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

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

WWW
Reeds vele leden van ons hebben de website van
de Vakbond ABW bezocht op internet.
Indien u dat nog niet heeft gedaan, ga dan
naar www.vakbondabw.nl.
Om onze leden nog sneller en beter te voorzien van delangrijke ontwikkelingen, is er een
rubriek ‘Laatste Nieuws’. Klik hier op voor de
laatste ontwikkelingen.
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Dit kan catastrofale gevolgen hebben op het
moment, dat wij u willen oproepen bij belangrijke ontwikkelingen. Belangrijke ontwikkelingen in uw persoonlijke aangelegenheden, maar
ook bij bijvoorbeeld uw werkgever.
Daarom; check uw gegevens op internet:

www.vakbondabw.nl

en login met uw bondsnummer en geboortedatum.
Controleer vooral uw adresgegevens, telefoonnummer en de vermelde gegevens van uw werkgever en wijzig de niet correcte informatie.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
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Om te noteren
• Vizier verschijnt minimaal 6 keer
per jaar.
• Het volgende nummer van Vizier
verschijnt 23 april 2011.
• U kunt kopij inleveren tot uiterlijk
21 maart 2011.
• Kijk voor het laatste nieuws op
www.vakbondabw.nl
• Het bondskantoor is gesloten op
Carnavalsmaandag 7 maart,
Carnavalsdinsdag 8 maart en op 		
Goede vrijdag 22 april a.s.

Menigeen zal de eerste weken van 2011 herinneren als een periode met héél veel
sneeuw en héél veel ongemakken. Voor vele jongeren was het ijspret. Sleetjes
waren niet aan te slepen. Maar de sneeuw moest ook opgeruimd worden en in
geheel Limburg waren alle sneeuwscheppen uitverkocht.
Het leek wel of het hele maatschappelijke leven ontwricht was. Ging je te voet
op pad, dan was het wel verstandig om spikes onder je schoenen te hebben, maar
ook die waren uitverkocht. Nam je de auto, dan deed je heel lang over de route,
want had je geen winterbanden en was de strooiwagen niet geweest, dan kwam
je je straat ook niet uit. Ging je met de trein en had je geluk dat die vertrok, dan
duurde het heel lang voordat je je eindbestemming bereikte. De bussen werden
bij extreme gladheid van de weg gehaald, de vliegtuigen vertrokken mondjesmaat
en als je een beetje pech had moest je 1 à 2 dagen overnachten op een luchthaven
of een treinstation die niet voorbereid was op deze mensenmassa.
Opeens gingen we ons buitengewoon interesseren in termen als sneeuwdeken,
het strooizout-beleid van de gemeente en het dragen van spikes om te voorkomen
dat je een smak maakt.
En toen trad de dooi in. Blij dat we waren, maar al gauw werd deze blijdschap
verstoord door het hoge waterpeil van de Maas en de vele gebieden in Limburg
die blank stonden. Alle hens aan dek om te voorkomen dat de Maas buiten haar
oevers treedt en gelukkig is dat niet gebeurd zoals de grote overstroming in 1993.
Als u Vizier ontvangt, dan vinden ruim 1 week daarna op 2 maart a.s. de
Provinciale Staten verkiezingen plaats. De Provinciale Staten vormen de
hoogste macht in de provincie en het aantal statenleden is afhankelijk van het
aantal inwoners van de provincie. De kiesgerechtigde inwoners van de provincie
kiezen de leden, en de leden van Provinciale Staten kiezen de 75 leden van de
Eerste Kamer.
Zoals we weten heeft het Kabinet Rutte-Verhagen op dit moment geen
meerderheid in de Tweede Kamer en voor het nemen van besluiten kan dat
best lastig zijn. Nu zijn Rutte c.s. benieuwd of de uitslag van deze verkiezingen
hen die benodigde meerderheid in de Eerste Kamer zal opleveren om hun grote
bezuinigingsplannen er doorheen te krijgen.
Als we deze column schrijven lopen ook de CAO-onderhandelingen bij OCI
Nitrogen, Sabic en moeten de onderhandelingen nog starten bij Colortrend
en Dalli de Klok. Ook hebben medio januari jl. de eerste verkennende
onderhandelingen plaatsgevonden met Lanxess inzake de verkoop van DSM
Elastomeren, en staat er bij het opleidingsinstituut Odyssee te Maastricht weer
een reorganisatie voor de deur. Bij al deze activiteiten zullen we al onze leden
met raad en daad bijstaan en ons inzetten om het beste voor hen eruit te halen.
Voor de laatste stand van zaken zie ook “Op Bezoek Bij” op pagina 14.
Ook hebben we ons CAO-Beleid voor 2011 vastgesteld en met de volgende
Top 5 gaan we op pad om CAO’s af te sluiten: 1.Koopkrachtbeleid/behoud,
2.Levensfasebeleid (seniorenregelingen), 3.Behoud van werkgelegenheid, 4. Het
pensioenbeleid en 5.Opleidingen/loopbaanontwikkeling.
Nieuw t.o.v. vorig jaar is dat Pensioen nu in de Top 5 staat en dat Flexibel
werken uit de Top 5 is verdwenen.
Bij het gereed maken van de kopij maken we ons gereed voor de
Belastingservice IB-2010. Voordat we met deze service starten
organiseren we een aantal voorlichtingssessies voor
allen die onze belastingservice uitvoeren zodat we
allen up to date zijn qua fiscale kennis ten behoeve van alle toeslagen en de inkomstenbelasting particulieren 2010.
De eindredactie
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Voor u gelezen
AL UW PENSIOEN- EN AOW-RECHTEN IN ÉÉN OVERZICHT
Bent u benieuwd hoe uw pensioen er voor staat? Sinds 6
januari jl. kunt u op de website mijnpensioenoverzicht.nl in één
overzicht de bedragen zien van al uw opgebouwde pensioenen
tot nu toe. Heeft u pensioen opgebouwd bij vorige werkgevers?
Ook deze pensioenen krijgt u te zien wanneer u inlogt op
mijnpensioenoverzicht.nl
U krijgt toegang met behulp van DigiD, uw persoonlijke
inlogcode voor dienstverlening van de overheid. U krijgt alleen
informatie over AOW en pensioenen die nog niet uitgekeerd
worden.
Bent u al gepensioneerd, dan kunt u geen gebruikmaken van
mijnpensioenoverzicht.nl.
Wilt u graag een precieze opgave van de perioden dat u
AOW heeft opgebouwd? Vraag dan kosteloos een SVB
Pensioenoverzicht aan.
Bron: www.svb.nl
VEREENVOUDIGDE WETGEVING PER 1 JANUARI 2011
Per 1 januari 2011 is een reeks vereenvoudigingsvoorstellen
zoals die zijn opgenomen in de Wet harmonisatie en
vereenvoudiging sociale zekerheidswetgeving in werking
getreden. De vereenvoudigingen zorgen voor een besparing
op de uitvoeringskosten. Op de site van Loonzaken is een
overzicht opgenomen met de belangrijkste wijzigingen. Per
regeling is aangegeven hoe die was tot 31 december 2010 en hoe
de vereenvoudigde regeling er nu uitziet en wat de voordelen
zijn van de vereenvoudiging. http://loonzaken.sdu.nl
HET ARBOPORTAAL IS VERNIEUWD!
Het Arboportaal krijgt een nieuw uiterlijk. Door de
vernieuwde structuur is van elk onderwerp alle informatie
goed bereikbaar. Het nieuwe portaal behandelt de informatie
over arbeidsomstandigheden in zes thema’s: Arbowet- en
regelgeving, Veilig werken, Fysische factoren, Fysieke belasting,
Psychosociale belasting en Gevaarlijke stoffen. Bekijk het zelf
op www.wajongwijzer.nl
WAJONGWIJZER.NL
HELPT
WERKGEVERS
OM
WAJONGERS AAN TE NEMEN
Om werkgevers beter in staat te stellen Wajongers aan te nemen
heeft de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) in samenwerking
met CrossOver en UWV een Wajong Wijzer ontwikkeld. Deze
website (www.wajongwijzer.nl) biedt werkgevers concrete
informatie over hoe je een Wajonger met succes in dienst kunt
nemen en houden.
De Wajong Wijzer geeft daarnaast uitleg over de ondersteuning
waarop de werkgever een beroep kan doen. De Wajong Wijzer
maakt duidelijk dat Wajongers, met de juiste begeleiding, veel
te bieden hebben.
Het aantal Wajongers in Nederland is inmiddels opgelopen
tot 200.000. Een kwart van hen was werkzaam in 2009. Met
de invoering van de nieuwe Wet Wajong sinds 1 januari 2010
worden jonggehandicapten nadrukkelijk aangesproken op hun
mogelijkheden en gestimuleerd zichzelf verder te ontwikkelen
door opleiding en werkervaring. Het is dan van groot belang
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dat werkgevers bij het vervullen van vacatures, kiezen voor een
Wajonger. De Wajong Wijzer helpt ze daarbij.
Er bestaan nog altijd veel misverstanden over de arbeidsmogelijkheden van Wajongers. De Wajong Wijzer laat zien dat
het werken met Wajongers juist kansen biedt. De motivatie en
inzet van Wajongers zijn doorgaans hoog. De werkgeversrisico’s
worden bij Wajongers grotendeels opgevangen door
bijvoorbeeld een no riskpolis en werkgevers kunnen rekenen
op financiële tegemoetkomingen en andere noodzakelijke
voorzieningen.
Omdat Wajongers arbeidsbeperkingen kennen, is er soms
inspanning nodig om het draagvlak bij collega’s te vergroten.
Ook hiervoor staan in de Wajong Wijzer concrete tips.
De opzet van de Wajong Wijzer is gekoppeld aan de fasen die
een werkgever doorloopt om een Wajonger in dienst te nemen
en te houden. Aan de hand van vragen en antwoorden kan de
werkgever gericht alle gewenste informatie zoeken.
Wajongers zelf kunnen voor informatie terecht op de website
www.ikkan.nl
Bron: www.wajongwijzer.nl
EXTRA CONTROLES OP AGRESSIE EN GEWELD TEGEN
WERKNEMERS
De Arbeidsinspectie gaat volgend jaar extra letten op de aanpak
van agressie en geweld tegen werknemers. Zij controleert of
werkgevers in de horeca en op benzinestations hun mensen wel
beschermen tegen lastige en gewelddadige klanten. Ook gaat
het om werknemers met een publieke taak, zoals bewakers in
gevangenissen, politiemensen en verkeersregelaars.
Bron: www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/nieuws
DE RISICO’S VAN WERKEN IN DE KOU
De winter is in 2010 vroeg begonnen. Dit maakt het werken
in de buitenlucht of onverwarmde ruimten er niet altijd
aangenamer op en er zijn tevens risico’s aan verbonden.
Wie veel in de kou of op tochtige plekken werkt, moet zich
hier goed tegen beschermen. Ook het risico om uit te glijden
en daarbij botbreuken of erger op te lopen, moet worden
voorkomen. Dit geldt voor werken in de buitenlucht, maar net
zo goed om arbeid in bijvoorbeeld onverwarmde loodsen en
koelcellen. Beschermen werknemers zich niet of onvoldoende,
dan zullen zij door de kou minder goed presteren en lopen
zij bovendien het risico ziek te worden. Een zo aangenaam
mogelijke temperatuur op het werk is dan ook van belang. Het
is daarom belangrijk dat werknemers en werkgevers afdoende
maatregelen tegen kou en uitglijrisico’s nemen.
Ga voor meer informatie over werken in de kou naar de website van de Arbeidsinspectie: www.arbeidsinspectie.nl/
onderwerpen/arbeidsomstandigheden/lichamelijke_en_
psychische_belasting/derisicosvanwerkenindekou.aspx

