
1

Vizier

Vizier is een uitgave van de Vakbond ABW - 63e jaargang No. 6 - december 2007

Jaargang 67 | Nummer 2 | Lente 2011

                                  Oproep ledenvergaderingen Bondsgroepen
OR-verkiezingen DSM,OCI Nitrogen, Sitech en Sabic

     Roerige tijden 
               in pensioenland

Oproep Algemene Vergadering 2011



2

UW ADRESGEGEVENS

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

Dit kan catastrofale gevolgen hebben op het 
moment, dat wij u willen oproepen bij belang-
rijke ontwikkelingen. Belangrijke ontwikkelin-
gen in uw persoonlijke aangelegenheden, maar 
ook bij bijvoorbeeld uw werkgever. 

Daarom; check uw gegevens op internet: 
www.vakbondabw.nl 
en login met uw bondsnummer en geboortedatum.

Controleer vooral uw adresgegevens, telefoon-
nummer en de vermelde gegevens van uw werk-
gever en wijzig de niet correcte informatie. 

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Drukk

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

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

Drukkerij Vijgenboom
ook uw ideale drukwerkpar tner

...als het gaat om persoonlijk advies, 

vriendelijke service, snelle levering, 

kwaliteit en concurrerende prijzen.

Wij maken ons druk om uw drukwerk.

Ons enthousiaste verkoopteam 

staat als een boom voor U gereed.

WWW

Reeds vele leden van ons hebben de website van 
de Vakbond ABW bezocht op internet. 
Indien u dat nog niet heeft gedaan, ga dan 
naar www.vakbondabw.nl.
Om onze leden nog sneller en beter te voor-
zien van delangrijke ontwikkelingen, is er een 
rubriek ‘Laatste Nieuws’. Klik hier op voor de 
laatste ontwikkelingen.
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Lentekriebels…
In de nacht van zaterdag op zondag 27 maart jl. is de zomertijd weer ingevoerd. 
En zodra dit gebeurt worden de dagen niet alleen langer, maar vaak ook 
zonniger. Die zon hebben we ook nodig, want zeggen deskundigen ‘dat geeft 
energie’. En die energie hebben we ook hard nodig, want als we deze column 
schrijven is het 1 april geweest en hebben we de grote drukte van onze zeer 
drukke Huba-campagne bijna achter de rug. Dit jaar heeft de Vakbond ABW in 
het kader van het voeren van een goede Huba-campagne en dus het verlenen 
van een goede én snelle service aan onze leden goede afspraken kunnen maken 
met de Belastingdienst. Als Vakbond ABW krijgen we steeds meer ingangen 
om die dienstverlening naar onze leden te optimaliseren, zie ook elders in deze 
Vizier een interview hierover met onze contactpersonen bij de Belastingdienst 
te weten de heren Niek van den Munckhof en Henny Sonntag.

Elk jaar realiseren we ons dat we zonder de hulp van onze vrijwilligers deze klus 
onmogelijk kunnen klaren. Want dankzij hen heeft de bond het merendeel van 
haar leden op tijd kunnen helpen. Vandaar ook grote dank aan deze groep van 8 
vrijwilligers t.w. Werner Gerards, Irma Heida, Anouk Houben, Ans Kolenburg, 
Carina Ruijten, Jos Rook, Klaas van der Sleen, Wiel Wittenbernds en niet te 
vergeten de bestuurders.

Parallel met deze drukke Huba-campagne lopen ook andere vormen van onze 
belangenbehartiging, zoals het afsluiten van cao’s, de voorbereiding op onze 
Algemene Vergadering en onze jaarlijkse jubilarishuldiging die in de maand juni 
zullen plaatsvinden. En niet te vergeten ook ons spreekuur op de dinsdag en 
donderdag waar onze leden terecht kunnen met al hun vragen op het juridische 
vlak.

En terwijl we doorrazen en eenieder van ons bezig is met zijn of haar drukke 
leven word je als mens plots eraan herinnerd hoe betrekkelijk alles is, als we 
stil staan bij wat medio maart jl. in nog geen 3 minuten tijd in Japan is gebeurd 
toen een krachtige aardbeving gevolgd door een verwoestende tsunami raasde 
door een deel van Japan. Zeker 17.000 mensen worden nog steeds  vermist en 
het dodental van de aardbeving en tsunami in Japan is gestegen tot boven de 
tienduizend. Dit soort gebeurtenissen doet je eens te meer beseffen dat het 
leven kort is en je elke dag weer moet genieten van het leven: Carpe diem!!

Als we deze column op 29 maart schrijven, vernemen we dat het Elektronisch 
Patiëntendossier (EPD) gesneuveld is in de Eerste Kamer omdat de Eerste 
Kamer geen genoegen neemt met enkele handreikingen van minister van 
Volksgezondheid Edith Schippers. Officieel stemt de Eerste Kamer pas medio 
april over het wetsvoorstel, maar  het is nu al duidelijk dat er zo grote weerstand 
is tegen het elektronisch patiëntendossier, dat het wetsvoorstel medio april 
afgestemd wordt. Alle partijen, zelfs onverwacht het CDA, zijn nu tegen het 
voorstel. 

