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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.

PRETTIGE FEESTDAGEN

Mede namens het hoofdbestuur en onze collega’s op het bondskantoor 
wenst het dagelijks bestuur van de Vakbond ABW 
alle leden, hun partners en alle andere huisgenoten, alsmede alle zakelijke relaties 
prettige feestdagen en een goede jaarwisseling toe.
Wij hopen dat het jaar 2011 voor U en de Uwen in alle opzichten 
een goed jaar zal worden.

Jack Hurxkens,  voorzitter.
Indra Kandhai,  secretaris/penningmeester.
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De eindredactie van Vizier is druk bezig met alweer het laatste nummer van 

dit jaar. En als we terugblikken en het jaar 2010 de revue laten passeren, dan 

bestempelen we het jaar 2010 als een raar jaar.

Raar, omdat in februari het kabinet Balkenende viel, en ten gevolge daarvan er 

verkiezingen moesten plaatsvinden. En wat die uitslag teweeg heeft gebracht 

weten we inmiddels allen: het minderheidskabinet Rutte-Verhagen met een 

gedoogakkoord met de PVV.

De eerste woorden van Rutte zullen we niet gauw vergeten: ‘We moeten snoeien 

om te groeien’. En dat Rutte die woorden ook omzet in daden zien we terug in 

heel het land. De poldergrond woelt behoorlijk. 

Het toverwoord is bezuinigingen, bezuinigingen en nogmaals bezuinigingen.

We hebben inmiddels kunnen vernemen dat een van de bezuinigingen is een 

behoorlijke afslanking van het overheidsapparaat. Tienduizenden mensen 

zullen door deze operatie hun banen verliezen.

Daarnaast zullen wij de bezuinigingen ook goed in onze portemonnee voelen. 

Zo gaat o.a. de zorgpremie omhoog, en zullen we in 2011 meer geld kwijt zijn 

aan gemeentelijke heffingen, want die stijgen met bijna 2 %. En willen we vertier 

op cultureel vlak, dan moeten we als we bijv. naar een concert of musical gaan 

duurdere kaartjes gaan betalen. Het houdt maar niet op, wat staat ons nog te 

wachten?

Ook is het nogal broeierig in de polder. De TNT heeft gestaakt en als we druk 

bezig zijn met de kopij vernemen we dat er nog 2 acties komen op 25 en 26 

november. Ook vindt er op zaterdag 27 november een grote manifestatie 

plaats m.b.t. de forse bezuinigingen van het kabinet Rutte op mensen met een 

arbeidsbeperking. 

Maar ook korter bij huis, nl. bij RPC is de actiebereidheid groot omdat het 

afsluiten van een CAO al een lange tijd niet vlot. En daar het nogal broeierig is in 

de polder weten we niet wat er nog meer op ons af zal komen.

Wat we wel weten is dat we als Vakbond ABW een heel druk jaar hebben gehad. 

Naast alle drukte hebben we als extra service aan onze leden voorlichtingsavonden 

gehouden voor onze ambassadeurs over het nieuwe Erf- en Schenkbelasting in 

2010. Ook hebben we onze ambassadeurs een kijkje achter de schermen gegeven 

van hoe de belastingdienst werkt.

Daarnaast hebben we 2 pensioenvoorlichtingsavonden georganiseerd voor 

onze leden die 65 jaar worden. En op 23 november jl. hadden we een succesvol 

seminar ‘Marktwerking in de (Thuis)zorg. Wie wordt het kind van de rekening?

’Hierover kunt u meer lezen op de pagina’s 7 en 8.

Ook gaan we weer voorlichting geven op het Cita Verde College in 

Heerlen. We hopen dat het niet warmer wordt in de polder en dat 

we het jaar 2010 goed kunnen afsluiten en 2011 met 

optimisme, energie en vertrouwen kunnen instappen.

We wensen u fijne feestdagen, een fijne 

jaarwisseling en een gezond 2011!

De eindredactie.
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Om te noteren
•	 Het	bondskantoor	is	gesloten	van		 	
 woensdag 22 december tot en met
     vrijdag 31 december a.s.

•	 Vizier	verschijnt	minimaal	6	keer		 	
 per jaar.

•	 Het	volgende	nummer	van	Vizier		 	
 verschijnt medio februari 2011.

•	 U	kunt	kopij	inleveren	tot	uiterlijk		 	
 17 januari 2011.

•	 Kijk	voor	het	laatste	nieuws	op		
 www.vakbondabw.nl

Een hete winter
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TRENdRAPPORT AANbOd VAN ARbEid 2009
Het Trendrapport Aanbod van Arbeid 2009 laat zien welke 
keuzes mensen maken in hun werk, in hun opleiding en in de 
zorg voor anderen. Werkenden en niet-werkenden geven in een 
grootschalige enquête aan hoe zij onder meer aankijken tegen 
arbeidsmobiliteit, arbeidsvoorwaarden, -omstandigheden en 
-tevredenheid. Deze resultaten zijn van belang voor het beleid 
van de overheid en voor de wetenschappelijke kennis over de 
arbeidsmarkt.
Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is er elke twee jaar 
door OSA een grootschalige enquête onder werkenden en 
niet-werkenden in Nederland gehouden. Tevens werd om de 
twee jaar een panelonderzoek onder werkgevers gehouden. 
Sindsdien is ieder jaar een trendrapport uitgebracht met 
de hoofdpunten uit de panels. Het ene jaar een rapport 
over het Arbeidsaanbodpanel en het andere jaar over het 
Arbeidsvraagpanel. In die lijn is nu het Trendrapport Aanbod 
van Arbeid 2009 verschenen. Het rapport is als eenmalige 
activiteit geschreven door het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW). Het SCP heeft op 1 augustus 2010 
de arbeidsmarktpanels overgenomen en zorgt tevens voor de 
toegankelijkheid van de publicaties van de (historische) panels.
Het trendrapport Aanbod van Arbeid 2009 schetst vooral een 
beeld van hoe de Nederlandse arbeidsmarkt, gezien vanuit 
het arbeidsaanbod, er na een periode van economische groei 
voorafgaand aan de crisis uitzag.
Het rapport is ook te vinden op de website van het Sociaal 
Cultureel Planbureau (www.scp.nl).

