijs de komende jaren genoeg leraren 
participeren. In het middelbaar onderwijs zijn er wel te 
weinig.
Werkloosheid
Het kabinet verwacht dat de werkloosheid volgend jaar daalt 
naar 425.000.
Partnertoeslag AOW
Deze gaat met 8 % omlaag. 
Sociale Werkplaatsen
Deze moeten het in 2011 met 120 miljoen euro minder doen.
Reïntegratiebudget
Op het reïntegratiebudget van gemeenten en uitkerings-
instelling UWV voor begeleiding van werklozen wordt in 2012 
190 miljoen bezuinigd.
Boetes
De boetes worden volgend jaar 15 % hoger en het jaar daarop 
nog eens 20 %. Burgers moeten bijvoorbeeld meer gaan 
betalen als ze te hard rijden of als ze hun huisvuil op een 
verkeerd tijdstip buitenzetten.
Sigaretten
De accijns op een pakje sigaretten gaat 25 cent omhoog. 
Inburgering
Verder wordt veel minder geld uitgetrokken voor inburgering.
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Manifest Vrouwenpodium 2010-2020
Op dinsdag 14 september jl. is er door de vakbonden, de 
Nederlandse Vrouwenraad en vele andere organisaties en personen 
op het Plein voor de Tweede Kamer in Den Haag op een ludieke 
manier aandacht gevraagd voor het Manifest Vrouwenpodium 
2010-2020. Het manifest is door de voorzitter van de FNV, Agnes 
Jongerius, aangeboden aan leden van de Tweede Kamer omdat 
vrouwen enorme bezuinigingen staan te wachten die nodig zijn 
om de overheidsfinanciën weer op orde te krijgen en de schuld 
voor de toekomstige generaties te beperken.

Er zijn bij vrouwen vragen over welk effect dat heeft op de 
toekomst en op de toekomst van vrouwen? Vragen zoals: 
Kunnen vrouwen nog keuzes maken die voor vrouwen zo 
belangrijk zijn, en hoe willen vrouwen dat die toekomst eruit 
gaat zien? 
Vrouwen van Nederland vinden dat iedereen in Nederland 
recht heeft op inkomen, werk, ontwikkelingskansen en 
duurzaamheid. 

In totaal zijn 5026 handtekeningen aangeboden aan Tweede 
Kamer voorzitter Gerdie Verbeet. Er waren vele vrouwelijke 
politici aanwezig om het manifest te ondersteunen. 
Vrouwen uit maatschappelijke organisaties, vrouwenclubs en 
uit het bedrijfsleven kwamen ook om hun handtekening te 
plaatsen.
Namens de Vakbond ABW heeft secretaris/penningmeester 
Indra Kandhai het manifest ook ondertekend. 
De Vakbond ABW die vele vrouwelijke leden heeft vindt het 
namelijk een goede zaak dat vrouwen in het economische en 
politieke debat meer en vaker hun stem laten horen en willen 
bijdragen aan een goede toekomst voor deze en toekomstige 
generaties.

Petitie inzake voorgenomen verslechtering van de 
positie van de SW-medewerker  
Bij het gereed maken van de kopij houdt de Abva/Kabo 
FNV een handtekeningenactie om aandacht te vragen 
voor de voorgenomen verslechtering van de positie van de 
SW medewerker. De plannen van de politiek voorspellen 
weinig goeds en de verslechtering heeft al zijn intrede 
gedaan. Gedurende een lange periode moeten werken tegen 
minimumloon en het enkel aanbieden van deeltijdbanen zijn 
een voorbeeld hiervan.
Uiteraard steunen wij als Vakbond ABW ook deze actie van 
harte. Namens onze ruim 600 leden die werkzaam zijn binnen 
de Sociale Werkvoorziening hebben we Abva/Kabo FNV 
een brief geschreven, met het verzoek deze samen met de 
handtekeningen op 29 september 2010 aan te bieden.

Bijgaand het tien eisenpakket aan de politiek dat we van harte 
ondersteunen:
- Behoud van de cao SW
-  Behoud van het wettelijk minimumloon; ook voor
 arbeidsgehandicapten
-  Behoud van de werknemersstatus, nu en in de toekomst
-  Voortzetten van het systeem van loonkostensubsidie
-  Stimuleren van maatwerk
-  Stimuleren van eigen regie
-  Behoud van beschut werken met een gevarieerd werkaanbod
-  Stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen
- Re-integratie mag zich niet laten leiden door kostenbesparing
- Geen verandering in de WSW voordat de pilots zijn geëvalueerd

Als Vakbond ABW hopen we samen met de andere vakbonden 
te streven naar het behoud van een volwaardige plek van 
arbeidsgehandicapten in onze maatschappij. 

Vakbond ABW 
ondersteunt petities
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DeBLOKKeReN SPAARLOON
Demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager heeft 
besloten het spaarloon vrij te geven. Vanaf 15 september 2010 
mogen werknemers het spaarloon over de jaren 2006 tot en met 
2009 zonder fiscale consequenties opnemen (deblokkeren). Wat 
u hiervoor moet doen en wanneer u moet beslissen, leest u in het 
onderstaande.