Inmiddels hebben de Provinciale Statenverkiezingen plaatsgevonden, maar de 
voorlopige uitslag brengt nog geen duidelijkheid over de zetelverdeling van de 
Eerste Kamer. Voordat de Eerste Kamer wordt gekozen, op 23 mei, kan er 
nog veel gebeuren. Partijen kunnen na veel rekenwerk zo stemmen dat 
restzetels naar ‘bevriende’ partijen gaan. Die effecten zijn bijna niet te 
voorspellen. Bovendien is onduidelijk wat partijen doen die wel 
in Provinciale Staten zijn gekozen, maar die kansloos zijn 
voor de Eerste Kamer. Zij kunnen in mei net het verschil 
maken. Dus hoe het met de uitvoering van de 
snoeiharde plannen van het kabinet Rutte staat, 
is nog een groot vraagteken.

De eindredactie
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Om te noteren

• Vizier verschijnt minimaal 6 keer   
 per jaar.
• Het volgende nummer van Vizier   
 verschijnt medio juli 2011.
• U kunt kopij inleveren tot uiterlijk   
 14 juni a.s.
• Het bondskantoor is gesloten op   
 donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag),   
 vrijdag 6 mei en op vrijdag 3 juni 
 (dag na Hemelvaart).
• Kijk voor het laatste nieuws op  
 www.vakbondabw.nl
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CAO-nieuws

Wat is een onderhandelingsresultaat?
Wat is een princiepakkoord?
Wat is een Cao?
Onderhandelingsresultaat:
Een onderhandelingsresultaat is een voorlopig resultaat 
tussen werkgeverspartijen en werknemerspartijen (vak-
bonden) 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 werkge-
verspartijen 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 werknemers-
partijen (vakbonden). Er is sprake van een cao indien het 
onderhandelingsresultaat en/of het princiepakkoord door de 
leden is aangenomen en uiteindelijk ondertekend is door de 
betreffende partijen.

PrinCiPeAKKoord CAo drogisterijen
De cao heeft een looptijd van 1-10-2010 tot en met 31-3-2012. 

Lonen
De lonen worden verhoogd:
- per 01-04-2011 1,25%
- per 01-10-2011 1,00% 
Voor periodeloners vindt de loonsverhoging plaats respectievelijk 
per 28 maart 2011 en 10 oktober 2011. 

Jeugdlonen
De schaallonen van jeugdigen tussen de 19 en 23 met 
ervaringsjaren worden in 2011 structureel verhoogd met 3,5%. 
Dit gebeurt in 2 stappen:
- per 1 april 2011 2%
- per 1 oktober 2011 1,5% 
Voor periodeloners vindt de loonsverhoging plaats respectievelijk 
per 28 maart 2011 en 10 oktober 2011. 

Overig
De werkgevers hebben toegezegd gedurende de looptijd van de 
cao met de vakorganisaties in gesprek te gaan over de thema’s 
‘duurzame inzetbaarheid’ en ‘naleving van de cao’. Een eerste 
afspraak hierover zal worden gemaakt vóór 1 juli 2011. 

PrinCiPeAKKoord CAo UitzendKrACHten (ABU)
De huidige cao voor Uitzendkrachten expireert per 27 maart 
2011. Partijen spreken af de huidige artikelen 1 tot en met 4, 
10, 11, 19 tot en met 29, 32 tot met 41, 44 tot met 50, 53 en 54 
van de cao voor Uitzendkrachten te verlengen voor een tijdvak 
van één jaar, van 28 maart 2011 tot en met 1 april 2012 en zo 
spoedig over te gaan tot het verzoeken van algemeen verbindend 
verklaring. 

Lonen
In mei zal op basis van de uitkomsten van cao-index overleg 
plaatsvinden over de loonsverhoging per 1 juli 2011.

onderHAndelingsAKKoord CAo CremAtoriA
De cao heeft een looptijd van 1-1-2011 tot en met 31-12-2012. 

Lonen
De salarisschalen en de feitelijk betaalde salarissen worden 
verhoogd:
- per 01-03-2011 1,75%
- per 01-01- 2012 1,75% 

Eenmalige uitkering
Medewerkers ontvangen gedurende de looptijd van de cao 
tweemaal een eenmalige uitkering:
- oktober 2011 0,5%
- oktober 2012 0,75% 

Het uit te keren percentage wordt berekend over twaalf maal 
het bruto maandsalaris (exclusief vakantietoeslag, toeslagen 
voor overwerk, werken voor uren buiten dagvenster etc.), met 
als uitgangspunt het bruto maandsalaris van oktober 2011, 
respectievelijk oktober 2012. Een en ander naar rato van de 
deeltijdfactor en de duur van het dienstverband. 

Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
De WGA-premie blijft gedurende de looptijd van de cao 
voor rekening van de werkgever. Binnen de sector heeft 
iedere onderneming gedurende de looptijd van de cao de 
inspanningverplichting om bij nieuwe vacatures ook mensen 
met een achterstandspositie op de arbeidsmarkt (waaronder te 
rekenen de Wajong-doelgroep) te plaatsen. WVNC zal binnen 
haar ledenkring zorg dragen voor adequate voorlichting over 
dit thema. De voortgang wordt regelmatig besproken tussen 
partijen. 

PrinCiPeAKKoord CAo tentoonstellingsBoUW
De cao heeft een looptijd van 1-1- 2011 tot en met 31-12-2011.

Lonen
De lonen worden verhoogd:
- per 01-02-2011 1,20%
- per 01-08-2011 0,25%
De minimale (totale) verhoging per maand bedraagt € 22,50.