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw

OOST-GRONiNGEN EN ZUid-LiMbURG GROSSiEREN iN 
LAGE iNKOMENS
Uit een recent gepresenteerd onderzoek van het CBS blijkt 
dat Bloemendaal en Wassenaar de twee gemeenten zijn met 
gemiddeld het hoogste inkomen per inwoner. De rijkste 
gemeenten van Nederland zijn vooral te vinden in Noord-
Holland, de minst rijke in Oost-Groningen en Zuid-Limburg. 

De gemeenten met de laagste gemiddelde inkomens zijn 
voornamelijk te vinden in Oost-Groningen en Zuid-Limburg. 
Van de tien armste gemeenten lagen er vijf in Oost-Groningen 
en vier in Zuid-Limburg. 
In Zuid-Limburg zijn de minst rijke gemeenten geconcentreerd 
in de regio Parkstad, de voormalige Oostelijke Mijnstreek. Van 
deze regio behoorden naast Kerkrade ook Heerlen en Brunssum 
tot de tien gemeenten met het laagste inkomensniveau.
In 2008 bedroeg het gemiddelde inkomen in Nederland per 
inwoner 24,6 duizend euro. De inkomens in Bloemendaal en 
Wassenaar lagen 65 % boven het landelijk gemiddelde. Ook 
Blaricum (+64 %) en het Gelderse Rozendaal (+57 %) scoorden 
hoog.
De laagste inkomens per inwoner zijn te vinden in de Pekela, 
waar het inkomensniveau 19 % lager was dan gemiddeld. Op de 
tweede plaats stond Stadskanaal, gevolgd door Kerkrade. In beide 
gemeenten was de afwijking van het landelijk gemiddelde -15 %.

Bron: www.cbs.nl

VerHoging	brandstofaccijns	niet	aan	de	orde
Een verhoging van de accijns op benzine, diesel en LPG is niet 
aan de orde. Accijnsverhoging is in de toekomst alleen mogelijk 
als andere landen hetzelfde doen. In dat geval wordt de extra 
opbrengst volledig gebruikt om de motorrijtuigen-belasting en 
de belasting op nieuwe auto’s en motoren (BPM) te verlagen.
‘Het kabinet zal de auto niet als melkkoe gebruiken’, aldus 
staatssecretaris van Financiën Frans Weekers in reactie op 
onjuiste berichten over een verhoging van de brandstofaccijns. 
‘België en Duitsland hebben op dit moment geen concrete 
plannen om de accijns op brandstof te verhogen. Als dat in 
de toekomst verandert, dan zal het kabinet die mogelijkheid 
aangrijpen om het bezit van een auto goedkoper te maken en 
de kosten voor het gebruik ervan te verhogen. Dat betekent 
motorrijtuigenbelasting omlaag en accijns omhoog. Nederland 
gaat niet los van België en Duitsland de brandstofaccijns 
verhogen. Nederlandse pomphouders in de grensstreek hoeven 
dus niet bang te zijn voor inkomstenderving en hun Belgische 
collega’s moeten zich ook niet rijk rekenen.’ 
Het beleid ten aanzien van de brandstofaccijns is al 
aangekondigd in het regeerakkoord. Daarin staat ook dat het 
kabinet hierover wil overleggen met de buurlanden en met de 
rest van de EU. 
In 2011 wordt de accijns op benzine, diesel en LPG – afgezien 
van de reguliere prijsindexatie op basis van de Wet op de accijns 
– niet verhoogd. In het Belastingplan 2011, dat op Prinsjesdag 
aan het parlement is gestuurd en dat op 16 en 17 november aan 
de orde is in de Tweede Kamer, is dan ook niet in een verhoging 
van de brandstofaccijns voorzien.

Bron: www.minfin.nl

                                                                             Lees verder op pagina 6>>>

Voor u gelezen

WETTTELiJK MiNiMUMLOON PER 1 JANUARi 2011
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het 
minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2011 met 0,59%.
Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers 
van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband per 1 
januari  2011:
€ 1.424,40 per maand
€ 328,70 per week
€ 65,74 per dag

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw
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Op bezoek bij...
leden die 65 jaar lid zijn van de bond

Vorig jaar toen de bond 65 jaar bestond zijn de 16 nog in leven zijnde vakbondsleden/oprichters van 
het eerste uur of nabestaanden van deze persoonlijk thuis bezocht om hun te bedanken voor hun trouw 
aan de Vakbond ABW.

Dit jaar is wederom besloten om de leden die 65 jaar lid zijn van de Vakbond ABW thuis te bezoeken en 
hen te bedanken voor hun solidariteit 65 jaar lang jegens de Vakbond ABW.
In mei jl. zijn de leden bezocht die lid zijn geworden tussen 01-01-1945 en 30-06-1945. In Vizier 3-2010 
hebben we hier verslag van gedaan.
In het najaar waren de leden aan de beurt die tussen 01-07-2010 en 31-12-2010 lid zijn geworden van 
de bond en deze bezoeken vonden plaats op dinsdag 12 oktober jl. 