Bent u verplicht de geblokkeerde spaarloontegoeden op te nemen? 
Nee. Opname van het spaarloon is niet verplicht. Per 15 
september 2010 kan het spaarloon dat in de jaren 2006 tot en met 
2009 is opgebouwd worden gedeblokkeerd. Spaarders beslissen 
zelf wat er met dat geld gebeurt. U kunt het spaarloon opnemen 
en uitgeven of overboeken op een eigen spaarrekening, maar het 
is ook mogelijk om het geld op de geblokkeerde rekening te laten 
staan. Zolang het geld op de speciale spaarloonrekening staat, 
profiteert u van de fiscale voordelen. 

Wat moet u doen als u het opgebouwde spaarloon wil opnemen? 
Mensen met een spaarloonrekening ontvangen van de bank 
of verzekeraar een brief waarin wordt uitgelegd welke opties u 
hebt. Mogelijk moet u een formulier invullen, waarna het geld 
op de vaste ‘tegenrekening’ wordt gestort. 

Kunt u ook later beslissen? 
Ja. Het in de jaren 2006 tot en met 2009 opgebouwde spaarloon 
wordt op 15 september 2010 gedeblokkeerd. Veel mensen zullen 
direct in september een keuze maken, maar dat kan ook later. U 
kunt het spaarloon uit de periode 2006 – 2009 dus ook in de loop 
van 2011 nog opnemen. 

Mag u het geld ook over laten maken naar een eigen spaarrekening? 
Ja, dat kan. Maar u moet er in dat geval rekening mee houden 
dat het saldo op een reguliere spaarrekening (in tegenstelling tot 
het saldo van de spaarloonrekening) onderdeel is van het eigen 
vermogen. Over het eigen vermogen boven de vrijstelling (€ 
20.661 voor alleenstaanden, € 41.322 voor fiscale partners) betaalt 
u belasting in de vorm van vermogensrendementsheffing. 

Wat moet u doen als uw spaarloon direct op uw betaalrekening is 
gestort?
Het kan zijn dat sommige banken ervoor kiezen om het spaarloon 
automatisch over te boeken naar de gekoppelde betaalrekening. 
Ook in dat geval ontvangt u een brief waarin de bank uitlegt wat 
de verschillende opties zijn. Als u wilt blijven profiteren van de 
fiscale voordelen, kunt u het ontvangen bedrag terugstorten op 
de geblokkeerde spaarloonrekening. 

Betekent dit het einde van de spaarloonregeling? 
Nee. Het opgebouwde spaarloon over de jaren 2006 tot en 
met 2009 valt weliswaar vrij, maar de spaarloonregeling blijft 
bestaan. 

Wat gebeurt er met het in 2010 opgebouwde spaarloon? 
Het in 2010 opgebouwde spaarloon blijft geblokkeerd. Dat valt dus 
niet vrij. Voor het spaarloon dat in en na 2010 wordt opgebouwd, 
gelden de reguliere regels. Dat betekent dat dat deel na vier jaar 
automatisch wordt gedeblokkeerd. In bepaalde situaties kunt u 
het geld ook tussentijds opnemen, bijvoorbeeld bij de aankoop 
van een woning of wanneer u een eigen bedrijf begint. 

Waarom is tot deblokkering van het spaarloon besloten? 
Circa twee miljoen Nederlanders hebben een spaarloonrekening 
en het totale saldo op die rekeningen is ruim € 4 miljard. Door 
het spaarloon vrij te geven, kunnen mensen eerder dan gepland 
over het opgebouwde saldo beschikken. Dat leidt tot extra 
aankopen. Het kabinet geeft op die manier een extra stimulans 
aan het prille herstel van de economie. 

Er is al eerder voorgesteld om het spaarloon vrij te geven. Waarom 
toen niet en nu wel? 
In 2008 en 2009 is ook gevraagd om deblokkering van het 
spaarloon. Dat lag toen niet voor de hand, gezien de onzekerheid 
op de financiële markten. Inmiddels is de financiële positie van 
de banken stabieler. En hoewel niet iedereen het opgebouwde 
spaarloon direct zal uitgeven, is de extra bestedingsruimte een 
prima stimulans voor de economie. 

Hoe werkt de spaarloonregeling? 
Met de spaarloonregeling kunnen werknemers belastingvrij een 
deel van hun brutoloon sparen. Het gaat daarbij om een bedrag 
van maximaal € 613 per kalenderjaar. Het geld moet op een aparte 
spaarrekening worden gestort en ten minste vier jaar vast staan. 
In bepaalde gevallen, zoals bij de aankoop van een eigen woning of 
de start van een eigen bedrijf, mag het geld eerder - belastingvrij 
- worden opgenomen. Als u het spaarloon tussentijds opneemt 
op een wijze die niet binnen de voorwaarden valt, dan wordt het 
opgenomen spaarloon aangemerkt als ‘gewoon’ loon en bent u 
loonheffingen verschuldigd. Geblokkeerde spaartegoeden zijn 
tot een gezamenlijk bedrag van maximaal 
€ 17.025 vrijgesteld van belastingheffing.