Arbeidsduur
De tijd-voor-tijd-regeling wordt verlengd gedurende de nieuwe 
cao. Alle uren boven de 75 uur worden meteen uitbetaald. Via 
het Sociaal Fonds wordt een geldbedrag gereserveerd om bij een 
faillissement de tijd-voor-tijd-uren uit te betalen die niet vergoed
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Oproep
Algemene Vergadering 

maandag 27 juni a.s.
én Ledenvergaderingen 

Bondsgroepen

Geacht ABW-lid,

Op maandag 27 juni a.s. vindt de Algemene Vergade-
ring plaats in Auberge de rousch aan de Kloosterkens-
weg 17 te Heerlen. 

De opzet van de Algemene Vergadering is als volgt:
19.00 uur Statutair deel Algemene Vergadering
20.00 uur Pauze
20.15 uur Vervolg statutair deel Algemene Vergadering
21.00 uur Einde Algemene Vergadering
Na 21.00 uur Napraten onder het genot van een hapje en
 drankje 

Op basis van de Statuten van de Vakbond ABW kunt u niet 
rechtsreeks deelnemen aan de Algemene Vergadering, maar 
gebeurt dit via de afvaardiging. De afvaardiging van deze 
vergadering geschiedt via de ledenvergadering van de bonds-
groepen waaronder u valt. 
In deze ledenvergadering wordt de kandidaatstelling van de 
afgevaardigden conform artikel 5.5.1.  van de Statuten van de 
Vakbond ABW vastgesteld. 
Noot: Diegenen die zich reeds kandidaat hebben gesteld voor 
deze Algemene Vergadering hoeven dit niet nogmaals te doen.

In het onderstaande schema treft u aan wanneer de ledenver-
gaderingen van de Bondsgroepen plaatsvinden. Alle vergade-
ringen vinden plaats op het bondskantoor 
in Heerlen. Adres: Valkenburgerweg 75, 6419 AP Heerlen.

Ledenvergadering  Dag Datum Tijdstip Locatie
Bondsgroep
Gepensioneerden/ Wo 15 juni 10.00 uur Bondskantoor
Uitkeringsger.
Sociale  Wo 15  juni 13.00 uur Bondskantoor
Werkvoorziening
Dienstverlening & Di 21 juni 19.00 uur Bondskantoor
Industrie

Indien u nog vragen heeft, neem dan contact op met onderge-
tekende, e-mail  ika@vakbondabw.nl of  045-571 99 55.

Met vriendelijke groet,
Vakbond ABW,

Indra Kandhai, secretaris/penningmeester.

worden door het UWV. Hier geldt wel een maximum van 
10.000 euro voor de gehele branche.

Arbeidsovereenkomst
De ruimere wettelijke mogelijkheid van meer opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten voor jongeren wordt niet in de cao 
gevolgd.

Overig
Een extra scholingsdag is in de cao opgenomen. Ook 
hebben werknemers recht op een diploma op basis van hun 
werkervaring en worden er concrete vakmodules aangeboden.

PrinCiPeAKKoord CAo KAlKzAndsteen
De nieuwe cao heeft een looptijd van 1-6-2011 tot en met 31 
-7-2013.

Lonen
Gedurende looptijd worden de lonen verhoogd:
- per 01-06-2011 1,75%
- per 01-06-2012 1,75%

overige afspraken
In het kader van het leeftijdsbewust personeelsbeleid is 
afgesproken de beschikbare middelen beter te gaan inzetten. 
Daartoe wordt in de sector een à la carte systeem ingevoerd.
Voor jongeren worden maatregelen getroffen om het beter 
mogelijk te maken werk en privé te combineren.
Ouderen krijgen betere begeleiding om hun werkzaamheden 
te kunnen aanpassen aan hun leeftijd.

PrinCiPeAKKoord CAo orgelBoUW
De cao heeft een looptijd van 1-1-2011 tot en met 31-12-2012. 

Lonen
De lonen worden in vier stappen verhoogd met in totaal 2,9%.
De loonschaal voor 18-jarigen vervalt en wordt opgetrokken 
naar het niveau van 19-jarigen. 

tegemoetkoming kosten
Er komt een bijdrage van de werkgever aan de 
ziektekostenpremie en er zijn afspraken gemaakt over 
vergoeding van scholingskosten. 

Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
Wie om economische redenen zijn baan verliest geniet de 
voorkeur als binnen een jaar weer nieuw personeel wordt 
aangetrokken. Er is een inspanningsverplichting afgesproken 
om wajong-ers aan te nemen. 
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OR-Verkiezingen
Breijn (HeijmAns)
Bij de OR-verkiezingen bij Breijn 
(Heijmans) in Weert is het ABW-lid de heer 
Theo van der Leek gekozen. Felicitaties 
voor Theo en uiteraard heel veel succes 
toegewenst in zijn eerste OR-periode.

PROFCORE
Op 16 maart jl. zouden er OR verkiezingen plaatsvinden bij 
Profcore. Omdat er 11 zetels zijn en slechts 9 kandidaten 
zich hebben opgegeven, hoefden er geen OR-verkiezingen 
plaats te vinnen. Tijdens de installatie van de nieuwe OR 
op 6 april zal bekeken worden of de OR met 9 personen 
verder gaat of dat er nog aanvullende verkiezingen zullen 
plaatsvinden. Namens de Vakbond ABW  nemen de 
volgende heren plaats in de Ondernemingsraad:     

(v.l.n.r.) Cor Vincent, Erik Plieger, Paul de Wit en 
François Haagmans (geen foto)        
                     
De redactie van Vizier feliciteert Cor, Erik, Paul en François 
en wenst hun héél veel succes in de nieuwe OR-periode!