Secretaris/penningmeester Indra Kandhai en secretaresse Bea Dresen bezochten betrokkenen. 
Overal werden ze zeer hartelijk ontvangen en wat nu weer opviel was dat deze leden de geste van de bond om persoonlijk naar 
hen toe te komen en hen te bedanken voor hun 65 jaar lange solidariteit, enorm waarderen. 
Deze solidariteit werd vastgelegd in een ‘Oorkonde 65 jaar Solidariteit’ en bij het voor de derde keer uitreiken van deze oorkondes 
constateren we steeds weer dat deze geste betrokkenen raakt.
De uitreiking op 12 oktober jl. viel samen met de mijnwerkersramp in Chili, (noot redactie: gelukkig zijn alle mijnwerkers gered) 
en het was prachtig om te zien en te voelen hoe de oud-mijnwerkers meeleefden met hun koempels overzee.
Ook emoties kwamen los van ongelukken die ze indertijd in de mijnen hadden meegemaakt en gelukkig ook hebben overleefd.
Wat ook erg opviel is dat vele oud-mijnwerkers grote heimwee hebben naar de tijd van de mijnen, een tijd waarin alles voor je werd 
geregeld en een tijd waarin kameraadschap prevaleerde.  
Het is niet mogelijk om alle mooie en warme verhalen die we op deze dag hoorden op te nemen in Vizier. Wat we wel doen is een 
4 tal foto’s van de bezochte jubilarissen.

De  op 12 oktober jl. bezochte jubilarissen: 

1. Mevr. M. Bouts uit Born, lid vanaf 01-11-1945 samen met haar dochters.

2. De heer Meys uit Kerkrade, lid vanaf 01-10-1945, samen met zijn echtgenote.

3. De heer J. Geesink uit Landgraaf, lid vanaf 01-12-1945

4. Mevr. Knarren uit Kerkrade, lid vanaf 01-12-1945.

1

4

32

www.vakbondabw.nl
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STOPPEN VAN AOW-PARTNERTOESLAG iN 2015

AOW-toeslag vervalt in 2015
Velen van ons hebben via de media vernomen dat de 
partnertoeslag in 2015 afgeschaft wordt. Maar wat velen niet 
exact weten is of die afschaffing ook op hen betrekking heeft.
Om meteen kou uit de lucht te halen is het volgende van belang, 
nl. dat de afschaffing van de  partnertoeslag alleen gevolgen 
heeft voor iemand die op of na 1 januari 1950 geboren is en een 
jongere partner heeft met geen of weinig inkomen. Is men vóór 
1 januari 1950 geboren, dan verandert er niets en blijft men de 
partnertoeslag gewoon ontvangen tot de jongere partner de 
leeftijd van 65 jaar bereikt en dus een AOW-pensioen krijgt. 

Gevolgen vervallen partnertoeslag
Wordt men op of na 1 januari 2015 65 jaar, dan ontvangt men 
alleen het eigen deel van het AOW-pensioen. Het inkomen kan 
hierdoor tijdelijk lager zijn, als bijvoorbeeld de partner geen eigen 
inkomsten heeft. Hoe lang men samen minder inkomen heeft, 
ligt aan het leeftijdsverschil tussen betrokken en zijn partner. Een 
tijdelijke teruggang in inkomen kan voorkomen worden door nu 
al maatregelen te nemen. Zo zijn er verschillende mogelijkheden: 
- de partner gaat werken; 
- men gaat sparen op een gewone spaarrekening; 
- men informeert bij een financieel deskundige naar de   
 mogelijkheden. 
Men hoeft geen maatregelen te treffen als men verwacht ook 
zonder extra voorzieningen te kunnen rondkomen. Dit kan 
het geval zijn als het bestedingspatroon tegen die tijd sterk is 
veranderd. Bijvoorbeeld omdat de hypotheek bijna is afgelost of 
de kinderen zelfstandig wonen. 

Partner buiten Nederland gewoond of gewerkt
Als de partner buiten Nederland heeft gewoond of gewerkt, was 
hij of zij voor die periode waarschijnlijk niet verzekerd voor de 
AOW. Voor elk jaar dat de partner niet verzekerd is, gaat er 2% 
van de toeslag af. 

Voorgenomen beleid: verlaging AOW-partnertoeslag
Er is een wetsvoorstel ingediend om de AOW-partnertoeslag te 
verlagen met 8%. Voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen 
van circa euro 20.000,- en minder geldt deze verlaging niet. Het 
gaat hier nog om voorgenomen beleid. Het wetsvoorstel is op 28 
juni 2010 aangeboden aan de Tweede Kamer. De inwerkingtreding 
van de maatregel is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede 
en Eerste Kamer en publicatie in het Staatsblad. De streefdatum 
voor inwerkingtreding is 1 januari 2011. 
Bron: www.svb.nl

WELKE GEVOLGEN ZiJN ER ALS iEMANd NA iNGANG 
Van	Zijn	aoW,	(pre-)pensioen	of	VUt	doorWerKt?
Als men extra inkomen heeft naast de Algemene Ouderdomswet 
(AOW), dan heeft dat geen gevolgen voor de hoogte van de AOW. 
Als men een aanvullend pensioen van de werkgever ontvangt 
of naast de AOW bijverdient, dan worden deze inkomsten niet 
afgetrokken van de AOW die men krijgt. 