Sociale verzekeringen per 1 januari 2011

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon gaan per 1 januari 2011 met 0,59 % omhoog.

Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan
vanaf 1 januari 2011 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk
minimumloon (WML). Het minimumloon stijgt van € 1416,00
naar € 1424,40 bruto per maand. De aanpassingen zijn nodig
omdat ook de lonen en de prijzen de afgelopen tijd zijn gestegen.

WETTELIJK BRUTO MINIMUMLOON EN MINIMUMJEUGDLOON PER 1 JANUARI 2011 (IN EURO’S)
Leeftijd
23 jaar+
22 jaar
21 jaar
20 jaar
19 jaar
18 jaar
17 jaar
16 jaar
15 jaar

% v/h min. loon
100%
85%
72.5%
61.5%
52.5%
45.5%
39.5%
34.5%
30%

Per maand
1.424,40
1.210,75
1.032,70
876,00
747,80
648,10
562,65
491,40
427,30

Per week
328,70
279,40
238,30
202,15
172,55
149,55
129,85
113,40
98,60

Per dag
65,74
55,88
47,66
40,43
34,51
29,91
25,97
22,68
19,72

De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige
werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Voor wie
minder uren werkt is het minimumloon evenredig lager.
BRUTO MINIMUMLOON PER UUR PER 1 JANUARI 2011
BIJ EEN NORMALE ARBEIDSDUUR VOOR EEN FULLTIME
DIENSTVERBAND VAN
werkwk: 40 uur
(in € per uur)
8,22
6,99
5,96
5,05
4,31
3,74
3,25
2,84
2,47

Netto minimumloon per 1 januari 2011
De nettobedragen staan niet in de wet. Netto loon is het loon
dat u uitbetaald krijgt, op uw rekening of contant. Hoeveel u
netto overhoudt hangt af van de belasting en premies die op
uw loon worden ingehouden. Dit kan per persoon verschillen.

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

AOW’ers zien hun netto-uitkering met tussen de € 3,- en de € 7,euro per maand stijgen. Hoe hoog het bedrag is, hangt af van de
persoonlijke situatie. De netto-uitkering van een alleenstaande
AOW’er gaat bijvoorbeeld met ruim € 3 omhoog naar € 954,22
per maand. Echtparen waarvan beide partners 65 jaar of ouder
zijn, krijgen in totaal netto bijna € 7,- per maand erbij. Hun gezamenlijke netto-uitkering komt dan uit op € 1310,90 per maand.
Dat is exclusief vakantietoeslag en de tegemoetkoming AOW.
Deze tegemoetkoming wordt aan alle AOW-ers uitbetaald en het
bruto bedrag bedraagt in 2011 € 33,09 per maand.
AOW’ers die getrouwd zijn of samenwonen hebben elk een eigen recht op een AOW-pensioen. De hoogte daarvan is gelijk aan
de helft van het netto minimumloon. De AOW voor een alleenstaande bedraagt 70 % van het netto minimumloon en dat voor
een eenoudergezin 90 %. Bij die laatste groep gaat het om pensioengerechtigden die een kind verzorgen jonger dan achttien jaar
voor wie zij kinderbijslag ontvangen.
Voor gehuwde AOW’ers van wie de partner jonger is dan 65, gelden afwijkende regels. Normaal gesproken is het pensioen gelijk
aan 50 % van het minimumloon (de uitkering voor een gehuwde).
Daarbovenop komt een toeslag van maximaal hetzelfde bedrag (
bruto € 710,51) (deze toeslag komt overigens te vervallen per 1
januari 2015). Echter, is het recht op pensioen al ingegaan voor
1 februari 1994 dan valt de AOW’er onder een overgangsregeling
en is het pensioen 70 % van het netto minimumloon. De toeslag
is dan maximaal 30 %.
De uitkeringsbedragen per 1 januari 2011. In deze bedragen
is nog geen rekening gehouden met de tegemoetkoming AOW
van € 33,09 bruto per maand. De vakantie uitkering wordt in de
maand mei beschikbaar gesteld.
Per maand in Euro
Bruto/Netto
Bruto/Netto
		