OR-Verkiezingen DSM, 
OCI Nitrogen, Sitech en Sabic 
Bij het gereed maken van de kopij vernemen we dat er van 15 
mei tot en met 20 mei OR-verkiezingen plaatsvinden bij DSM, 
Sitech en OCI Nitrogen. Circa 14 dagen later staan de OR-
verkiezingen bij Sabic gepland en wel van 6 juni tot en met 15 
juni. De kaderleden Jos Joosten, Jos Rook en Cas Wilbers zijn 
samen met de vakbondsbestuurder bedrijvenwerk Roger van 
den Broek druk bezig met het opzetten van een OR-campagne. 
Het doel is dat heel veel ABW-leden én werknemers bij die 
bedrijven hun stem gaan uitbrengen op de ABW-kandidaten. 
Met de slogan ‘Vakbond ABW: sterk in maatwerk!!’ zal 
de OR-campagne van de Vakbond ABW gevoerd worden. We 
adviseren eenieder om de prikborden, onze website www.
vakbondabw.nl  én onze campagne goed in de gaten te houden om te beslissen op wie je je stem zal uitbrengen in het bedrijf waar 
je werkzaam bent. In het onderstaande een overzicht van de ABW-kandidaten in de verschillende bedrijven.

dsm
Van zondag 15 mei t/m vrijdag 
20 mei a.s. zullen er OR-
verkiezingen plaatsvinden bij 
DSM. Bij DSM zullen namens de 
Vakbond ABW de kaderleden Jos 
Joosten en Arno Quadflieg 
(v.l.n.r.) meedoen aan de verkiezingen voor de OR-PVC.

siteCH 
Net als bij DSM zullen er bij Sitech (voorheen 
DSM) van zondag 15 mei t/m vrijdag 20 mei 
a.s. OR-verkiezingen plaatsvinden.
Bij Sitech zal namens de Vakbond ABW het 
kaderlid John Peulen meedoen aan de 
verkiezingen.

oCi nitrogen 
Van maandag 6 juni t/m vrijdag 10 juni a.s. 
zullen er ook OR-verkiezingen plaatsvinden bij 
OCI Nitrogen. Bij OCI Nitrogen zal namens de 
Vakbond ABW het kaderlid Jos Rook meedoen 
aan de verkiezingen.

sABiC
Bij Sabic vinden de verkiezingen voor de nieuwe 
ondernemingsraad plaats van maandag 6 juni 2011 tot en met 
woensdag 15 juni a.s. Namens de Vakbond ABW kandideren 
(boven v.l.n.r.) Cas Wilbers, ed dietzenbacher, Bernadette 
Janssen,  Henri van leusden, (onder v.l.n.r.) ron tigelaar, 
Peter Hendrix, Rob Onink en Cor van Kruchten. Bij het 
gereed maken van de kopij was de lijstvolgorde nog niet bekend 
en ook niet het lijstnummer van de Vakbond ABW. Ook hier 
geldt het advies om de prikborden, onze campagne én de ABW-
website www.vakbondabw.nl  goed in de gaten te houden!
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ingAngsdAtUm AoW VerPlAAtst nAAr VerjAArdAg
De dag waarop iemand voor het eerst AOW krijgt wordt 
verplaatst. Nu gaat de AOW in op de eerste dag van de maand 
waarin de pensioenleeftijd wordt bereikt. Vanaf 1 januari 
2012 wordt dit de dag waarop iemand zijn pensioenleeftijd 
daadwerkelijk bereikt. De ministerraad heeft daarmee 
ingestemd op voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid. De ministerraad heeft ermee ingestemd 
het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. 
De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad 
van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.
Bron: rijskoverheid.nl/ministereis/szw

dynAmieK oP de nederlAndse ArBeidsmArKt 
Het aantal mensen dat van baan verandert, neemt doorgaans 
toe als de economie groeit en af bij economische krimp. 
De laatste jaren lijkt er echter sprake van een structurele 
toename van het aantal mensen dat van baan verandert. De 
baan-baanmobiliteit was in 2009 nauwelijks lager dan in 
de hoogconjunctuur van 2007. Dit blijkt uit de CBS/TNO-
publicatie ‘Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt: De 
focus op kwetsbare groepen’, waarin CBS en TNO hun expertise 
op het terrein van arbeidsmarktdynamiek hebben gebundeld. 
Ook blijkt tijdelijk werk vaak geen opstap te zijn naar vast 
werk. In tegendeel, volgens het onderzoek lopen werknemers 
met een tijdelijke aanstelling meer risico op werkloosheid 
dan mensen met een vaste aanstelling, terwijl de duur van de 
werkloosheid niet korter is dan na een vast contract. 
Ouderen wisselen minder vaak van baan dan jongeren. Tussen 
2008 en 2009 wisselde 4,4% van de werknemers tussen de 45 
en 65 jaar van baan, van de werknemers tussen de 15 en 25 
jaar was dit 24,2 %. Als ze hun baan verliezen, komen ouderen 
minder makkelijk weer aan de slag. Van de 45-tot 65-jarigen 
die in 2008 geen betaald werk hadden was slechts 6,4% een jaar 
later weer aan het werk. Ouderen die lang in dezelfde functie 
werkzaam zijn, gaan vaker met vroegpensioen. 
Bron: CBS d.d. 23-02-2011 