Is men met prepensioen of met de VUT, dan mag men vaak 
bijverdienen tot een bepaald percentage van het oude inkomen. 
Het kan per regeling verschillen hoe er met bijverdiensten wordt 
omgegaan. Eenieder die dit wilt weten, kan voor meer informatie 
dan ook het beste contact opnemen met de pensioenuitvoerder 
die het prepensioen of de VUT uitkeert. Doe dit in ieder geval 
voordat u met de werkzaamheden start.
Aanvullend pensioen is het pensioen dat men ontvangt na zijn 
65ste en dat men tijdens het werkzame leven bij de werkgever 
heeft opgebouwd. Als men na zijn  65ste doorwerkt, dan heeft dat 
geen gevolgen voor het aanvullend pensioen. Als we kijken naar 
de arbeidsvoorwaarden, dan verandert na 65 jaar een deel van de 
arbeidsvoorwaarden. Andere rechten blijven wel van kracht. 
Zo zal, als men na zijn 65ste  wilt doorwerken, een aantal zaken 
veranderen. Het kan zijn dat er een nieuw arbeidscontract 
afgesloten moet worden, men niet meer verzekerd is tegen 
werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en in sommige gevallen 
ook niet meer tegen ziekte. Men heeft dan ook geen recht meer 
op het wettelijk minimumloon. Men ontvangt daarentegen 
wel een wettelijk ouderdomspensioen (AOW) en eventueel een 
ouderdomspensioen van uw werkgever (aanvullend pensioen), 
naast het salaris. 
Soms wordt men automatisch ontslagen als men 65 jaar wordt. 
Deze afspraak staat dan in de cao of in de arbeidsovereenkomst. 
Als er niets is geregeld, moet de werkgever bij het UWV 
WERKbedrijf (voorheen CWI) een ontslagvergunning 
aanvragen. Wilt men doorwerken na het 65ste jaar, dan kan men 
dit bespreken met de werkgever.
Als men 65 jaar wordt, vervalt het recht op het minimumloon. 
Men heeft wel recht op de minimum-vakantiebijslag. In sommige 
cao’s is een leeftijdsgrens opgenomen. Is men ouder dan de 
genoemde leeftijd, dan kan men een nieuw arbeidscontract 
afsluiten met de werkgever. De loonafspraken die men samen 
maakt, mogen in dit geval afwijken van de cao. 
Ook betaalt men loonbelasting als men na zijn 65ste doorwerkt. 
De werkgever hoeft geen premies meer te betalen voor 
de Werkloosheidswet (WW), Ziektewet, de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet werk en 
inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Algemene 
Ouderdomswet (AOW). Men is dus ook niet meer verzekerd 
tegen werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Bij ziekte heeft 
men recht op doorbetaling van het loon door de werkgever, maar 
men is niet meer verzekerd volgens de Ziektewet. 
Men ontvangt vanaf zijn 65ste een uitkering op grond van de 
Algemene Ouderdomswet (AOW). Het inkomen uit werk heeft 
geen gevolgen voor de AOW. Ook een aanvullend pensioen dat men 
bij de werkgever heeft opgebouwd en pensioenen die men bij een 
particuliere verzekeringsmaatschappij heeft afgesloten, worden 
niet van de AOW afgetrokken. 

Overige rechten blijven hetzelfde
Afgezien van de uitzonderingen die hierboven zijn genoemd, 
heeft men als werknemer van 65 jaar of ouder dezelfde rechten 
als jongere werknemers. Alle bepalingen in het Burgerlijk 
Wetboek over bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden, ontslag, 
werken in deeltijd of flexibel werken gelden dus ook.

Voor u gelezen



“in de zorg verkoop je niks, je biedt een dienst aan. dit 
gaat	over	mensen,	niet	over	dingen.”	Hanny,	verzorgende-
iG in de Thuiszorg, is duidelijk geen voorstander van 
marktwerking in de (Thuis)zorg, zo blijkt in de pauze van 
het gelijknamige seminar,  dat op dinsdag 23 november 
in	 het	 Heerlense	 patronaat	 plaatsvond.	 	 Zo’n	 zestig	
belangstellenden kwamen luisteren en meediscussiëren 
over stellingen als ‘door de lage tarieven zijn de 
medewerkers	 het	 kind	 van	 de	 rekening.’	 de	 gemeente	
Heerlen	en	de	Meander	Zorggroep	probeerden	het	licht	
aan het eind van de tunnel zichtbaar te maken.

Peter van Zutphen, wethouder Zorg van de gemeente Heerlen, 
maakte het in zijn presentatie meteen duidelijk: “Ik wil geen 
marktwerking in de Thuiszorg, 
maar sámenwerking. Dat is 
beter voor cliënt, medewerker 
en gemeente. Maar als 
wethouder moet je nu eenmaal 
de wet uitvoeren en we hebben 
geprobeerd daar in Heerlen 
een goede draai aan te geven.” 
Na een schets van de negatieve 
gevolgen van de marktwerking 
in de zorg ( “geen vertrouwd 
gezicht meer voor cliënten, 
concurreren over de rug 
van personeel, miljoenen 
weggegooid reclamegeld, 
thuishulpen die met poetsbedrijven moeten concurreren 
enzovoort”), beschreef de wethouder hoe zijn gemeente heeft 
geprobeerd de kwaliteit van de Thuiszorg in de gemeente overeind 
te houden. Zo hanteert Heerlen sinds 2008 minimumprijzen 
wanneer ze offertes vraagt bij zorgaanbieders: een aanbod onder 
een bepaalde, reële, prijs, hoeft ze niet meer te zien.

Geen prijsvechter
In de praktijk dingen tegenwoordig zelfs schoonmaakbedrijven 
mee naar de aanbestedingen van gemeenten voor ‘hulp in 
de huishouding’. Een zorginstelling als MeanderGroep Zuid-
Limburg kan tegen dergelijke tarieven niet op, maar dat wil ze ook 
niet, vertelde voorzitter van de Raad van Bestuur Jos Meijerink. 
“Wij zijn geen prijsvechter en geen schoonmaakbedrijf. We 
willen een duurzame samenwerking met een gemeente en we 
willen onze medewerkers  een loopbaan bieden.” Meijerink 
ziet steeds meer ‘verstandige bestuurders’ als wethouder Van 
Zutphen, die af willen van de aanbestedingstrajecten, die de 
concurrentie onder zorgaanbieders verscherpt. “Als we in 
redelijk overleg tot afspraken kunnen komen met elkaar, zullen 

medewerkers minder de rekening gepresenteerd krijgen. Dan 
gloort er mogelijk wat licht aan het eind van de tunnel.”