Bron: Ministerie van Financiën d.d. 16 september 2010

AFSCHAFFiNG SeNiOReNDAGeN tOeGeStAAN
Onlangs heeft het Hof Arnhem een arrest gewezen waarin de 
werkgever werd toegestaan om een regeling tot toekenning 
van seniorendagen en een regeling die op basis van het aantal 
dienstjaren verlofdagen toekent, eenzijdig af te schaffen. 
De betreffende werkgever had alle regelingen die extra vrije 
dagen toekennen aan werknemers met een bepaalde lengte van 
het dienstverband/met een bepaalde leeftijd, afgeschaft. Het 
Hof heeft in deze specifieke situatie bepaald dat de werkgever de 
regelingen met de extra verlofdagen eenzijdig mocht afschaffen. 
De werknemers hadden aangevoerd dat de werkgever door het 
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Voor u gelezen



Aanleiding
Sinds 2007 wordt thuishulp gefinancierd vanuit de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Door de marktwerking 
en hieruit voortvloeiende aanbesteding leiden veel instellingen 
in de ouderen- en thuiszorg verlies. Uit onderzoek van het CBS 
is gebleken dat in 2007, na invoering van de WMO, 31% van de 
instellingen verlies leed, en drie jaar later is nog steeds sprake 
van verlies. Gemeenten hebben de volledige regie in handen over 
de Wmo. Zo bepalen ze hoeveel en welke zorg van toepassing is 
en wie deze zorg mag leveren tegen welke prijs. De aanbesteding 
in 2007 en de hieruit voortvloeiende felle concurrentie, heeft 
geleid tot een forse daling in de tarieven. Zorginstellingen 
zijn hier noodgedwongen in meegegaan om marktaandeel en 
werkgelegenheid veilig te stellen. Om de verliezen te beperken 
is getracht de factor arbeid goedkoper te maken. Lagere functie-
indeling, minutenregistratie en verhoogde werkdruk zijn het 
gevolg. En wie weet wat er nog volgt. En wie wordt het kind 
van de rekening? Volgens Vakbond ABW, die opkomt voor het 
belang van alle werknemers, de medewerkers in de (thuis)zorg! 
Maar uiteraard ook de cliënten/patiënten die goede zorg nodig 
hebben. In de vorm van een seminar willen we graag de rol van 
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.

Voor wie?
- Alle leden van Vakbond ABW en met name de leden die  werk-
 zaam 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.

Wat willen we?
Er zijn veel belangen in de zorg. Deze kunnen niet los van elkaar 
gezien worden. Door de positie van de medewerkers in de zorg 
centraal te stellen en aandacht te schenken aan  hun positie, nu 
en in de toekomst, kunnen we ook in de toekomst een goede 
zorg overeind houden. Een kwalitatief goede zorg betekent in de 
optiek van Vakbond ABW: opheffing van de marktwerking.
immers: Niemand mag het kind van de rekening worden!

Opzet programma
Na een luchtige opening, staan we in een tweetal inleidingen stil 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. 

Datum: Dinsdag 23 november 2010
Tijdstip: 19.00 - ± 21.30 uur
Plaats: ’t Patronaat, Sittarderweg 145 te Heerlen,  
  telefoon   045-561 21 21.
Let op! ‘t Patronaat heeft voldoende gratis parkeerruimte.

Aanmelding
Aanmelden kan via www.vakbondabw.nl/seminars of de 
bijgevoegde antwoordkaart (zie pagina 8). Gelieve deze in te 
vullen en vóór 9 november a.s. te retourneren aan:

Vakbond ABW
Antwoordnummer 113
6400 VB HEERLEN

U kunt uw antwoordkaart ook faxen naar 045- 571 53 60. 
Op verzoek kunnen meerdere antwoordkaarten worden 
toegezonden.
Let op! Daar we een grote belangstelling voor dit seminar 
verwachten zullen de antwoordkaarten in volgorde van 
binnenkomst worden behandeld. Dus stuur uw kaart tijdig op!
Let op! Na aanmelding ontvangt u geen bevestiging.

informatie
Will Kapell (vakbondsbestuurder), telefoon 045-571 99 55 en Indra 
Kandhai (secretaris/penningmeester), telefoon 045- 571 99 55.

PROGRAMMA
19.00-19.15 uur ONTVANGST
19.15-19.25 uur WELKOMSTWOORD
  Jack Hurxkens, voorzitter Vakbond ABW
19.25 uur OPENING
  Gespreksleider Harry Willemsen, Communi-  
  catiebureau Harry Willemsen
19.35 uur Column Zjèr Bataille
19.45 uur INLEIDING
  De heer Jos Meijerink, voorzitter Raad van   
  Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg
20.00 uur INLEIDING
  De heer Peter van Zuthphen, wethouder Zorg  
  gemeente Heerlen 
20.15 uur PAUZE
20.30 uur ZAAL-/FORUMDISCUSSIE
Aan de hand van een aantal stellingen. 
Het forum bestaat uit:
- De heer Jos Meijerink
- De heer Peter van Zutphen
- Will Kapell (vakbondsbestuurder Vakbond ABW)
- Ine Kersjes (voorzitter OR Sevagram; op persoonlijke titel)   
21.15 uur NABESCHOUWING
21.30 uur BORREL
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Seminar ‘Marktwerking in de (Thuis)zorg.
Wie wordt het kind van de rekening?
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ANtWOORDKAARt
N.B. We verwachten een grote belangstelling voor dit seminar, dus stuur uw antwoordkaart snel terug! 

    MARKtWeRKiNG iN De (tHUiS)ZORG. Wie wordt het kind van de rekening?

    Aanmelden kan via www.vakbondabw.nl/seminars of via onderstaande antwoordkaart
    S.v.p. deze antwoordkaart volledig invullen in blokletters en uiterlijk vóór 9 november a.s. inzenden!

     O Ja, ik kom op dinsdag 23 november a.s. naar het seminar ‘Marktwerking in de (Thuis)zorg. 
 Wie wordt het kind van de rekening?’