VereenVoUdiging ri&e-regels Voor Kleine 
BedrijVen
Op 1 april 2011 veranderen de regels in de Arbowet voor de 
risico-inventarisatie en –evaluatie (ri&e) die een werkgever 
moet opstellen. De wijzigingen zijn van toepassing op 
werkgevers met ten hoogste 25 werknemers. Het wordt voor 
hen gemakkelijker en goedkoper om aan de ri&e-verplichting 
te voldoen. Het is voor deze groep bedrijven niet meer verplicht 
deskundige hulp in te schakelen bij het laten toetsen van hun 
ri&e, mits zij gebruik maken van een ri&e-instrument dat voor 
hun branche is opgesteld.
Een ri&e levert een belangrijke bijdrage aan goede 
arbeidsomstandigheden in een onderneming. In de ri&e 
legt de werkgever vast welke risico’s werk oplevert voor zijn 

werknemers. In een plan van aanpak, dat deel uitmaakt van de 
ri&e, beschrijft de werkgever welke maatregelen hij neemt om 
deze risico’s te minimaliseren.
Het opstellen van een ri&e is een wettelijke verplichting. Het 
resultaat moet worden getoetst door een arbokerndeskundige. 
Vanaf 1 april geldt deze verplichting echter niet meer voor 
bedrijven met ten hoogste 25 werknemers. Zij hoeven geen 
deskundige hulp meer in te schakelen bij het laten toetsen van 
hun ri&e, op voorwaarde dat zij gebruik maken van een ri&e-
instrument dat is aangemeld bij de Stichting van de Arbeid. Dat 
betekent dat zij minder kosten hoeven te maken.
Ook moeten werkgevers vanaf 1 april werknemers de 
mogelijkheid bieden om de ri&e van het bedrijf in te zien. 
Branches hebben de afgelopen jaren, met betrokkenheid van 
arbodeskundigen, ri&e-instrumenten ontwikkeld waar kleine 
bedrijven gebruik van kunnen maken. Via het Steunpunt 
RI&E-instrumenten op www.rie.nl zijn deze instrumenten 
beschikbaar. Met deze vereenvoudiging van wetgeving 
wordt een betere naleving van de ri&e-verplichting beoogd 
en besparen bedrijven met ten hoogste 25 werknemers 
administratieve lasten.
Bron: rijskoverheid.nl/ministereis/szw

Betere BesCHerming ConsUment tegen te Hoge 
HyPotHeeKlening
Minister De Jager van Financiën beschermt consumenten tegen 
overkreditering door de normen voor het verkrijgen van een 
hypotheek aan te scherpen. Met nieuwe regels die ingaan op  1 
augustus 2011 wordt de hypothecaire financiering beperkt tot 
110 % van de marktwaarde van de woning. Daarnaast mag de 
verstrekte hypotheek voor maximaal de helft aflossingsvrij zijn en 
worden de mogelijkheden om af te wijken van de inkomensnorm 
beperkt. Het is nog steeds mogelijk om aanschafkosten van een 
huis plus kosten koper te financieren.
Deze normen staan in de nieuwe Gedragscode Hypothecaire 
Financieringen, zoals voorgesteld door de NVB en het Verbond 
voor Verzekeraars. De NVB verwacht dat de gevolgen voor de 
woningmarkt gering zullen zijn. De AFM onderschrijft de code 
en zal streng toezien op naleving. Bij overtreding kunnen onder 
meer boetes worden opgelegd.  Volgens minister De Jager zijn 
huizenkopers straks goed beschermd tegen overkreditering terwijl 
ze nog steeds voldoende kunnen lenen om huis plus kosten koper 
te financieren. Deze code biedt volgens hem een goed evenwicht 
tussen het beschermen van de consument en het open houden 
van de woningmarkt.
Samen met de AFM is de minister van mening dat de gedragscode 
een vergelijkbaar niveau van consumentenbescherming biedt als 
het eerder gepubliceerde toetskader van de AFM. De gedragscode 
vormt een goede invulling van de open norm voor verantwoorde 
(hypothecaire) kredietverstrekking uit de Wet Financieel Toezicht. 
De minister zal dan ook verzoeken om de adviesaanvraag voor de 
Algemene Maatregel van Bestuur in te trekken.
Bron: rijskoverheid.nl/ministereis/szw

Voor u gelezen



Ieder jaar weer vult de Vakbond ABW meer dan 2.000 
aangiftes inkomstenbelasting/Premie Volksverzeke-
ringen in. Weken voor 1 april, de uiterste inleverdatum, 
zijn vakbondsbestuurders en vrijwilligers ‘volgeboekt’ 
om deze klus te klaren. om die aangifte zo vakkundig 
mogelijk te laten verlopen is de Vakbond ABW een 
intensieve samenwerking gestart met de Belastingdienst. 
Want vanaf nu geldt ‘samen gaan we het leuker maken’, 
een variant van de oude slogan ‘Leuker kunnen we het 
niet maken, wel makkelijker’.  

Horizontaal Toezicht  heet het project waaronder de 
samenwerking tussen de Vakbond ABW en de Belastingdienst 
valt. Het zijn Niek van den Munckhof, Implementatiemanager 
Limburg Horizontaal Toezicht MKB en Henny Sonntag, 
accountmanager Fiscale Intermediairs, die aan de wieg stonden 
van de deze relatie. Zij willen nadrukkelijk kwijt dat het gaat 
om een pilot. ‘Horizontaal Toezicht bestaat al langer. 