Lantaarnpalen
Als het meezit, wordt per 1 juli 2012 de wet Kant aangenomen 
door de Eerste Kamer, waardoor gemeenten die dat niet meer 
willen, hun thuiszorg niet meer hoeven in te kopen via een 
openbare aanbesteding. Verder schrijft de wet landelijke 
minimumtarieven voor en verplicht ze gemeenten om hun 
WMO-gelden ook daadwerkelijk uit te geven aan WMO-zaken, 
“en niet aan lantaarnpalen”, aldus de wethouder, die voor 
deze opmerking veel bijval uit de zaal oogstte. Verder pleitte 
hij ervoor dat de zorgaanbieders in Parkstad meer de handen 
ineen slaan, zoals ze formeel ook al hebben afgesproken in het 

document ‘Voor elkaar in 
Parkstad’. “Zodat ze meer 
kijken naar wat goed is voor 
cliënten, in plaats van hun 
inkomsten.” Meijerink moest 
erkennen dat de concurrentie 
momenteel nog de boventoon 
voert, maar voegde er ook 
aan toe dat winst maken 
een relatief begrip is in de 
zorg. “We willen één tot twee 
procent winst maken, zodat 
we bij de bank een krediet 
kunnen krijgen als we een 
nieuw zorgcentrum willen 

bouwen. Niet om bonussen aan bestuurders te kunnen uitkeren.”

Steunkousen
De salarissen van de (Thuis)zorgmedewerkers bleken een groot 
pijnpunt. “Meer werk in minder tijd, voor minder geld”, was 
kort samengevat het bezwaar van de aanwezigen. Mien en haar 
collega Hanny, beiden verzorgenden-IG, beschrijven in de pauze 
hoe ze in vijf minuten de steunkousen van een cliënt moeten 
verwisselen. “Dat is vanaf het moment dat je binnenkomt, tot 
je de deur uitgaat”, zegt Hanny. “Je hebt nauwelijks tijd om 
‘hallo’ te zeggen.” Het pleidooi dat Meijerink en Van Zutphen 
hielden, dat de medewerksters zelf betrokken moeten worden 
bij het indiceren van de hoeveelheid zorg die cliënten nodig 
hebben, juichen ze dan ook toe. “Dan kun je tenminste weer 
maatwerk leveren”, zegt Mien, “want dat bestaat op dit moment 
gewoon niet.” Will Kapel, vakbondsbestuuder bij de  Vakbond  
ABW, pleitte voor landelijke richtlijnen voor onder andere 
de zorgindicatie. “De kleur van de wethouder bepaalt op dit 
moment welke zorg je krijgt.”

7

Seminar ‘Marktwerking in de ‘(Thuis)zorg’

Meer werk in minder tijd,
voor minder geld
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Toekomst
Na afloop staan Maria en Ans, beiden hulp in de huishouding-A, 
nog wat na te praten. “Ik vond het een interessante avond”, zegt 
Maria. “We hebben toch weer wat hoop gekregen dat we in de 
toekomst nog werk hebben, als die aanbestedingen worden 
afgeschaft.” In de circa tien jaar dat ze het werk nu doen, hebben 
ze veel zien veranderen, ten slechte. “Twee-en-half uur per week 
om een heel huis te poetsen en de strijk te doen, dat is niet reëel”, 
zegt Ans. “Bovendien is het werk ook psychisch best zwaar”, valt 
Mien bij. “Sommige ouderen willen niet meer leven, die verhalen 
hoor je ook aan en je probeert ze een hart onder de riem te 
steken.” Nee, hun salaris is niet reëel voor het werk dat ze doen, 
vinden ze. “Maar de cliënten laten je echt merken dat ze blij met 
je zijn; je bouwt een band met ze op en daar doe je het voor”, 
zeggen ze opgewekt.

Namens  de Vakbond ABW kijkt Will Kapel terug op een geslaagde 
avond. “Mensen hebben hun hart kunnen luchten en we hebben 
hoopvolle dingen gehoord uit de zorg- en gemeentesector. 
Misschien moet de eindconclusie wel zijn dat we in deze regio 
niet eens zo slecht zitten”, besluit hij.  

Wat	wil	de	Vakbond	abW?
•	 Landelijke	richtlijnen	voor	indicering	zorg.	ook	voor			
 thuiszorg.
•	 beter	luisteren	naar	medewerkers	en	meer	rekening		 	
 houden met balans privé-werk.
•	 contracten	op	basis	van	kwaliteit,	geen	prijzenslag.
•	 Volwaardige	beloning	voor	medewerkers	in	de	Zorg.		 	
 Uitgangspunt hierbij is de zorgtaak, niet de poetstaak.
•	 Medewerker	verantwoordelijk	maken	voor	planning.

Met de klok mee: 
Voorzitter Jack 
Hurxkens heet de
aanwezigen welkom, 
discussieleider Harry 
Willemsen, Peter van 
Zutphen (wethouder 
Zorg gemeente 
Heerlen, Jos Meijerink 
(voorzitter Raad van 
Bestuur MeanderGroep 
Zuid-Limburg. Midden: 
Aanwezigen stellen 
vragen.

Pag.7: Forumdiscussie
v.l.n.r.: Jos Meijerink,  
Peter van Zutphen, 
Ine Kersjes (voorzitter 
OR Sevagram) 
en Will Kapell 
(vakbondsbestuurder 
Vakbond ABW) 

Links: Zjèr Bataille 
begeleid door Bart 
Oostindie 



VerpLeeg-	en	VerZorgingsHUiZen,	tHUisZorg	en	
KRAAMZORG
De vakbonden hebben na een lang en moeizaam overleg met 
werkgeversvereniging ActiZ en Branchebelang Thuiszorg 
Nederland een princiepakkoord bereikt voor de 400.000 
werknemers die onder deze CAO vallen. Dit principeakkoord moet 
wel nog door de leden van de vakbonden goedgekeurd worden.
De looptijd is van 1 maart 2010 tot 1 maart 2012. 