 Naam + voorletters …………………………………………………………………………………….......................................  m/v (*)

    Werkzaam bij: ............……………………………………………………………………………………..................................................

 Straat + huisnummer:.………………………………………………………….................................................. ABW-lid ja/nee (*)  

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

 Telefoon:……..……………………………………………………………………................................………………………………………. 

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

     O Ja, ik neem mijn collega/andere geïnteresseerde mee:
 

 Naam + voorletters collega/geïnteresseerde:…………….....................................................................................…  m/v (*)

    Werkzaam bij: ……………………...........………………………………................................................………………………………..

 Straat + huisnummer:.………………………………………………………….................................................. ABW-lid ja/nee (*)

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

 Telefoon:……..…………………………………………………………………………………................................………………………….

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

 Let op: Na aanmelding ontvangt u geen bevestiging.

     O Ja, stuur mij nog 1 / 2 /3 /4 5 (*) antwoordkaarten.

     
    *) Doorhalen wat niet van toepassing is

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). 

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!



PRiNCiPeAKKOORD CAO HOUtVeRWeRKeNDe 
iNDUStRie 
De (verlengde) cao heeft een looptijd van 1 mei 2010 tot en 31 
december 2010. 

eenmalige uitkering
Werknemers ontvangen een eenmalige uitkering:
- per 01-11-2010 0,5% van een jaarinkomen 

Overig
Werknemers krijgen in principe het recht op het stapelen 
van vaardigheden in diploma’s (EVC-traject). Afgesproken 
is om loonkostensubsidie te gaan gebruiken. Training van 
werknemers ’on the job’ wordt gesubsidieerd. Aansluiting bij 
het crisismeldpunt hout, waardoor bedrijven in nood financiële 
steun kunnen krijgen van de sector en aansluiting bij een 
kenniscentrum om de overdracht van kennis en het behoud van 
vakmanschap in de sector te waarborgen. De komende maanden 
gaan werkgroepen aan de slag om maatregelen op het gebied van 
werkgelegenheid en werkzekerheid uit te werken. 

PRiNCiPeAKKOORD CAO HANDeL iN 
BOUWMAteRiALeN
De cao heeft een looptijd van 1 juli 2010 tot en met 30 juni 
2012.

Lonen
De schaal- en werkelijk betaalde salarissen worden verhoogd:
- per 01-01-2011 0,75% 
- per 01-01-2012 0,75%

De vakvolwassenleeftijd zal van 23 jaar naar 22 jaar gaan. De 
jeugdschalen zullen zodanig worden aangepast dat werknemers 
jonger dan 22 jaar in maximaal vier jaar de vakvolwassen leeftijd 
van 22 jaar en het daarbij horende salaris bereiken. De nieuwe 
aanloopschalen zullen nader worden uitgewerkt in de cao 
werkgroep loon- en functiegebouw.

Arbeidsduur
In afwijking van art. 5.2 cao (vergoeding voor overwerk) 
en in overleg met de Ondernemingsraad (OR) en/of 
Personeelsvertegenwoordiging (PVT) mag de werkgever de 
arbeidsduur verkorten met maximaal 5 uur/week. Op een 
andere moment wordt die tijd weer ingehaald. Daarbij gelden 
de volgende voorwaarden: per periode van 12 maanden kunnen 
maximaal 80 min-uren tussen werkgever en werknemer worden 
afgesproken. Zijn er aan het eind van de 12 maandsperiode 
nog min-uren, dan vervallen die. Zijn er plus-uren, dan moeten 
die alsnog in overeenstemming met art. 5.2 worden vergoed. 
In bedrijven zonder OR of PvT zal alleen na overleg met de 
werknemers van de regeling gebruik gemaakt kunnen worden. 
Voor deeltijdwerkers geldt de regeling naar verhouding. Deze 
afspraak geldt tot en met 31 december 2012. 

Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid 
Werkgevers zullen zich inspannen om gedurende de looptijd 
van de cao 80 jongeren inclusief 10 Wajongjongeren in dienst 
te nemen. Werkgevers zullen gedurende de looptijd van de cao 
zorgen voor 30 extra stageplaatsen op MBO-, HBO- en WO-
niveau waardoor het totaal aantal stageplaatsen op 150 komt te 
liggen. Koninklijke Hibin zal in samenwerking met de bonden 
een activerend en ondersteunend stagebeleid gaan voeren dat 
de bedrijven helpt om deze extra stageplaatsen te realiseren. In 
verband met de kwetsbare positie van m.n. oudere werknemers 
op de arbeidsmarkt zal Koninklijke Hibin overleggen met haar 
leden op welke wijze ouderen (55+ leeftijd) zo veel mogelijk 
kunnen worden ontzien bij reorganisaties en ontslagen. 

Arbeidsovereenkomst
Werkgevers zullen vanwege de kwaliteit van de werkgelegenheid 
uitsluitend uitzendkrachten kunnen inhuren van gecertificeerde 
uitzendbureaus. Partijen spreken af dat bij ontslag van een 
werknemer op grond van bedrijfseconomisch redenen een 
eventueel overeengekomen concurrentiebeding vervalt. Dit 
geldt niet voor het relatiebeding. Deze blijft geldig respectievelijk 
kan door werkgevers met werknemers worden overeengekomen.  
Deze afspraak geldt tot en met 31 december 2012. 