Het is een samenwerkingsverband dat wij aangaan met grote 
organisaties of financiële dienstverleners. Nu is de Vakbond 
ABW geen financiële dienstverlener zoals een accountant, 
maar daarentegen verlaten meer dan 2000 (digitaal) 
ingevulde aangiftes jaarlijks het bondskantoor en dat moet 
correct gebeuren. Voor ons is het belangrijk om te weten 
dat die aangifte goed gebeurt. Met de partijen die binnen 
het Horizontaal Toezicht vallen hebben we goede afspraken 
gemaakt over bijvoorbeeld scholing. Het niveau is van dien 
aard dat we er zeker van kunnen zijn dat het formulier goed is 
ingevuld,’ vertelt Niek van den Munckhof. 

Uiteindelijk kan de samenwerking leiden tot een zogenaamde 
‘no touch’-situatie. Het formulier wordt dan bij de 
Belastingdienst automatisch verwerkt. Steekproefsgewijs 
wordt dan nog wel achteraf  gecontroleerd, maar in principe 
komt er geen medewerker van de Belastingdienst meer aan te 
pas. Zover is de samenwerking met de Vakbond ABW op dit 
moment nog niet. Er wordt wel naar gestreefd om de aangiftes 
over 2011 op die manier te laten verlopen. 

Maar hoe herkent de Belastingdienst nu aangiftes die door het 
team van de Vakbond ABW zijn ingevuld? Het antwoord is heel 
simpel: aan het beconnummer. De bond heeft evenals financiële 
dienstverleners een uniek nummer dat op iedere aangifte kan 
worden ingevuld. De computer van de Belastingdienst herkent 
het nummer en weet precies wat hij moet doen.

Vertrouwen
De basis van het project Horizontaal Toezicht is vertrouwen. 
Vertrouwen in de mensen die de aangiftes doen. Er op 
vertrouwen dat wat ze doen, goed is. ‘Dat viel ons meteen 
op in ons eerste contact met de Vakbond ABW. Iedereen is 
gedreven. Wil goede service bieden en kwaliteit leveren. Ze 
zijn leergierig. Dan weten we dat we een goede partner hebben 
gevonden die prima past binnen Horizontaal Toezicht,’ geeft 
Henny Sonntag aan. Collega Niek van den Munckhof knikt 
instemmend. Ook hij is vol vertrouwen, maar voegt er aan toe 
dat het niet de bedoeling is dat de Vakbond ABW en andere 
financiële dienstverleners het werk van de Belastingdienst 
gaan overnemen. ‘Maar we hoeven ook geen zaken dubbel 
te doen.’  Een belangrijke voorwaarde om deel te kunnen 
nemen aan Horizontaal Toezicht is ook de wijze waarop je als 
organisatie zaken hebt geregeld, zoals het inrichten en up to 
date houden van het klantendossier. Informatie moet snel en 
goed gedocumenteerd zijn en bij de steekproefcontrole snel 
opvraagbaar zijn. 

In het kader van dit project heeft de vakbond een vast 
aanspreekpunt bij de Belastingdienst. Op een bepaald tijdstip 
in de week, is telefonisch contact mogelijk. ‘Vragen worden 
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Samen goed voor meer dan 2000 aangiftes
Het zijn acht vrijwilligers en vier vakbondsbestuurders die ook 
dit jaar er weer voor zorgden dat  meer dan 2000 ingevulde 
aangiftes hun weg naar het Belastingkantoor vonden. Alleen 
dankzij hun inzet lukt dit. Duimen omhoog voor de vrijwilligers 
Werner Gerards, Irma Heida, Anouk Houben, Ans Kolenburg, 
Carina Ruijten, Jos Rook, Klaas van der Sleen, Wiel Wittenbernds 
en de bestuurders Roger van den Broek, Jack Hurxkens, Indra 
Kandhai en Will Kapell. 

Niek van den Munckhof

V.l.n.r. Henny Sonntag, Indra Kandhai en 
Niek van den Munckhof



meteen beantwoord of er wordt een 
oplossing gezocht. En is het belangrijk 
dat persoonlijk contact wordt gezocht, 
dat is dan zeker geen probleem,’ legt 
Niek van den Munckhof uit. Een 
voorbeeld van een goed contact 
met de vaste contactpersoon is 
bijvoorbeeld het probleem rond het 
collectief aanvragen van uitstel. 
‘Het is dan een kwestie van een 
telefoontje en het wordt geregeld. 
Sinds dit jaar wordt het te laat 
indienen van de aangifte scherper beboet, dus 
is het goed regelen van uitstel belangrijker dan ooit. Je kan per 
aangifte schriftelijk uitstel aanvragen maar het kan ook in één 
keer via een collectieve aanvraag voor alle klanten met uitstel. 
Een telefoontje naar de contactpersoon is voldoende en je 
wordt geholpen met hoe dit geregeld moet worden. Je hebt een 
vast aanspreekpunt en vraagbaak bij de Belastingdienst. Dat is 
wel zo handig,’ legt Henny Sonntag uit. Het vast ‘beluurtje’ is 
niet beperkt tot de piekperiode in de tweede en derde maand 
van het jaar. Het hele jaar door kan de Vakbond ABW er gebruik 
van maken. ‘Het zorgt ook voor verdieping van de kennis bij de 
vakbond,’ weet Niek van den Munckhof heel zeker.