In deze periode zijn verschillende loonsverhogingen voorzien:
- 1 september 2010 een algemene verhoging van 0,5%;
- in december 2010 een eenmalige uitkering van 0,6% van het   
 jaarsalaris in 2010;
- 1 januari 2011 een algemene loonsverhoging van 0,75%;
- 1 juli 2011 een algemene loonsverhoging van 0,75%;
- in december 2011 een verhoging van de eindejaarsuitkering   
 met 0,5%.

Naast de verhogingen zijn er ook afspraken gemaakt voor 
extra verlof obv levensfase. Deze komen in de plaats voor de 
verlofdagen die men extra krijgt op basis van het bereiken van 
een bepaalde leeftijd. Voor medewerkers die in 2011 50 jaar of 
ouder zijn, geldt een overgangsregeling.

Naast de afspraken over verlof en salarisverhoging zijn er ook 
afspraken gemaakt die het werken in de zorg aantrekkelijker 
moeten maken. Een belangrijke rol is hier weggelegd voor de 
Ondernemingsraad. Werkgevers moeten resultaten in het kader 
van het werktijdenbeleid met de OR bespreken.

Kappersbedrijf
De cao heeft een looptijd van 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2011.
 
Lonen
De cao salarisschalen worden per 01-01-2011 met 1,3% verhoogd.
Cao-partijen zijn overeengekomen om een gezamenlijke studie 
te doen naar een nieuw loon- en functiegebouw. 

Arbeidstijdtoeslagen
Partijen zijn overeengekomen om een eventuele verruiming van 
de mogelijkheden voor het werken op zondagen te betrekken 
bij het traject dat i.s.m. Nederlands Centrum Sociale Innovatie 
(NCSI) zal worden gestart (zie onder arbeidsduur). 

Tegemoetkoming kosten
Partijen zijn overeengekomen om uitvoeringsregels in de cao 
tekst op te nemen t.a.v. de declaratie van reiskosten gemaakt 
met de OV-chipcard. 

Arbeidsduur
Cao-partijen zijn overeengekomen om in samenwerking met 
NCSI een gezamenlijk traject te starten dat leidt tot voorstellen 
over de wijze waarop de beschikbare personeelscapaciteit 
beter kan worden afgestemd op fluctuaties in het werkaanbod 
waardoor een verbetering van de productiviteit kan worden 
gerealiseerd en werknemers meer zeggenschap krijgen over hun 

werktijden waardoor werk en privé beter op elkaar kan worden 
afgestemd. Het traject start in november 2010. Conclusies en 
aanbevelingen zullen worden verwerkt in de cao die vanaf 1 juli 
2011 van kracht zal worden

Arbeidsongeschiktheid
De huidige regeling m.b.t. de WGA-premie (artikel 4.12) wordt 
gedurende de looptijd van de cao gecontinueerd. Indien sprake is 
van een premiestijging kan de werkgever het deel van de premie 
dat uitstijgt boven het premieniveau van 2010 (0,59%) voor 
50% in rekening brengen bij de werknemer. 

Pensioen
De pensioenpremie wordt met ingang van 2011 vastgesteld op 
7,2% op basis van de bestaande premieverdeling. Dit betreft een 
verhoging van 1%. Gelet op de maatschappelijke discussie inzake 
pensioenen vindt in 2011 overleg plaats tussen cao-partijen. 

onderHandeLingsresULtaat		baKsteenindUstrie 
De cao heeft een looptijd van 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2011. 
Lonen De salarisschalen en individuele salarissen worden per 
01-01-2011 met 1% verhoogd.

Arbeidstijdtoeslagen
De consignatie kent vanaf 1 januari 2011 een minimum vergoe-
ding van 1 uur bij opkomst. De afbouwregeling ploegentoeslag 
wordt met ingang van 1 januari 2011 van overeenkomstige 
toepassing op de structurele consignatiediensten. 

Tegemoetkoming kosten
De reiskostenvergoeding woon-werkverkeer wordt per 1 januari 
2011 met 1% verhoogd. 

Arbeidsduur
Eenmaal per vijf jaar (de zgn. lustrumjaren) is 5 mei 
(Bevrijdingsdag) een feestdag in de zin van CAO art. 10 lid 1.

9

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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Op maandag 25 oktober jl. vond in ’t Patronaat te Heerlen al weer de 2e 
ambassadeursbijeenkomst van het jaar plaats. Het onderwerp was op verzoek 
van velen de nieuwe erf- en schenkbelasting in 2010.
Wetend dat een dergelijk onderwerp best taai en moeilijk is om uit te leggen, 
bracht notaris Mr. Maurice Frenken op een heldere en zeer interactieve manier 
de materie via vele voorbeelden aan de man en ging o.a. in op de volgende 
onderwerpen:

1. Erfbelasting bij ontvangen erfenis.
2. Nieuwe tarieven en vrijstellingen.
3. Nieuwe vrijstellingen en erfbelasting.
4. Hoe bereken je erfbelasting?
5. Erfbelasting bij overlijden van uw partner?
6. Rekenvoorbeeld testamentvormen en vergelijking tussen de testamentvormen.

Alle aanwezigen waren zeer positief en enthousiast over deze avond en gaven aan 
dat het bespreken van dergelijke onderwerpen door notaris Maurice Frenken 
zeer zeker voor herhaling vatbaar is.

Erf- en schenkingsbelasting
Ambassadeursbijeenkomst zeer positief ontvangen

Uitslag poll 
Flexibele bouwvakvakantie, ja of nee?