Vakantie-uitk.
Gehuwden
710,51/655,45
41,87/38,63
Geh. max. toeslag
(partner < 65 jaar)
1421,02		
83,74
Maximale toeslag
710,51
Ongehuwden
1034,38/ 954,22		58,62/54,08
Ongehuwd + kind
tot 18 jaar
1312,27		
75,35
AOW-pensioen ingegaan vóór 1-2-1994		
Geh. zonder toeslag
(partner < 65 jr)		
1034,38
58,62
Maximale toeslag		
386,64
Geh. max. toeslag
(partner <65 jaar)		
1421,02
83,64
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Bron: rijksoverheid.nl en Staatscourant. Noot: Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Leeftijd werkwk: 36 uur werkwk: 38 uur
		
(in € per uur)
(in € per uur)
23 jaar +
9,13
8,65
22 jaar
7,76
7,35
21 jaar
6,62
6,27
20 jaar
5,62
5,32
19 jaar
4,79
4,54
18 jaar
4,15
3,94
17 jaar
3,61
3,42
16 jaar
3,15
2,98
15 jaar
2,74
2,59

AOW

Om te bewaren: Sociale verzekeringen 2011

MINIMUM(JEUGD)LONEN PER 1 JANUARI 2011

Om te bewaren: Sociale verzekeringen 2011
Bron: rijksoverheid.nl en Staatscourant. Noot: Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend

Het wetsvoorstel met betrekking tot de korting op de AOWpartnertoeslag is op 21-12-2010 door de Eerste Kamer aangehouden in afwachting van een brief van de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid. Dit betekent dat het invoeren van
de voorgestelde korting per 1 januari 2011 niet doorgaat.
In januari 2011 stuurt de minister een brief naar het parlement waarin hij zal aangeven hoe hij de geplande korting op de
AOW-partnertoeslag wil vormgeven.
De toeslag bedraagt maximaal € 710,51 bruto per maand. Hoe
hoog de toeslag precies is, hangt af van het inkomen van de
werkende jongere partner. Een deel van het inkomen wordt
namelijk van de toeslag afgetrokken. Als het bruto-inkomen
van de jongere partner uit arbeid hoger is dan € 1279,43 per
maand heeft de AOW’er helemaal geen recht op toeslag. Bij een
inkomen in verband met arbeid (bijvoorbeeld een sociale verzekeringsuitkering) vervalt de toeslag bij € 710,51 bruto per
maand.
Het berekenen van de hoogte van de toeslag gaat als volgt:
De eerste € 213,66 van het partnerinkomen (per maand) is
vrijgesteld. Ook een derde deel van het inkomen daarboven
telt niet mee. Als de partner dus € 1000,- bruto verdient, telt
de eerste € 213,66 niet mee. Ook is een derde deel van (€ 1000
- € 213,66) € 786,34 vrijgesteld, wat uitkomt op € 262,11. In
totaal is dan € 475,77 vrijgesteld. Van de toeslag wordt dus €
1000 - € 475,77 = € 524,33 per maand ingehouden.
Als het recht op toeslag voor 1 februari 1994 is ingegaan, dan
valt de rechthebbende onder een overgangsregeling en bedraagt de toeslag maximaal bruto € 386,64 per maand. Als de
partner meer verdient dan € 793,62 bruto, dan vervalt de uitkering. Dat geldt ook als de partner een sociale verzekeringsuitkering krijgt die hoger is dan dat bedrag.
De bij deze bruto bedragen behorende netto-uitkeringen zijn in
onderstaand overzicht weergegeven. Hierbij is uitgegaan van
de situatie dat betrokkenen geen aanvullend pensioen hebben.

of een partner met wie zij ongehuwd samenwoonden. De uitkering bedraagt maximaal 70 % van het netto minimumloon.
Nabestaanden die een kind verzorgen van 18 jaar of jonger waarvan een ouder is overleden, krijgen daarnaast een inkomensonafhankelijke uitkering van 20 % van het netto minimumloon.
Ook weeskinderen komen in aanmerking voor een uitkering.
De hoogte van de ANW-uitkering is afhankelijk van het inkomen van de nabestaande. Uitkeringen worden er geheel van
afgetrokken. Van inkomen uit arbeid blijft een deel buiten beschouwing (50 % van het minimumloon plus een derde deel
van het meerdere).
Nabestaanden die voor juli 1996 al een AWW-uitkering (de voorganger van de ANW) ontvingen, krijgen in ieder geval een bodemuitkering van 30 % van het brutominimumloon, ook als hun
inkomen hoger uitvalt dan de bovengenoemde inkomensgrens.
In onderstaand overzicht zijn de bruto ANW bedragen opgenomen. De bedragen zijn weergegeven exclusief de tegemoetkoming ANW. Deze bedraagt bruto 15,61 euro per maand.
In Euro’s
Bruto p.mnd Bruto vak.uitk.
		p.mnd
Maximale nabestaandenuitkering 1097,88
70,17
Halfwezenuitkering
249,85
20,04
Wezenuitkering tot 10 jr
351,32
22,45
Wezenuitkering van 10 tot 16 jr
526,98
33,68
Wezenuitkering van 16 tot 21/27 jr 702,64
44,91
WAJONG
De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) biedt jonge gehandicapten en studenten die arbeidsongeschikt zijn een uitkering op minimumniveau. De
grondslag op basis waarvan de uitkering wordt berekend gaat
per 1 januari 2011 omhoog. Ook de grondslagen voor Wajonggerechtigden beneden de 23 jaar, die worden afgeleid van de
minimumjeugdlonen, worden op die datum verhoogd.
Per 1 januari 2011 zijn deze bruto grondslagen (exclusief vakantietoeslag) per dag:
vanaf 23 jaar ten hoogste
22 jaar ten hoogste
21 jaar ten hoogste
20 jaar ten hoogste
19 jaar ten hoogste
18 jaar ten hoogste

65,49
55,67
47,48
40,28
34,38
29,80

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

ANW
De Algemene nabestaandenwet (ANW) is een volksverzekering
die recht geeft op een uitkering aan volwassenen van wie de
partner is overleden. Het kan gaan om een huwelijkspartner
6