Voordelen
Niet alleen voor de leden van Vakbond ABW is het prettig dat 
deze overeenkomst er is met de Belastingdienst. Het heeft 
ook voordelen voor de dienst. ‘Door een goede samenwerking 
en scholing ontvangen wij aangiftes die perfect zijn ingevuld. 
Onze mensen hoeven er niet meer naar om te kijken en zij 
kunnen zich richten op andere werkzaamheden. De aangiftes 
zijn zo goed dat geen briefwisselingen meer nodig zijn tussen 

de Belastingdienst 
en de klanten. Er is veel minder vertraging, het 
bespaart ons geld en tijd en omdat alles goed is ingevuld staat 
de teruggave eerder op de rekening en dat is wat we allemaal 
willen,’ zegt Henny Sonntag met een glimlach. Of anders 
gezegd: als de voorkant van een proces goed is geregeld, is er 
minder werk aan de achterkant. Het is een efficiëntere manier 
van werken, waar de Belastingdienst door de politiek ook 
nog extra toe wordt gedwongen. De politiek kondigde een 
behoorlijke bezuiniging aan, die leidt tot fors banenverlies bij 
de Belastingdienst. 

menselijk gezicht
Het opzoeken van de klanten binnen Horizontaal Toezicht 
geeft de Belastingdienst een menselijker gezicht. ‘We willen 
op gelijkwaardig niveau praten. We willen geen boemannen 
zijn. Als we op deze manier met elkaar omgaan, op basis van 
wederzijds vertrouwen, is dat toch heel mooi. Bijna iedereen 
wil gewoon op een goede manier de aangifte versturen in de 
hoop dat het zo snel mogelijk voor een jaar geregeld is. Daar 
willen we graag ons steentje aan bijdragen.´ 
‘En dat kan op deze manier, met het delen van kennis en 
vertrouwen, uitstekend,’ besluit Niek van den Munckhof.
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Extra service
Ruim driehonderd leden maakten gebruik van de mogelijkheid 
om hun toetsingsinkomen te laten controleren voor alle toeslagen 
die ze in 2010 en 2011 ontvangen. Als bleek dat leden toch recht 
hadden op een toeslag, dan werd die alsnog aangevraagd. 

Goed op de hoogte
Het team ‘invullers’ is goed op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen op fiscaal gebied. Zij volgden een reeks 
bijeenkomsten. Een opsomming: 

•	 Deelname aan de Intermediairendag van de Belastingdienst 
op 25 november 2010

•	 Voorlichtingssessie op 26 januari door Pierre Jennissen van 
de Belastingdienst over de aangifte Inkomstenbelasting 
2010.

•	 Op 2 februari een voorlichtingssessie door Joop Gootzen en 
Annie Robben over  alle Toeslagen (Huur- en Zorgtoeslag, 
Kinderopvangtoeslag en Kindgebonden Budget).

•	 Bijeenkomst door Arno Ruijten op 9 februari over de 
aangifte Inkomstenbelasting 2010, een sessie waarin 
dieper werd ingegaan op deze aangifte. Henny Sonntag
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Voorlichting aan Switchers Citaverde College Heerlen

Op maandag 21 maart jl. is de Vakbond ABW weer druk geweest 
met het geven van voorlichting op het Citaverde college in 
Heerlen.
Voor de ABW is het inmiddels de derde keer, alleen was de 
doelgroep nu een andere, nl. de Switchers, leerlingen die reeds 
werken, maar een verkeerde beroepskeuze hebben gemaakt en 
bijgeschoold worden voor een aan andere richting. 
De leeftijd van de leerlingen varieerde van 16 tot en met 22 jaar.

Cas Wilbers en Indra Kandhai hadden deze keer hun 
voorlichting met name gefocust op onderwerpen die 
werkenden horen te weten. Daar ze twee uur de tijd 
hadden konden ze inhoudelijk ook dieper ingaan op deze 
onderwerpen. 

Zo attendeerden ze de leerlingen o.a. op de volgende zaken:
•	Het tekenen van een arbeidsovereenkomst als ze gaan 
werken. 
•	Wat er zoal in een arbeidsovereenkomst hoort te staan. 
•	De Wet Minimumjeugdloon, de plicht van de werkgever 
om werknemers nooit minder te betalen dan het Wettelijk 
Minimumjeugdloon en de hoge boetes die er zijn als een 
werkgever zich hieraan niet houdt.
•	Via een aantal voorbeelden werd aan de hand van de leeftijd 
van de doelgroep en het bedrijf waar ze werken uitgelegd 
wat ze moeten verdienen.

•	 Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
•	 Welk werk ze in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet 

niet mogen doen.
•	 Het recht op het aantal vakantiedagen voor parttimers en 

fulltimers.
•	 Wat een CAO is.
•	 Wat er gebeurt als een bedrijf failliet gaat.

Roerige tijden in pensioenland
Grote belangstelling voor derde ambassadeursbijeenkomst

Op maandag 28 maart jl. vond in ’t Patronaat te Heerlen al weer 
de 3e ambassadeursbijeenkomst plaats. Het thema van deze 
avond was ’Roerige tijden in Pensioenland’.  Dat het thema juist 
gekozen was bleek ook uit de grote belangstelling voor deze 
avond. Ruim 25 leden gaven acte de presence.

Spreker was ons kader- en hoofdbestuurslid Cas Wilbers. 
Hij ging in op de volgende onderwerpen:
1.  Pensioensysteem in het algemeen.            
2.  Hoe werkt het systeem? 
3.  De rol van de Nederlands Bank. 
4.  Wat zijn de effecten voor mij? 