Overige afspraken
Vanwege het belang van scholing voor inzetbaarheid en 
werkzekerheid zullen werkgevers en bonden in een periodiek 
overleg nagaan welke additionele scholingsinspanningen daaraan 
verder kunnen bijdragen. Werknemers krijgen de mogelijkheid van 
een loopbaanadvies. Werknemers die zich willen laten adviseren 
omtrent hun loopbaan binnen,dan wel buiten het eigen bedrijf, 
kunnen één maal per 5 jaar een door de werkgever te betalen 
loopbaanadvies aanvragen. Nadere uitwerking van het advies zal 
plaats hebben in het eerder genoemde periodiek overleg. 

Bron: CAO E-Nieuws nr. 18-2010
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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.
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Vanwege het grote succes is op maandag 27 september jl. alweer een derde pensioenvoorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor 
de leden die in het eerste half jaar van 2011 65 jaar worden. Maar liefst 25 leden waren aanwezig  om geïnformeerd te worden over 
de veranderingen waarmee ze geconfronteerd worden als ze 65 jaar worden. Ingegaan werd op vragen  als:

• Hoeveel AOW ontvang ik?  
• Waarom wordt een aantal jaren gekort bij de AOW?
• Hoe zit het met de partnertoeslag als mijn echtgenote inkomen heeft? 
• Bedrijfspensioen en belastingen. 

De aanwezigen waren lovend over deze avond en daarom zullen we in het voorjaar van 2012 weer een bijeenkomst organiseren 
voor onze leden die tussen 1 juli 2012 en 31 december 201012 65 jaar worden. Houdt Vizier en onze website goed in de gaten.

Pensioenvoorlichtingsbijeenkomst
voor leden die 65 worden tussen 01-01-2011 en 30-06-2011
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Op woensdag 17 november a.s. worden binnen Licom NV Ondernemingsraad verkiezingen georganiseerd. Als Vakbond ABW 
vertegenwoordigen we veel leden bij Licom NV en is een stevige delegatie in de Ondernemingsraad dus op zijn plaats. Vandaar 
dat we onze leden oproepen in ieder geval te stemmen op een kandidaat van de Vakbond ABW. Er is in ieder geval keuze genoeg, 
want een twintigtal leden heeft zich kandidaat gesteld. De lijstvolgorde is in een overleg besproken en in de Bondsgroep Sociale 
Werkvoorziening bekrachtigd. De lijstsamenstelling is als volgt:

Nummer Naam     
1. Cees Jansen  Topwerk
2. Dick Hartgers Topwerk
3.  Annie Beckers-Kasperek Talent
4. Walter van den Heuvel Topwerk
5.   Henri Simon Jobster
6. M’Barek Boutalilte Topwerk
7. Mark Hendrikx Topwerk
8.    Wim Vinken Emma
9.   Tiny Keydener Topwerk
10 Wim Baur Jobster

We hopen dat deze kandidaten op uw steun kunnen rekenen en ga zeker stemmen op woensdag 17 november a.s.! 

Bij het gereed maken van de kopij was het lijstnummer van de Vakbond ABW nog niet bekend. Maar dit én de oproep om te gaan 
stemmen zal in een persoonlijke brief aan alle leden werkzaam bij Licom vermeld worden. Houd ook de affiches in de diverse 
Business Units goed in de gaten! 

Dus, laat je stem niet verloren gaan en ga stemmen op een van de kandidaten van de Vakbond ABW. Ons motto: 

Sterk voor goed werk!

 

V.l.n.r.: Leon Wijnands, Mark Hendrikx,  John Starmans, Cees Jansen, Hans Franken, Tiny Keydener, 
Kas Jacek, Annie Beckers-Kasperek, Walter van den Heuvel, Bert van der Werff, Wim Vinken, Henri Simon. 

De overige kandidaten ontbreken op de foto.

OR-verkiezingen Licom
Kandidatenlijst Vakbond ABW

Nummer Naam
11. Kas Jacek Topwerk
12. Bert van der Werff Jobster
13. John Starmans Post 
14. Hans Franken Topwerk
15. Piet Koenen Topwerk
16. Harry Bogers Jobster 
17. Wiel Sozanski Post 
18. Roy Krajenbrink Groen
19. Leon Wijnands Groen
20. John Oostdijk Jobster
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Voor u gelezen
intrekken van de regeling de arbeidsovereenkomst zonder goede 
grond eenzijdig wijzigt. Zij zijn van mening dat er een objectieve 
rechtvaardiging bestaat voor het onderscheid naar leeftijd, 
nu de regelingen onderdeel uitmaken van een leeftijdsbewust 
personeelsbeleid. 

Het Hof deelt dit standpunt niet. De afgeschafte regelingen 
maken geen deel uit van het leeftijdsbewust personeelsbeleid 
omdat de regeling over de extra verlofdagen op grond van leeftijd 
is opgenomen in een andere cluster van de cao (cluster 9) dan 
waar het leeftijdsbewust personeelsbeleid is opgenomen (cluster 
17). Volgens het hof blijkt verder uit niets dat een objectieve 
rechtvaardigingsgrond aanwezig is. Verder stelt het hof dat 
de werkgever de arbeidsovereenkomst eenzijdig mag wijzigen 
omdat de arbeidsverhouding niet alleen wordt beheerst door de 
overeengekomen arbeidsvoorwaarden maar ook deel uit maakt 
van een organisatie die zich voortdurend moet aanpassen aan 
maatschappelijke, economische en juridische ontwikkelingen.
In dit specifieke geval heeft het hof bepaald dat een werkgever 
bestaande seniorendagen eenzijdig mag afschaffen, omdat 
de regelingen geen aantoonbaar onderdeel uitmaken van een 
leeftijdsbewust personeelsbeleid en er ook geen andere objectieve 
rechtvaardigingsgronden aanwezig zijn.