22 jaar
21 jaar
20 jaar
19 jaar
18 jaar

1,76
4,28
8,67
14,47
15,10

bruto per maand

Per 1 januari 2011 worden bestaande uitkeringen worden verhoogd met 0,59%.
De hoogte van de WW, WIA en WAO-uitkering hangt mede af
van de hoogte van het laatst verdiende loon en het zogenoemde maximumdagloon. Per 1 januari 2011 wordt het maximumdagloon verhoogd van € 187,77 naar € 188,88 bruto per dag.
Toeslagenwet en kopjes op de uitkeringen
De Toeslagenwet zorgt voor een aanvulling op een aantal uitkeringen tot het sociaal minimum. Het gaat bijvoorbeeld om
de WW, WIA, WAO en ZW-uitkering. Er ontstaat recht op een
toeslag als uitkeringsgerechtigde een uitkering ontvangt die lager is dan het normbedrag. De toeslag vult de uitkering aan tot
het normbedrag, maar het totaal van de uitkering en toeslag
samen is niet meer dan het vroegere loon.
Een toeslag op de uitkering kan worden aangevraagd bij het
UWV. De hoogte van de normbedragen per 1 januari 2011 zijn
als volgt vastgesteld (in Euro):
ZW/WW/WAO/WIA/Wajong*
Gehuwden		
65,49 bruto per dag
Alleenstaande ouders
61,98
Alleenstaanden:		
vanaf 23 jaar		
49,79
22 jaar			39,01
21 jaar			32,81
20 jaar			27,43
19 jaar			23,00
18 jaar			19,72
*exclusief vakantietoeslag

Bijstandsuitkeringen, IOAW, IOAZ en WWIK per 1
januari 2011

Geh. of ongeh. samenw
Alleenstaande ouders
Alleenstaanden

p. maand
1248,16
873,71
624,08

Maximale toeslag voor:
Alleenstaande ouders
en alleenstaanden

249,63

Vak.-uitkering Totaal
65,69 1313,85
45,99
919,70
32,85
656,93

13,14

262,77

De netto normbedragen voor mensen van 65 jaar of ouder die een uitkering krijgen op grond van de Wet werk
en bijstand:
Geh. en ongeh. samenw.
Beide partn. 65jr of ouder
of 1 partn.< 65 jaar
1318,75
Alleenstaanden
957,88

69,41
50,42

1388,16
1008,30

Normbedragen voor mensen die in een inrichting verblijven:
Alleenstaanden of
alleenstaande ouders
Gehuwden

277,94
432,31

14,63
22,75

292,57
455,06

Eigen vermogen
Mensen hoeven niet al hun spaargeld op te maken vóór ze
in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering.Het vrij
te laten vermogen is voor gezinnen € 11.110,00 en voor alleenstaanden € 5.555,00.
Voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en een
eigen huis bewonen, geldt een extra vrijlating van maximaal
€ 46.900,00.
Premie voor re-integratie
Gemeenten mogen bijstandsgerechtigden een premie geven
die ertoe bijdraagt dat ze makkelijker aan het werk komen. Die
premie is maximaal € 2.253,00 per jaar.
Onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk
Bijstandsgerechtigden die vrijwilligerswerk doen, krijgen daar
soms een onkostenvergoeding voor. Die mogen ze tot een beperkt bedrag houden, zonder dat de hoogte van hun uitkering
verandert. Als het gaat om vrijwilligerswerk dat de gemeente
noodzakelijk vindt voor re-integratie van een bijstandsgerechtigde, dan mag er per maand maximaal € 150,00 vrij ontvangen
worden. Per jaar is het maximum € 1.500,00.
In alle andere gevallen is de grens van de vrij te laten onkostenvergoeding lager: maximaal € 95,00 per maand, met een maximum van € 764,00 per jaar.
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Bron: rijksoverheid.nl en Staatscourant. Noot: Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend

De bijstandsuitkeringen gaan per 1 januari 2011 omhoog als
gevolg van de stijging van het minimumloon. Ook de uitkeringen voor oudere werkloze werknemers (IOAW), oudere voormalige zelfstandigen (IOAZ) en kunstenaars (WWIK) stijgen.
De hoogte van de bijstandsuitkering voor gehuwden en ongehuwd samenwonenden tussen de 27 en 65 jaar, wordt met
ingang van 1 januari € 1313,85 netto per maand, inclusief het
vakantiegeld. De uitkering gaat voor hen met € 9,48 omhoog.
De bijstandsuitkering voor alleenstaanden tussen de 27 en
65 jaar wordt € 656,93 netto per maand. Zij gaan er € 4,74 op
vooruit. Alleenstaande ouders krijgen vanaf 1 januari 2011 €
6,64 meer. Dat wordt € 919,70 per maand.
Alleenstaanden en alleenstaande ouders kunnen in aanmerking
komen voor een toeslag van maximaal € 262,77 per maand, indien zij geen (woon)kosten kunnen delen met een ander. In de
bijstandsuitkeringen is een vakantie-uitkering begrepen van 5
% van die uitkering. De bijstandsuitkeringen voor 65-plussers
komen overeen met de netto AOW-bedragen.

De netto normbedragen voor mensen van 27 tot 65 jaar
die een uitkering krijgen op grond van de Wet werk en
bijstand (in euro’s):

Om te bewaren: Sociale verzekeringen 2011

Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)

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

Bruto grondslag Per maand
(in euro’s)
Geh. en ongeh.
partn. beide 21 jr
of ouder
1408,88
Alleenst. 21 jr
of ouder met 1 of
meer kinderen
1363,59
Alleenst. 23 jr +
1082,87
Alleenst. 22 jr
847,00
Alleenst. 21 jr
713,41

Vak.uitk.		

Totaal

112,70

1521,58

109,09
86,83
67,76
57,07

1472,68
1169,50
914,76
770,48

Voor mensen onder de 21 jaar gelden lagere bedragen. In tegenstelling tot de bijstand wordt bij de IOAW geen rekening gehouden met vermogen. Bij de IOAZ wordt wel rekening gehouden
met andere inkomsten en ook met vermogen. Zo blijft vermogen
tot een bedrag van € 122.094,,- buiten beschouwing. Het vermogen boven het bedrag van maximaal € 122.094,- wordt geacht
jaarlijks 4 % inkomsten op te leveren:die worden in mindering
gebracht op de uitkering. Voor mensen die een IOAZ-uitkering
krijgen en een pensioentekort hebben, wordt een bedrag tot
maximaal € 115.200,- ten behoeve van aanvullende pensioenvoorzieningen buiten beschouwing gelaten.

Belastingservice
ABW-leden - IB 2010
Als lid van de Vakbond ABW kunt u ook dit jaar weer bij onze vakbond terecht voor
GRATIS hulp bij het invullen van uw belastingformulier.