In Vizier 4-2010 deden we een oproep aan de lezers om deel te nemen aan een poll op onze website over de afschaffing van de 
vaste bouwvakvakantie, omdat we benieuwd waren naar jullie mening. De poll heeft een drietal maanden gelopen en bijgaand 
delen we de uitkomst van deze poll met jullie.

stelling:	Het	is	goed	dat	de	vaste		bouwvakvakantie	afgeschaft	wordt	en	flexibel	wordt
 87,8% is voor afschaffing van de bouwvakvakantie
 9,8% is tegen afschaffing van de bouwvakvakantie
 2,4% heeft geen mening.

Uit deze uitslag kunnen we dus concluderen dat het merendeel voor afschaffing van de vaste bouwvakvakantie 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 meer dan 65 jaar de vakbond van en voor iEdEREEN in Limburg!
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Licom
Op woensdag 17 november jl. vonden er bij Licom NV Ondernemingsraad verkiezingen plaats. Met een lijst van 20 kandidaten 
heeft de Vakbond ABW stevig campagne gevoerd en bij het gereed maken van Vizier bereikte ons het goede nieuws dat namens 
onze vakbond de volgende 4 leden gekozen zijn in de OR:

 Cees Jansen (Topwerk)
 Dick Hartgers (Topwerk)
 Annie Beckers-Kasperek (Talent)
 Walter van den Heuvel (Topwerk)

Deze uitslag betekent t.o.v. de vorige verkiezingen 1 OR-zetel winst, en dit is een mooi resultaat voor de Vakbond ABW om haar 
stem in de OR nog krachtiger te laten horen. We feliciteren Cees, Dick, Annie en Walter met hun OR-zetel en wensen hen héél 
veel succes toe gedurende de komende zittingsperiode. We danken alle overige kandidaten op de ABW-lijst voor hun inzet en ook 
grote dank aan alle ABW-leden en Licom-werknemers die hun stem hebben uitgebracht op onze bond.

Vakbond ABW? Sterk voor goed werk!!

V.l.n.r.: Cees Jansen, Dick Hartgers, Annie Beckers-Kasperek en Walter van den Heuvel.

g4s	fire	&	safety

We ontvingen het bericht dat ons lid de 
heer Anton Hendriks gekozen is voor de 
ondernemingsraad (OR) van het bedrijf G4S 
fire & safety. Zijn taak in de OR is voorzitter 
van de achterbancommissie en lid van de HR-
commissie.

We feliciteren de heer Hendriks met deze 
benoeming en wensen hem héél veel succes toe 
met zijn OR-werk!
 

Uitslag OR-Verkiezingen
Licom en G4S
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15e Staploop
Op zaterdag 2 oktober jl. vond alweer de 15e editie van de Staploop Brunssum 
plaats op het sportpark “in de Struiken” van voetbalvereniging de Langeberg te 
Brunssum, waar atletiekvereniging STAP al enige jaren te gast is. 

Het stralende weer zorgde voor een groot succes en de organisatie blikt dan  ook 
zeer tevreden terug op deze 15e Staploop. 
Namens de Vakbond ABW die hoofdsponsor is van deze loop, gaf hoofdbestuur-
der Jos Rook het startschot.
Van de heer P. Hendrikx van Staploop Brunssum vernamen we dat atletiekver-
eniging Stap in 2011 haar 25 jarig jubileum zal vieren.

Alle informatie over de Staploop kunt u terugvinden op de website 
www-av-stap.nl

Activiteitenkalender 
1e halfjaar 2011

Datum Aanvang Activiteit Locatie 
Maandag 7-2 19.00 uur Pensioenvoorlichting voor leden die tussen 1 juli en ’t Patronaat Sittarderweg 145 te
  31 december 2011 65 jaar worden  Heerlen (Afhankelijk van het 
   aantal deelnemers) 

Maandag 28-3 19.00 uur Bijeenkomst kaderleden en contactpersonen ’t Patronaat Sittarderweg 145 te  
  met een actueel thema Heerlen (Afhankelijk van het 
   aantal deelnemers) 

Woensdag 8-6 18.30 uur Jubilarishuldiging 25-, 40-, 50- en 60-jarige jubilarissen Auberge de Rousch, 
   Kloosterkensweg 17 te Heerlen 

Maandag 27-6 19.00 uur Algemene Vergadering Auberge de Rousch, 
   Kloosterkensweg 17 te Heerlen 

Kijk voor actuele informatie op onze website
www.vakbondabw.nl bij de rubriek ‘Vergaderingen’.



Jubilarissen
25-jarige jubilarissen december 2010
B. ter Horst uit Kerkrade
J.G. Kinzius uit Kerkrade
H. Raaijmakers uit Kerkrade
J.B. van Varik uit Geleen

40-jarig jubilaris december 2010
L.H. Zegels uit Landgraaf

50-jarige jubilarissen december 2010
A.Bogaert uit Maastricht
G. Vrancken uit Meerssen
L.J. Weckseler uit Kerkrade

25-jarige jubilarissen januari 2011
L.J.M. Baere uit Obbicht
H.J.J. Gelissen uit Kerkrade
F.H.L.I. Gulpen uit Eys
J.E.H. Ritzen uit Heerlen
A.M.H. Spelthaen-Vincken uit Bocholtz
M.G.H. Struver-van Gestel uit Kerkrade
A.W.P.F. Willems uit Hoensbroek

40-jarige jubilarissen januari 2011
M. Bouzagaoui-Ben Haddou uit 
Eygelshoven
J.K. Geesink uit Landgraaf
P. Mengelers uit Geleen

50-jarige jubilarissen januari 2011
K. Hatting uit Kerkrade
J. Jonge uit Heerlen
C.E.M.G. Lebioda-Bonee uit Echt
F.J. van der Sluijs uit Beek
H.M. Wanten uit Bunde
W.A. Wittenbernds uit Gangelt

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

Overleden
Op 29 september 2010 overleed in de
leeftijd van 95 jaar ons bondslid
de heer H.J. Bonnie uit Landgraaf.