Opgemerkt moet worden dat in de arbeidsovereenkomsten van 
werknemers de cao van toepassing was verklaard. Betreffende 
werkgever was geen partij bij de cao, en is dus niet betrokken 
geweest bij de totstandkoming van de bepaling over de extra 
verlofdagen.

Bron: AWVN d.d. 7 juni 2010

SPReeKReCHt ONDeRNeMiNGSRADeN 
Op 29 juni 2010 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel 
‘Spreekrecht Ondernemingsraden’ aangenomen. De maatregel is 
per 1 juli 2010 in werking getreden.

Wat verandert er?
Ondernemingsraden hebben spreekrecht tijdens aandeelhou-
dersvergaderingen. Ze mogen hun standpunt kenbaar maken 
over benoemingen, ontslag en beloningen van bestuurders en 

commissarissen. De aandeelhoudersvergadering is niet verplicht 
het standpunt van de ondernemingsraad over te nemen. Het 
gaat dus om een recht voor ondernemingsraad om zijn mening 
te geven voordat de aandeelhouders een besluit nemen.

Waarom doet het kabinet dit?
Een spreekrecht van de ondernemingsraad in de aandeel-
houdersvergadering kan ertoe bijdragen dat belangen van 
werknemers door de aandeelhoudersvergadering voldoende 
worden meegewogen in de besluiten die genomen worden. 
Dat draagt bij aan een versterking van de positie van 
werknemers. Bij de bevordering van een evenwichtige 
inkomensverdeling is van belang dat ook de zienswijze van de 
werknemersvertegenwoordigers betrokken kan worden bij de 
vaststelling van het beloningsbeleid van bestuurders.

Bron: Ministerie SZW d.d. 14 september 2010

VOOR PALLiAtieVe ZORG tOCH PGB MOGeLiJK
Minister Klink (VWS) heeft op 14 september jl. besloten om het 
toch mogelijk te maken om persoonsgebonden budget (pgb) aan te 
vragen voor palliatieve zorg. De minister schrijft in een brief aan de 
Tweede Kamer dat er op zich voldoende palliatieve zorg in natura 
beschikbaar is maar dat hij van oordeel is dat  de keuzevrijheid van 
cliënten in de laatste levensfase zeer belangrijk is.

Verder wordt het ook weer mogelijk een pgb aan te vragen bij: 
het overschrijden van wettelijke termijnen van indicatiestelling 
en het afgeven van een toekenningsbeschikking en een tijdelijke 
opname in bijvoorbeeld het ziekenhuis langer dan twee 
maanden. 

Vanaf 1 juli 2010 tot in ieder geval het einde van dit jaar kunnen 
mensen geen  persoonsgebonden budget meer krijgen. Nieuwe 
aanvragers kunnen kiezen voor zorg in natura. Ook is het 
mogelijk om op een pgb-wachtlijst te worden geplaatst. Het 
besluit is genomen vanwege de forse overschrijding van het 
budget voor de pgb’s.

Al eerder zijn in overleg met de Tweede Kamer drie groepen van 
de afgekondigde pgb-stop uitgezonderd. Het gaat dan om de 
volgende groepen: 
• Mensen die gebruik willen maken van een wooninitiatief dat  
 zonder het verlenen van het persoonsgebonden budget in   
 zijn bestaan of voortbestaan wordt bedreigd en de zorg voor  
 overige in het initiatief verblijvende cliënten in gevaar komt; 
• mensen met een verblijfsindicatie waarvoor geen geschikt   
 extramurale zorg-in-natura aanbod beschikbaar is;
• kinderen die na behandeling in het ziekenhuis medisch 
 specialistische zorg thuis nodig hebben.

<<< Vervolg van pagina 6



Fiscaal vriendelijke 
verrekening van uw 
vakbondscontributie!

Eind oktober versturen we weer de ver-
klaringen om uw vakbondscontributie 
fiscaal vriendelijk te laten verrekenen. 
Deze wordt verstuurd naar leden waarvan 
we weten dat hun werkgever deze moge-
lijkheid biedt. Maakt u nog geen gebruik 
van de verrekening,  vraag dan na bij (de 
loonadministratie van) uw werkgever of 
verrekening in december mogelijk is. Dit 
dient in de CAO of Arbeidsvoorwaarden-
regeling te zijn afgesproken.

Indien dit mogelijk is, dan  kunt u via het 
secretariaat een verklaring opvragen.

50 jaar gehuwd
Op 25 oktober a.s. zijn de heer 
en mevrouw S.A. Vercauteren uit 
Hoensbroek 50 jaar getrouwd.

Vanaf deze plaats onze hartelijke 
gelukwensen! De Vakbond ABW 
wenst jullie nog een lange en goede 
toekomst. Proficiat!