Bron: rijksoverheid.nl en Staatscourant. Noot: Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend

Om te bewaren: Sociale verzekeringen 2011

IOAW en IOAZ

Alleen voor leden
Onze belastingservice is alleen bedoeld voor de eigen leden.
Voor degenen die niet zijn aangesloten bij de Vakbond ABW wordt dus geen formulier ingevuld.
Afsprakensysteem
Wij werken met een afsprakensysteem. Wie zijn belastingformulier wil laten invullen door de bond
moet eerst een afspraak maken met onze administratie.
Bel hiervoor: 045-571 99 55.
Wat moet u meenemen
Voor een uitgebreid overzicht van de gegevens welke u mee moet nemen verwijzen wij u naar de CHECKLIST die als APARTE
bijlage bij dit vakblad zit ingesloten. Deze checklist kunt u ook downloaden op onze website: vakbondabw.nl.
Dringend verzoek
Nogmaals een dringend verzoek aan alle leden die gebruik maken van onze belastingservice om voor dat u naar kantoor komt deze
checklist zorgvuldig na te lopen.
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CAO-nieuws
ONDERHANDELINGSRESULTAAT DSM
In december jl. is er een onderhandelingsresultaat tot stand
gekomen m.b.t. een nieuwe CAO. De inhoud ervan is op
hoofdlijnen als volgt:
Looptijd
De nieuwe CAO heeft een looptijd van 18 maanden, te weten
vanaf 1 januari 2011 t/m 30 juni 2012.
Financieel
De loonsverhogingen bedragen 1,5 % per 1 januari 2011 en 1 %
per 1 januari 2012. Voorts krijgen de medewerkers die op 1 april
2011 in dienst zijn een eenmalige uitkering van 0,5 % over het
jaarinkomen, die uitbetaald wordt in april. De targetregelingen die
momenteel bij de diverse Sociale eenheden van toepassing zijn,
zullen worden gecontinueerd.
Pensioenen
De pensioenpremie wordt verhoogd. DSM neemt 2 % voor zijn
rekening, zodat de totale pensioenpremie 22 % wordt waarbij de
werknemers 1 % van hun salaris bijdragen. De versleeprechten
zullen blijven bestaan.
Arbeidsduur
De EVT regeling en de aanwezigheidsbonus bij DSM Limburg
worden voortgezet voor 2011 en 2012.
Werkgelegenheidsgarantie/stages
Voor de duur van de CAO zal DSM geen reductie van het aantal
arbeidsplaatsen in gang zetten, in die zin dat indien deze noodzaak
wel aanwezig is dit slechts in overleg met de vakorganisaties
zal plaatsvinden. Tevens zal het aantal stageplekken 145 gaan
bedragen en zal er een inspanningsverplichting plaatsvinden voor
stageplaatsen voor 25 jeugdige werklozen.
Fiscale verrekening reiskosten
DSM zal binnen de wettelijke mogelijkheden in 2011 en 2012
de mogelijkheid tot fiscale optimalisatie in de verrekening van
de reiskostenvergoeding woon- werkverkeer voortzetten. Voorts
zijn er o.a. nog afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid,
WGA premie, compensatie spaarpremie.
Namens de Vakbond ABW worden de CAO-onderhandelingen
gevoerd door vakbondsbestuurder Roger van den Broek en
kaderlid Jos Joosten.
ONDERHANDELINGSRESULTAAT PROFCORE
Na moeizame onderhandelingen en in eerste instantie afwijzing
van het onderhandelingsresultaat door de leden, heeft er op
21 december (na nieuwe onderhandelingen) 2010 een nieuwe
ledenvergadering plaatsgevonden en is het nieuwe voorstel
geaccepteerd. De inhoud ervan is als volgt:
Looptijd
De nieuwe CAO heeft een looptijd van drie jaren, te weten van 1
april 2010 t/m 31 maart 2013.

Loon
De loonsverhogingen zijn als volgt:
-1 januari 2011 structureel 1 %;
-1 augustus 2011 structureel 1,5 %;
-1 maart 2012 winstafhankelijk eenmalige uitkering 0,5 %;
-1 augustus 2012 structureel 2 %;
-1 maart 2013 winstafhankelijk structureel 1%.
Overige afspraken
Voorts is er afgesproken m.b.t. loondoorbetaling over
arbeidsongeschiktheid dat het salaris van de werknemer gedurende
de eerste zes maanden van diens arbeidsongeschiktheid, met
uitzondering van de eerste zes weken, zal worden uitbetaald tegen
100. Er is een leegloopregeling afgesproken, hetgeen inhoudt dat
werkgever het recht krijgt om 5 verlofdagen per kalenderjaar
toe te wijzen onder strikte voorwaarden waarop de OR controle
bevoegdheid heeft. Tevens is er een aantal afspraken gemaakt
over enkele studiecommissies.
Namens de Vakbond ABW worden de CAO-onderhandelingen
gevoerd door vakbondsbestuurder Roger van den Broek en
kaderlid Erik Plieger.
PRINCIPEAKKOORD CAO TUINCENTRA
De cao heeft een looptijd van 1 april 2010 t/m 31 maart 2011.
Lonen
Het feitelijke en het schaalloon gaat per 01-12-2010 met 1,0%
omhoog.
Eenmalige uitkering
- per 01-12-2010 0,55%
De eenmalige uitkering wordt berekend over 12 maal het in
november 2010 ontvangen maandsalaris, inclusief vakantiegeld.
Voor werknemers die korter dan een jaar in dienst zijn wordt de
uitkering naar rato van de diensttijd verrekend.
							
Lees verder >>>

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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ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO SAMENWERKENDE
BRANCHES DETAILHANDEL (SBD)
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2009 t/m 31 maart 2011.
Lonen
Er is een structurele loonsverhoging over de feitelijke en
tabellonen afgesproken: per 01-01-2011 2,5%. Deze verhoging
geldt niet voor schaal I (WML).
Eenmalige uitkering
Alle medewerkers die in dienst zijn op 1 januari 2011 hebben recht
op een incidentele loonsverhoging van 1% van 12x het maandloon
van januari van 2011 (nadat de structurele loonsverhoging van
2,5% is toegepast), te betalen in januari 2011. Werkgevers die in de
periode 2009 en 2010 al een loonsverhoging hebben toegekend,
vooruitlopend op de loonsverhoging in de nog af te sluiten cao,
kunnen deze verrekenen tot maximaal 1%. Voorwaarde voor deze
verrekening is, dat dit voorbehoud is gemaakt bij het toekennen
van de hier bedoelde loonsverhoging.
Overige afspraken
Onderzoek loongebouw
Partijen bij deze cao doen voor het einde van de looptijd een
vergelijkend onderzoek naar het loongebouw van de cao SBD
ten opzichte van aanpalende cao´s in de detailhandelbranche.
Aanleiding voor dit onderzoek is de veronderstelling bij caopartijen dat het loongebouw van de cao SBD in de nabije toekomst
mogelijk aanpassingen behoeft teneinde een marktconforme
cao in de detailhandel te worden en/of te blijven. De resultaten
van het onderzoek zullen worden meegenomen in de caoonderhandelingen in 2011.
AVV
Partijen streven ernaar de cao´s vóór 1 februari 2011 ter AVV te
hebben aangeboden.
Dibevo
Tijdens de looptijd van deze cao wordt onderzocht in hoeverre het
mogelijk is de dierenpensions en de dierentrimsalons onder de
werkingssfeer van een volgende cao SBD te brengen.

EINDBOD CAO ELEKTROTECHNISCHE DETAILHANDEL
Looptijd niet bekend.
Lonen
De lonen worden verhoogd:
- per 01-02-2011 2,1%
Overige afspraken
Op korte termijn zal uitgebreid worden gepraat over onderwerpen
als inzet personeel, combinatie werk-privé, flexibiliteit, toeslagen
enz. Dit overleg staat gepland voor het voorjaar 2011.

PRINCIPEAKKOORD CAO MEUBELINDUSTRIE
De cao heeft een looptijd van 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2012.
Lonen
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De lonen worden verhoogd:
- per 01-03-2011 0,50%
- per 01-10-2011 0,35%
- per 01-01-2012 0,60%
- per 01-06-2012 0,55%
De vergoedingen en toeslagen worden per 1 juni 2011 met 2,5
procent verhoogd.
Eenmalige uitkering
Werknemers in dienst op 1 mei 2011 leveren in 2011 één ATV-dag
in en ontvangen daarvoor eenmalig 0,5 % loon (gebaseerd op de
twaalf maanden daarvoor).
Fondsen
De premie voor het Sociaal Fonds wordt verhoogd van 0,4 procent
in 2010 naar 0,7 procent in 2011 en 0,9 procent in 2012.
Overig
Werknemers hebben het recht om op basis van werkervaring een
ervaringscertificaat te behalen.