Op 1 oktober 2010 overleed in de
leeftijd van 84 jaar ons bondslid
de heer G.M. Schrooten uit Sittard

Op 6 oktober 2010 overleed in de
leeftijd van 75 jaar ons bondslid
de heer N. Sotgiu uit Maastricht

Op 10 oktober 2010 overleed in de
leeftijd van 85 jaar ons bondslid
de heer J.P. Eijssen uit Geleen

Op 2 november 2010 overleed in de
leeftijd van 79 jaar ons bondslid
de heer A.N. Janssen uit Kerkrade

Op 4 november 2010 overleed in de
leeftijd van 78 jaar ons bondslid
de heer A. Simon uit Simpelveld

Wij bedanken de overleden vrienden
voor hun trouw aan onze organisatie
en wensen hun familie veel sterkte toe!
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Op bezoek bij...
in deze rubriek doen de vakbondsbestuurders verslag van 
de bedrijven die ze de afgelopen periode bezocht hebben.

Celanese
Bij Celanese is eindelijk een akkoord bereikt over een nieuwe 
CAO. Er is een oplossing gevonden voor het niet verrekenen van 
het fiscale voordeel woon-werkverkeer in 2009. Het niet verreke-
nen was voor de leden een onlosmakelijk onderdeel van de CAO 
onderhandelingen.

Colortrend
In de vorige Vizier hebben wij u bericht omtrent een nieuw in te 
voeren loongebouw en een nieuw functiegebouw. Inmiddels heb-
ben de werknemers een uitgebreide voorlichting gekregen over het 
nieuwe loongebouw en de nieuwe functiewaarderingen. Inmiddels 
hebben de leden akkoord gestemd met het nieuwe loongebouw.

dalli de Klok
Er is een begin gemaakt met de onderhandelingen over een 
nieuw functie- en loongebouw. Naar verwachting zal dit proces 
in de loop van 2011 zijn afgerond.

dSM
Bij het ter perse gaan van deze Vizier heeft er pas een CAO bij-
eenkomst plaatsgevonden. Partijen hebben in een constructieve 
sfeer hun CAO voorstellen toegelicht en hebben elkaars stand-
punten afgetast over diverse CAO onderwerpen. Integraal on-
derdeel van deze CAO onderhandelingen maakt het nieuw af te 
sluiten pensioencontract uit.

Licom NV
Elders in dit blad vindt u de uitslag van de OR verkiezingen. In-
middels is dhr. H. Vrehen gestart als nieuwe directeur van Licom 
NV. We wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie. 

Maecon
Er is nog geen akkoord voor de EAM CAO. Met name de voort-
zetting van de seniorenregeling is nog punt van overleg.

OCi Nitrogen (voorheen dSM)
In november jl. zijn de CAO onderhandelingen voor de eerste 
keer gestart. Naar verwachting zal er voor 1 januari 2011 een 
nieuwe CAO zijn.

Profcore
In de vorige “op bezoek bij” hebben wij u bericht over het feit 
dat er een onderhandelingsresultaat tot stand was gekomen tus-
sen werkgever en de vakbonden en dat de leden dit hebben afge-
wezen. Inmiddels hebben wij getracht verder te onderhandelen, 
maar hebben wij als gezamenlijke vakbonden het overleg 
gestaakt vanwege de wijze waarop wij door de werkgever zijn be-
handeld. De werkgever heeft ons inmiddels laten weten dat het 
onderhandelingsresultaat als eindbod geldt en dat er niet meer 
te praten valt over de reiskostenvergoeding. De werknemers 

hebben inmiddels in een ledenver-
gadering (medio november jl.) 
aangegeven dat ze dit eindbod niet accepteren. Wij houden u ver-
der op de hoogte hoe een en ander gaat verlopen.

Rolduc
Inmiddels heeft er een CAO bijeenkomst plaatsgevonden. Over 
2010 zal het financiële resultaat slechter zijn dan begroot. Bin-
nenkort zal een ledenvergadering bijeen worden geroepen.

RPC
De aangeboden petitie heeft weinig vruchten afgeworpen. Er is 
nog geen CAO en de werkgever is niet bereid te bewegen. Verdere 
acties worden voorbereid. Op 15 november jl. is een hesjesdag 
gehouden en op 29 november wordt door middel van een stand 
op het bedrijfsterrein gepoogd de directie op andere ideeën te 
brengen. Werknemers vragen op die manier nogmaals de aan-
dacht van de werkgever.

Sabic
Er heeft pas een CAO bijeenkomst plaatsgevonden. Partijen heb-
ben in een constructieve sfeer hun CAO voorstellen toegelicht 
en hebben elkaars standpunten over diverse CAO onderwerpen 
afgetast. Een integraal onderdeel van deze CAO onderhandelin-
gen is het nieuw af te sluiten pensioencontract.

Soft drink international
Op 30 november wordt opnieuw gesproken met de nieuwe ei-
genaar Refresco over toepassing van de CAO. We hebben goede 
hoop er uit te komen zodat de CAO alsnog voor alle medewer-
kers wordt toegepast. 

SROL
In een ledenvergadering hebben de medewerkers hun wensen 
voor het komende CAO traject kenbaar gemaakt. De CAO onder-
handelingen zijn op 24 november gestart.

WML
WML wil graag een aantal medewerkers overhevelen naar Aqua-
lab, dat is een nieuwe organisatie die belast wordt met het ne-
men van monsters. De medewerkers, gesteund door de OR en 
bonden geven de voorkeur aan een detachering. Dit vanwege 
deze zekerheid dat ze kunnen terug vallen op WML indien de 
functie bij Aqualab zou komen te vervallen. 

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

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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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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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!
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