Jubilarissen
25-jarige jubilarissen oktober 2010
E. Perra uit Geleen
M.E.A. Wanrooy uit Landgraaf

50-jarige jubilarissen september 2010 
M. Koehof uit Kerkrade

25-jarige jubilaris november 2010
P.F. Engelen uit Kerkrade
P.A.M. Meevis uit Heerlen
G.E.J.M. van Uffelen uit Landgraaf
L.J. de Vries uit Kerkrade
M.H. Zuador-Cratsborn uit Gulpen

40-jarige jubilaris november 2010
M.H.C. Daemen-Hendriks uit Kerkrade
W.A. Max uit Sittard
J.G.H. Mil uit Brunssum
R.J. Zupansic uit Kerkrade

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

Overleden
Op 18 augustus 2010 overleed in de 
leeftijd van 71 jaar ons bondslid
mevrouw J.A.M.G. de Bruijn-Schleepen 
uit Kerkrade

Op 26 augustus 2010 overleed in de 
leeftijd van 90 jaar ons bondslid
de heer H. Knarren uit Kerkrade

Op 31 augustus 2010 overleed in de
leeftijd van 58 jaar ons bondslid
de heer W.H.J. Heusch uit Vaals

Op 3 september 2010 overleed in de 
leeftijd van 63 jaar ons bondslid
de heer J.H. Berendsen uit Kerkrade

Op 4 september 2010 overleed in de 
leeftijd van 71 jaar ons bondslid
de heer J.N. Geelen  uit Hoensbroek

Op 18 september 2010 overleed in de 
leeftijd van 59 jaar ons bondslid 
de heer F. Bontenbal uit Eijgelshoven

Op 22 september 2010 bereikte ons het 
bericht dat op 7 juli 2010 is overleden
ons bondslid de heer B.H. Schut uit 
Hoensbroek

Wij bedanken de overleden vrienden
voor hun trouw aan onze organisatie
en wensen hun familie veel sterkte toe!
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Bij de introductie van pgb nieuwe stijl in 2003 was er nog sprake 
van ruim 50.000 budgethouders, inmiddels maken meer dan 
120.000 budgethouders gebruik van een pgb.

Bron: Ministerie VWS d.d. 14 september 2010

GeeN eiGeN BiJDRAGeN PARAMeDiSCHe ZORG, WeL 
eiGeN BiJDRAGeN GGZ-ZORG
De Tweede Kamer had er bij minister Klink van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport  (VWS) op aangedrongen om af te zien van 
de introductie van eigen bijdragen bij paramedische zorg en 
tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. 

De  Kamer stelde een alternatieve dekking voor: herberekening 
van het geneesmiddelenvergoedingensysteem. De minister 
neemt dit voorstel niet over vanwege de lage opbrengst die 
daarmee gemoeid is. Wel heeft de minister zorgverzekeraars 
bereid gevonden om extra inspanningen te doen op de inkoop van 
geneesmiddelen en de uitgaven aan geneesmiddelen zo verder 
te verlagen. De opbrengst daarvan is echter niet voldoende om 
volledig af te zien van de eigen bijdragen paramedische zorg en 
de tweedelijns GGZ-zorg.

Daarom gaat de eerder voorgestelde uitbreiding van de eigen 
bijdrage voor de geestelijke gezondheidszorg toch door. Tot 
nu toe gold al wel een eigen bijdrage voor de zogenaamde 
psychologische zorg eerste lijn, maar nog niet voor de duurdere 
tweede lijn. Hiervoor wordt in 2011 en eigen bijdrage van € 
175 per behandeling (van maximaal een jaar) ingevoerd. Voor 
goedkopere behandelingen (tot honderd minuten) geldt een 
lagere eigen bijdrage van € 80. De prikkel om te snel naar de 
tweede lijn door te verwijzen, omdat daar nu geen eigen bijdrage 
geldt, wordt zo weggenomen en bespaart geld.

De eigen bijdragen voor de tweede lijns GGZ-zorg zullen worden 
ingevoerd per 1 januari 2011.

Bron: Min VWS d.d. 7 september 2010
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Op bezoek bij...
in deze rubriek doen de vakbondsbestuurders verslag 
van de bedrijven die ze de afgelopen periode bezocht 
hebben.

Colortrend
Colortrend heeft voor haar werknemers een nieuw functiege-
bouw en nieuw loongebouw ontwikkeld. Het nieuwe systeem 
kent 10 functiegroepen met daarin weer diverse schaalstappen. 
Werknemers die aan het einde van hun loonschaal zitten, kun-
nen in het nieuwe stelsel ook nog een loonsverhoging (buiten de 
jaarlijkse loonsverhoging) ontvangen. Het nieuwe stelsel wordt 
ingevoerd per 1 januari 2011, de datum waarop ook een nieuwe 
CAO in werking treedt. Tevens zal in 2011 aan het nieuwe func-
tiegebouw een nieuw beoordelingssysteem gekoppeld worden.  
Het nieuwe beoordelingssysteem is al voorgelegd aan de leden 
maar gezien het feit dat zij nog geen nieuwe functieomschrij-
ving met nieuw salaris hebben ontvangen, hebben de leden in 
afwachting hiervan nog niet gestemd.

Dalli de Klok
In oktober starten de onderhandelingen met de werkgever over 
een nieuw functie- en loongebouw.

DocMorris 
Onlangs hebben wij een periodiek overleg gehad met de werk-
gever. DocMorris gaat met het bedrijf Wellsana een joint ven-
ture sluiten. Van de werkgever is de vraag gekomen om de CAO 
DocMorris ook van toepassing te verklaren op de werknemers 
van Wellsana. Wij zijn hiermee akkoord gegaan.