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO SWK
Deze cao geldt voor werknemers die werken in juwelierswinkels,
CD-winkels en platenzaken, parfumerieën en fotozaken. De cao
heeft een looptijd van 1 juni 2009 t/m 31 maart 2011.
Lonen
De schaallonen en de feitelijke lonen worden per 01-01-2011 met
2 % verhoogd. Deze verhoging geldt niet voor schaal I, zijnde het
Wettelijk Minimum Loon (WML). Werkgevers die in de periode
vanaf juni 2009 al een loonsverhoging hebben toegekend,
vooruitlopend op de loonsverhoging in de nog af te sluiten cao,
kunnen deze verrekenen tot maximaal 1%. Voorwaarde voor deze
verrekening is, dat dit voorbehoud is gemaakt bij het toekennen
van de hier bedoelde loonsverhoging.
Eenmalige uitkering
Alle medewerkers die in dienst zijn op 1 februari 2011 hebben
recht op een eenmalige uitkering ter hoogte van 1,02% van het
daadwerkelijk genoten brutoloon van 2010. Deze eenmalige
uitkering wordt betaald met het salaris van januari 2011.
Medewerkers waarvan het dienstverband eindigt op 1 februari
2011, maar die tenminste vanaf 1 augustus 2010 tot 1 februari
2011 onafgebroken in dienst zijn geweest, ontvangen ook deze
eenmalige uitkering.
Arbeidsduur
Per 1 januari 2011 heeft de werknemer recht op één extra
scholingsdag.
Uitzendbureaus
Werkgevers
werken
alleen
met
NEN-gecertificeerde
uitzendbureaus. De NEN-4400 norm bevat eisen waarmee
beoordeeld kan worden of een uitzendonderneming aan zijn
verplichtingen zoals afdracht loonbelasting, omzetbelasting
en sociale verzekeringspremies en het administreren van
identiteitsdocumenten heeft voldaan.

Scholingsplan
Voor de SWK-branches wordt een scholingsplan ontwikkeld. Caopartijen stellen een werkgroep opleidingen in. Cao-partijen streven
ernaar het scholingsplan vóór 1 april 2011 nader uitgewerkt te
hebben, opdat hierover in een volgende cao vanaf 1 april 2011
nadere en concrete afspraken kunnen worden gemaakt.

EINDBOD CAO SCHOEN- EN LEDERWARENINDUSTRIE
De cao heeft een looptijd van 1 juli t/m 30 juni 2012.
Lonen
De feitelijk betaalde lonen worden verhoogd:
- per 01-01-2011 1,0%
- per 01-01-2012 1,5%
Per 1 januari 2012 wordt de aftoppingsbepaling ingevoerd.
Dit betekent dat voor de loonsverhoging een maximum geldt
dat overeenkomt met een verhoging die zou gelden voor het
momenteel geldende maximum cao-garantieloon. Voor 2012
betekent dit een verhoging met een maximum per maand van
€ 28,57 voor de Schoenindustrie en € 25,97 voor de
Lederwarenindustrie.
Alle in de cao’s genoemde vloeren worden eveneens verhoogd met
de overeengekomen percentages voor de loonsverhoging.
Eenmalige uitkering
- per 01-01-2011 € 175
Parttimers ontvangen deze uitkering naar rato.
Pensioen
De premie voor de basispensioenregeling wordt met ingang van
1 januari 2011 verhoogd naar 17,5%. De stijging komt voor 1/3
voor rekening van de werknemer en voor 2/3 voor rekening van
de werkgever.
De premie voor de overgangsregeling 2006 wordt met ingang
van 1 januari 2011 verhoogd naar 1%. De verhoging komt voor
½ voor rekening van de werknemer en voor ½ voor rekening van
de werkgever.

De premie voor de overgangsregelingen van de Schoen- en
Lederwarenindustrie blijft gehandhaafd. Het betreft hier
de overgangsregeling voor de VUT. Het niet verhogen van
de premie heeft tot gevolg dat een aantal werknemers in de
schoenindustrie (nog) later met de VUT zou kunnen gaan. Een
verdere premieverhoging zou ten koste gaan van de structurele
loonsverhoging. Daarom doen de cao-partijen een dringend
beroep op het bestuur van het Bedrijfstak Pensioenfonds voor de
Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie om in te stemmen met
het verzoek van cao-partijen in de Schoen- en Lederwarenindustrie
om € 230.000 in 2011 en € 230.000 in 2012 bij te dragen aan
de overgangsregeling voor de Schoenindustrie ten laste van de
voorziening toekomstige WGA-premies. Dit is een reservepotje,
gebaseerd op de oude WAO. Cao-partijen stellen tevens voor
het werknemersdeel van de premie voor de overgangsregeling
2006 voor de werknemers in de Leder- en Lederwarenindustrie
(0,37 procent) in 2011 en 2012 te financieren uit de voorziening
toekomstige WGA-premies.
In het najaar van 2011 wordt een inventarisatie gedaan onder
de aangesloten ondernemingen bij de overgangsregeling
Schoenindustrie naar de werknemers die van deze regeling
gebruik gaan maken.
WGA-verzekering
De cao-partijen komen overeen de verzekering (WIA Beter Af
InkomensZekerheid) af te sluiten bij Zilveren Kruis Achmea met
ingang van 1 januari 2011. De premie wordt voor 1 jaar vastgesteld.
In het voorjaar van 2011 bekijken de cao-partijen samen met
Zilveren Kruis Achmea of de premie aanpassing behoeft, gelet op
de specifieke kenmerken van de Schoen- en Lederwarensector.
Studie Duurzame Inzetbaarheid - Workability
Cao-partijen komen overeen om gedurende de looptijd van de
cao een studie uit te voeren naar Duurzame Inzetbaarheid Workability.
Werkgeversbijdrage
De werkgeversbijdrage aan vakbonden wordt gecontinueerd.

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!
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Voorlichting op het Citaverde
Vakbond ABW geeft voorlichting op Citaverde College in Heerlen
Op 10 december 2010 was het weer zo ver en heeft de Vakbond
ABW op het Citaverde college in Heerlen voor het tweede
achtereenvolgende jaar voorlichting gegeven aan circa 70
leerlingen verdeeld over drie lesgroepen. De gemiddelde leeftijd
van de leerlingen was 16 jaar.

postbodes en gezien de vele publiciteit op radio en tv zagen de
leerlingen noodzaak en nut van deze acties in.
Vakbondsbestuurders Roger van den Broek en Indra Kandhai
namen voor hun rekening de uitleg van de loonstrook en de
Kennisquiz en ook die opzet was interactief getint.

Ook dit jaar vond de Vakbond ABW het fantastisch om deze
jonge leergierige leerlingen te informeren over zaken die
van groot belang zijn voor hun eigen kennis en ontwikkeling
m.b.t. werken. Vele van die leerlingen hebben namelijk een
vakantiebaantje of een bijbaantje en weten vaak niet bijvoorbeeld
wat voor werk ze mogen doen, welk uurloon ze horen te
verdienen en hoe belangrijk het
is als je gaat werken dat je een
arbeidsovereenkomst hebt.

Ook nu weer ontvingen alle leerlingen naslagwerk over al het
door de ABW behandelde lesmateriaal.
Als we samen met de docente Fleur Wipperfurth terugblikken
op deze sessies, dan hebben ook nu weer een voldaan
gevoel. En als we weten dat de groep van vorig jaar na onze
voorlichtingssessies goede cijfers gehaald had voor het
studieblok
‘Werk
&
Maatschappij’, dan geeft
het ons het gevoel dat ze
niet alleen goed geluisterd
hebben naar datgene wat
we verteld hebben, maar
dat ze het ook interessant
vonden.
De
Vakbond
ABW
zal samen met Fleur
Wipperfurth van Citaverde
deze voorlichtingssessies
continueren.
Zo
zal
de Vakbond ABW in
maart a.s. voorlichting
geven aan jongeren die eigenlijk aan het werk zijn, maar
een foute beroepskeuze hebben gemaakt. Zij worden dan
bijgeschoold voor een andere richting. En in het najaar zal
vakbondsbestuurder Roger van den Broek met een groep
leerlingen naar de rechtbank gaan, zodat betrokkenen van
dichtbij kunnen zien hoe een rechtszaak in de praktijk
geschiedt.

Ten opzichte van de voorlichting
van vorig jaar (noot redactie:
toen vond de start van deze
voorlichtingsbijeenkomsten
plaats) was de opbouw ietwat
anders en pragmatischer.
In een lesuur zijn de volgende
punten besproken:
- Wat doet een vakbond?
- De loonstrook;
- Kennisquiz.
Cas Wilbers legde uit wat een vakbond zoal doet en zette zijn
verhaal kracht bij door verkleed als actievoerder te laten voelen
wat er in een actievoerder omgaat, waarom die actie voert en
waarom die actievoerder het belangrijk vindt om lid te zijn van
een vakbond.
Via een interactieve vorm van vragen stellen dwong hij de
leerlingen niet alleen om te luisteren, maar vooral ook na te
denken over én te antwoorden op zijn vragen, hetgeen goed
lukte.
Op het moment van onze voorlichting staakten de TNT

Verder zal de ABW in juni a.s. bij de diploma uitreiking,
nuttige informatie toevoegen aan het rugzakje met nuttige
en interessante informatie als ze echt toetreden tot de
arbeidsmarkt.

Activiteitenkalender
1e halfjaar 2011

Maandag 28-3 19.00 uur
		
		

Bijeenkomst kaderleden en contactpersonen
Thema: Roerige tijden in pensioenland
Spreker: Cas Wilbers

’t Patronaat Sittarderweg 145 te		
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
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Kijk voor actuele informatie op onze website www.vakbondabw.nl bij de rubriek ‘Vergaderingen’.

Jubilarissen

50-jarige jubilaris maart 2011
P.M.J. Schmeets uit Bocholtz

25-jarige jubilarissen februari 2011
L.M. Dirks uit Born
J.H. Mannens uit Landgraaf
TH.F. van Engelen uit Heerlen
W.J.C. Beckers uit Bocholtz

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

40-jarige jubilarissen februari 2011
P.J. Flecken uit Kerkrade
G.M.A. van der Mark uit Landgraaf
50-jarige jubilaris februari 2011
S. Coort uit Nuth
25-jarige jubilarissen maart 2011
A.M.H. Trines uit Heerlen
M.E. Manten-Kregting uit Eygelshoven
J.G. Zinken-van Pie uit Kerkrade
J.A.J. Kathagen uit Landgraaf
M.E.G. Corvers-Knoors uit Papenhoven
J. Timmers uit Kerkrade
H.A.L. Diederen uit Nuth
40-jarige jubilarissen maart 2011
S.H. Allers uit Roermond
D. Vlachos uit Geleen
J.A. Bakker uit Heerlen

Overleden
Op 5 december 2010 overleed in de
leeftijd van 85 jaar ons bondslid
de heer W.J. Senden uit Kerkrade
Op 7 december 2010 overleed in de
leeftijd van 60 jaar ons bondslid
de heer H.P.M. Dijcks uit Kerkrade
Op 8 december 2010 overleed in de
leeftijd van 68 jaar ons bondslid
de heer M.B. Moorer uit Landgraaf
Op 12 december 2010 overleed in de
leeftijd van 51 jaar ons bondslid
de heer W.B. Wobben uit Heerlen

Op 14 december 2010 overleed in de
leeftijd van 75 jaar ons bondslid
de heer J.W. Cobben uit Maastricht
Op 18 december 2010 overleed in de
leeftijd van 77 jaar ons bondslid
de heer M.W.P. Lousberg uit Ransdaal
Op 24 december 2010 overleed in de
leeftijd van 93 jaar ons bondslid
mevrouw G. Gerrist-Kleintjens uit
Amstenrade
Op 26 december 2010 overleed in de
leeftijd van 89 jaar ons bondslid
mevrouw C.A. Wojciechowski-Walkowiak
uit Heerlen
Op 7 januari 2011 overleed in de
leeftijd van 60 jaar ons bondslid
de heer J.M. van Bentum uit Heerlen

Wij bedanken de overleden vrienden
voor hun trouw aan onze organisatie
en wensen hun familie veel sterkte toe!

Wat kan ik verdienen?
Valt er te onderhandelen over salaris?

Stel je hebt een sollicitatiegesprek. Je staat aan het begin van je
carrière en start in je eerste of tweede baan. Wat ga je verdienen,
valt er nog iets te onderhandelen?, moet je het bod van de
werkgever accepteren? of wat moet ik zeggen als de werkgever
vraagt wat ik wil verdienen? Met deze vragen kun je uitstekend
terecht bij de Vakbond ABW. We beschikken over heel veel
Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO), de bijbehorende
loonschalen en ook de indeling van de verschillende functies.
En is er geen CAO van toepassing, dan kunnen we je toch een
redelijk overzicht geven wat de gemiddelde salarissen zijn in
het werk dat je gaat doen.
Een praktijkvoorbeeld
Simone werkt in een PR functie in een grote organisatie. Ze is
gestart als uitzendkracht, maar krijgt na enkele maanden een
jaarcontract aangeboden. De baas heeft laten doorschemeren
dat er gepraat kan worden over het salaris, wat zoveel betekent
als: je krijgt er iets bij. De dag erna maakt hij een afspraak voor
het afrondende gesprek en vraagt aan Simone na te denken
over wat ze wil verdienen. Pff, daar sta je dan. Wat ze nu
verdient via het uitzendbureau vindt ze te weinig. Zeker in
relatie tot haar HBO opleiding. In een vorige baan, weliswaar
tijdelijk, heeft ze een stuk meer verdiend. Eigenlijk wil ze weer
hetzelfde verdienen, maar is dat reëel. Ze maakt een afspraak bij
Vakbond ABW en samen met Simone zetten we verschillende