DSM
In september jl. hebben ledenvergaderingen plaatsgevonden 
waarin wij met de leden hebben gesproken over de voorstellen 
voor de CAO onderhandelingen 2011. Samen met hun hebben 
wij inmiddels onze voorstellenbrief aan DSM vervaardigd. Eind 
oktober zullen de CAO onderhandelingen starten. Wij houden 
u op de hoogte van de ontwikkelingen. Tevens starten binnen-
kort de onderhandelingen over een nieuw pensioencontract. 
Ook dit contract verloopt per 1 januari a.s.

invista
Het Sociaal Plan is door de leden goed gekeurd. Belangrijk is 
nu om de bij de reorganisatie betrokken leden individueel te 
ondersteunen. Dit kan door een afspraak te maken via ons se-
cretariaat, tel. 045- 571 99 55.

Licom NV
Op pagina 11 vindt u de kandidatenlijst voor de OR verkie-
zingen bij Licom NV, die op woensdag 17 november a.s. zullen 
plaatsvinden.

Profcore
In de vorige editie van “op bezoek bij” hebben wij u bericht over 
het feit dat er een onderhandelingsresultaat tot stand was geko

men tussen de werkgever
en de vakbonden. Op 8 september 
jl. hebben de leden dit onderhande-
lingsresultaat afgewezen op een punt en wel op het punt van de 
reiskostenvergoeding. Het overgrote deel van de werknemers 
moet “geld meebrengen” om op hun (vaak verre) werkplek te ko-
men.De vakbonden hebben een gezamenlijke brief aan de werk-
gever gestuurd met de mededeling dat het resultaat op dit punt is 
afgewezen. Op dit moment (eind september 2010) hebben wij nog 
geen reactie van de werkgever gekregen.

Rolduc
Eind september zullen de onderhandelingen voor een nieuwe 
CAO 2011 starten.

RPC
Er is nog steeds geen CAO en ook de duidelijkheid over de toe-
komst ontbreekt. De medewerkers hebben via een petitie hier-
voor aandacht gevraagd. De petitie is door bijna iedereen onder-
tekend en is op 23 september jl. aangeboden aan de bestuurder.

SABiC
OP de eerste plaats is er tussen de vakbonden en Air Liquide een 
akkoord bereikt met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden van 
de werknemers die van SABIC (VSA) worden overgenomen.Ook 
voor SABIC hebben ledenvergaderingen plaatsgevonden waarop 
met de leden is gesproken over de nieuwe CAO voorstellen. In de 
eerste week van oktober zijn de onderhandelingen gestart.

Sevagram
Begin oktober zullen we bijgepraat worden over organisatori-
sche wijzigingen binnen het VKH. De OR is inmiddels gevraagd 
om advies te verstrekken.

Soft Drink international (SDi) 
SDI wordt overgenomen door Refresco. De exacte datum is nog 
niet bekend. Refresco heeft meerdere vestigingen in Neder-
land, waaronder ook in Heerlen. Mogelijk komt er een nieuwe 
procedure inzake het naleven van de CAO wijzigingen in de af-
gelopen jaren. Het betreft leden die in een eerdere ronde nog 
niet geprocedeerd hebben.

Vixia
Dhr. Jos Daal is m.i.v. september 2010 lid geworden van de On-
dernemingsraad van Vixia. Wij wensen dhr. van Daal veel suc-
ces toe in het overleg.

Kijk voor het laatste nieuws ook op onze website 
www.vakbondabw.nl
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Ik word lid van Vakbond ABW per eerste van

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

tot wederopzegging machtiging om van mijn

rekening af te schrijven de bedragen, die ik

volgens de geldende contributieregeling ver-

schuldigd zal zijn.

Ik wil graag een

individueel lidmaatschap.

een part-time lidmaatschap.

(20 uur per week of minder)

een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.

Voor elk gezinslid s.v.p. een apart formulier

invullen.

exemplaar van de statuten ontvangen.

exemplaar van het juridisch reglement 

ontvangen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Let op: elke vraag altijd invullen!!!

Deze aanmelding werd opgenomen door:

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

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

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

[* doorhalen wat niet van toepassing is.]

Opsturen

in een envelop naar:

Vakbond ABW

Antwoordnummer 113

6400 VB Heerlen

(postzegel niet nodig)

(deze strook niet invullen)

Bondsnummer:

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

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

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

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

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

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

Bondsnr. werver:

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

Aanmeldingsformulier

Contributieregeling Z.O.Z.

LET OP! VOOR SLECHTS � 11,- PER MAAND (DAT IS NOG GEEN 35
EUROCENT PER DAG) HEEFT U EEN ABW-LIDMAATSCHAP 
MET NIET ALLEEN EEN UITGEBREID SERVICEPAKKET OP 

VAKBONDSGEBIED, MAAR OOK EEN INDIVIDUELE LEDENSERVICE
DIE ZEKER VERGELIJKBAAR IS MET EN SOMS ZELFS 

UITGEBREIDER DAN EEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING!

DAARNAAST WORDT UW BELASTINGAANGIFTE 
ELK JAAR GRATIS INGEVULD!

ABW INSCHRIJFFORMULIER  01-10-2007  16:07  Pagina 1
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DAARNAAST WORDT UW BELASTINGAANGIFTE 
ELK JAAR GRATIS INGEVULD!
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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.
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