zaken op een rij. Er is een CAO van toepassing, maar in de
omschreven voorbeeldfuncties staat natuurlijk niets over een
PR medewerker. Het salaris dat ze graag wil verdienen staat in
verschillende schalen. In schaal 5 is het al bijna het maximum
en in schaal 7 zit het ongeveer in het midden. Zaak is dan om de
functie van Simone te vergelijken met de voorbeeldfuncties in
de CAO. Is de functie qua verantwoordelijkheid, afbreukrisico
(moeilijk woord voor het risico dat de werkgever loopt als je
fouten maakt) deskundigheidniveau e.d. vergelijkbaar met de
voorbeeldfunctie van schaal 5 of van schaal 6. Het lukt om een
goede schaal te vinden. Een tweede check is of het salaris in die
schaal vergelijkbaar is met wat in de rest van Nederland voor
een dergelijke functie betaald wordt. Ook dat is belangrijk.
Samen met Simone bepalen we wat een goed salaris is dat
ze aan de werkgever kan voorstellen. Ze kan niet alleen een
bedrag noemen, maar weet ook uit te leggen hoe ze daar aan
komt. Of het lukt om dat salaris ook daadwerkelijk te krijgen
weet Simone na het spreekuur natuurlijk nog niet. Maar ze
gaat wel zelfverzekerd het gesprek in.
Maak een afspraak.
Dus heb je een sollicitatiegesprek en wil je weten wat je kunt
verdienen, of heb je twijfel of je werkgever voldoende betaalt
maak dan een afspraak voor het spreekuur. Dan zetten we alles
op een rij. Reageren of vragen: wka@vakbondabw.nl
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Colortrend
Binnenkort zullen de CAO onderhandelingen starten.
Dalli de Klok
De onderhandelingen over een nieuw loon- en functiegebouw
lopen nog en moeten, voordat de nieuwe CAO onderhandelingen die in het tweede kwartaal van dit jaar plaatsvinden, zijn
afgerond.
DSM
In december jl. is er een onderhandelingsresultaat tot stand
gekomen betreffende een nieuwe CAO, die loopt van 1 januari
2011 t/m 30 juni 2012. Verder in deze Vizier treft u een uiteenzetting aan over de inhoudelijke afspraken. De leden hebben
deze CAO inmiddels ook geaccepteerd.
Tevens is er een nieuw pensioencontract tot stand gekomen
voor een looptijd van 5 jaar. Er is o.a. van eindloon overgegaan
naar middelloon.
M.b.t. de onderhandelingen met Lanxess inzake de overname
van Elastomeeren is een principeakkoord bereikt. Dit akkoord
is unaniem door de leden geaccepteerd.
Maecon
De CAO voor AM is door de leden goedgekeurd. De onderhandelingen voor de CAO van Maecon NV zijn recent van start gegaan.
OCI NItrogen
Medio januari is er verder onderhandeld bij OCI NItrogen inzake de eerste CAO die voor het van DSM overgenomen onderdeel zou gaan gelden.
Er was o.a. reeds een looptijd van twee jaren overeengekomen, een
totale loonsverhoging van 4,5% over twee jaren, een nieuwe (middelloon)pensioenregeling,aanvullende afspraken over stages.
Op 31 januari jl. hebben de vakbondsleden het bij OCI NItrogen
overeengekomen CAO-principeakkoord unaniem geaccepteerd.
Er is dus een nieuwe CAO die op 1 januari jl. is ingegaan en
loopt t/m 31 december 2012. De loonsverhoging bedraagt per
1 januari jl. 2% en per 1 januari 2012 2,5%.
Odyssee
Vanwege een flink dalende omzet is het noodzakelijk dat er een
reorganisatie plaatsvindt bij het opleidingsinstituut Odyssee te
Maastricht.
Op donderdag 27 januari jl. is het Sociaal Plan op grond van de
CAO Welzijn en Maatschappelijk Werk in een ledenvergadering
geaccepteerd.
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Profcore
Na lang onderhandelen is er eindelijk
in december een onderhandelingsresultaat tot stand gekomen
voor een nieuwe CAO.
De looptijd bedraagt 3 jaar. In een separaat artikel in deze
Vizier staan verdere details vermeld over de inhoud van deze
CAO.
Rolduc
Vanwege de financiële situatie is besloten om de CAO 2010 te
verlengen voor 6 maanden zonder afspraken over loonsverhoging. In het tweede kwartaal van dit jaar zal verder onderhandeld worden over een nieuwe CAO.
RPC
Er is een akkoord over de CAO op hoofdlijnen. Een aantal additionele punten worden in de komende periode nader besproken. Het Sociaal Plan is door de leden akkoord bevonden.
SABIC
Bij het ter perse gaan van deze Vizier zijn de CAO onderhandelingen en de onderhandelingen over een nieuw pensioencontract nog in volle gang.
Soft Drink International
SDI is inmiddels overgenomen door Refresco. De nieuwe eigenaar heeft zich bereid verklaard de CAO voor de Drankenindustrie te gaan volgen en daar waar van toepassing de CAO met
terugwerkende kracht te corrigeren.
SROL
De leden bij SROL zijn niet akkoord gegaan met de voorgestelde wijzigingen in de CAO. Op dit moment is er sprake van een
impasse. Voor de werkgever is er geen haast om de onderhandelingen op te pakken. Als bonden zullen we op korte termijn
met de directie om tafel gaan zitten. Bij voorkeur als er een
nieuwe OR is benoemd. Sinds medio 2010 is er geen OR meer.
Deze is in juli opgestapt. Bij het gereedmaken van de kopij vernamen we dat binnen SROL niemand zich beschikbaar heeft
gesteld voor de OR.
Kijk voor het laatste nieuws ook op onze website
www.vakbondabw.nl

ek
Roger vd Bro

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

Will Kapell

Op bezoek bij...

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

■ Naam en voorletters: ................................................................................................
Aanmeldingsformulier

(deze strook niet invullen)

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

Bondsnummer:

■ Naam en
................................................................................................
Postcode
envoorletters:
plaats: ........................................................................................................

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

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

Bondsnummer:

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

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

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

invullen.
een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.

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

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

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

invullen.
exemplaar van het juridisch reglement

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

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

Ik word lid van Vakbond ABW per eerste van

Man / Vrouw*

■ Werkzaam bij: ............................................................................................................

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

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

Straatvan
en het
huisnummer:
...................................................................................................
Aard
bedrijf: ........................................................................................................
Postcodewerk:
en plaats:
........................................................................................................
Telefoon
.......................................................
Fax: ................................................

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

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

volgens de geldende contributieregeling ver-

■ Soort uitkering: ..........................................................................................................

n
Opsture p naar:
lo
e
v
n
e
in een ond ABW
b ren er 113
Vakp
stu
Oord
numpmnaanr:
o
tw
n
eloHeerle
A en enVvB
in e6400 ond AieBtW
odig)
kbegel n menr 113
Vsatz
o
m
(p
rdnu
Antwoo VB Heerlen
)
6400
t nodig
gel nie
(postze

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

■
Werkzaam
bij: ............................................................................................................
Postcode
en plaats:
........................................................................................................

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

schuldigd zal zijn.

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

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

Uitkeringsnr.: ...................................................................................................................
■ Soort uitkering: ..........................................................................................................
Uitkeringsnr.: ...................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

Colofon

[* doorhalen wat niet van toepassing is.]
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LET OP! VOOR SLECHTS € 12,11,- PER MAAND (DAT IS NOG GEEN 40
35
EUROCENT PER DAG) HEEFT U EEN ABW-LIDMAATSCHAP
MET NIET ALLEEN EEN UITGEBREID SERVICEPAKKET OP
VAKBONDSGEBIED, MAAR OOK EEN INDIVIDUELE LEDENSERVICE
DIE ZEKER VERGELIJKBAAR IS MET EN SOMS ZELFS
UITGEBREIDER DAN EEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING!
DAARNAAST WORDT UW BELASTINGAANGIFTE
ELK JAAR GRATIS INGEVULD!

Contributie per 01-07-10

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

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

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

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