Cas Wilbers sprak de taal van de man/vrouw op de werkvloer 
en wist met zijn voorbeelden goed te duiden waaraan 
pensioenfondsen ten gevolge van de kredietcrisis in 2008 
zich dienen te houden.  Velen van ons weten namelijk dat 
pensioenfondsen in 2008 hard geraakt zijn door het instorten 
van de aandelenkoersen en de historisch lage rentestand.
Door die kredietcrisis moeten pensioenfondsen bij de 
Nederlandse Bank (DNB)  een herstelplan indienen hoe ze binnen 
5 jaar weer op de vereiste dekkingsgraad van 105 % denken te 
komen (noot redactie: dekkingsgraad van een pensioenfonds 
geeft aan in hoeverre het pensioenfonds aan zijn verplichtingen 
kan voldoen).

Vorig jaar augustus ontstond zelf grote paniek toen de 
vertrekkend minister van Sociale Zaken Donner bekend maakte 
dat 14 noodlijdende pensioenfondsen mogelijk al op 1 januari 
2012 zouden moeten korten op de pensioenpremies.

Ook stond Cas Wilbers stil bij recente  actuariële sterfte-tafels 
waaruit blijkt dat we langer leven en dus pensioenfondsen ook 
langer premie zullen moeten doorbetalen. Vervolgens werd stil 
gestaan bij het begrip rekenrente, want de lage rente maakt 
pensioenen duur. Pensioenfondsen raken in de problemen 
doordat de huidige bezittingen onvoldoende zijn om met de 
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•	 Wat er gebeurt als de winsten van een bedrijf afnemen en er 

gereorganiseerd moet worden.
•	 Ontslag en de Wet Melding Collectief ontslag.
•	 Het afsluiten van een Sociaal Plan. 
•	 Werken en ziek worden.
•	 Werkloos zijn én ziek worden.
•	 Wat te doen als je werkloos wordt en je rechten als werkloze 

werknemer.
•	 De Wet Bijzondere Bijstand en dan in relatie tot onze 

doelgroep van 16-22 jaar, nl. de Wet Investering in Jongeren 
(WIJ), die gemeenten verplicht om jongeren die zich melden 
voor een bijstandsuitkering een aanbod te doen van een 
baan, een vorm van scholing of een combinatie van beiden, 
afhankelijk van de situatie van de jongere.

•	 Jongeren die geen werk hebben en niet aan de bak komen 
moeten als ze zich bij de gemeente melden werk of een vorm 
van scholing aangeboden krijgen. 

Cas en Indra benadrukten bij de leerlingen het belang én de 
noodzaak van een goede scholing, daar de werkloosheid onder 
jongeren momenteel heel erg hoog is. Ook gaven ze aan dat 
bij reorganisaties en faillissementen werknemers met goede 
scholing meer kans hebben op behoud van hun baan dan 
werknemers met weinig scholing. 

Ze sloten hun twee uur durende 
sessie af met de leerlingen 
héél veel succes te wensen 
met het maken van een juiste 
beroepskeuze en niet te vergeten 
het belang van lid te zijn van een 
vakbond. 
Alle leerlingen kregen een boekje 
met al het door hen behandelde 
lesmateriaal. 
Docente Fleur Wipperfurth was 
niet alleen zeer tevreden over de 
derde voorlichtingssessie van de 

ABW maar vooral ook verrast over de interactie en inzet van deze 
doelgroep aan deze voorlichting.

Wat voor dit jaar zeker nog op het programma staat zijn de 
volgende activiteiten:
•	 De aanwezigheid van de Vakbond ABW op de diploma-

uitreiking op donderdag 30 juni en vrijdag 1 juli a.s.
•	 Een bezoek aan de rechtbank in Maastricht. Leerlingen 

kunnen dan van dichtbij ervaren hoe een (straf)rechtszaak 
in de praktijk geschiedt.  

huidige lage rekenrente aan te groeien tot de in de toekomst 
aangegane pensioenverplichtingen. De dekkingsgraad is dan 
minder geworden dan 100%. Dekkingsgraad en rekenrente zijn 
voor de meeste mensen echter veel te abstracte begrippen, maar 
met wat voorbeelden werden deze termen voor de aanwezigen 
duidelijk. 

Via een interactieve discussie kwamen vele vragen en persoonlijke 
opinies aan de orde.

Pensioenvoorlichting
Leden die 65 worden tussen 1-7  en 31-12 2011

Op maandag 7 februari jl. vond weer een pensioen-
voorlichtingsbijeenkomst plaats voor de leden die tussen 
01-07-2011 en 31-1202011 65 jaar worden.
Ruim 30 leden waren aanwezig om door Will Kapell 
geïnformeerd te worden over de veranderingen waarmee ze 
geconfronteerd worden als ze 65 jaar worden.

Ingegaan werd op vragen als:
•	 Hoeveel AOW ontvang ik?  
•	 Waarom wordt een aantal jaren gekort bij de AOW?
•	 Hoe zit het met de partnertoeslag als mijn echtgenote 

inkomen heeft? 
•	 Bedrijfspensioen en belastingen. 

Vanwege het grote succes zal in het najaar op maandag 26 
september weer een bijeenkomst plaatsvinden en dan voor 
onze leden die tussen 1 januari 2012 en 30 juni 2012 65 jaar 
worden. De aanvang is 19.00 uur en de locatie ’t Patronaat 
te Heerlen. Houdt Vizier en onze website goed in de gaten.

Activiteitenkalender
zie pag. 12



12

Activiteitenkalender Vakbond ABW
Eerste halfjaar 2011

Datum Aanvang Activiteit Locatie 

Woensdag 08-06 19.00 uur Jubilarishuldiging Auberge de Rousch
     25-, 40-, 50- en 60-jarige jubilarissen Kloosterkensweg 17 te Heerlen 

Maandag 27-06 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’.

ProBlemen PAtiënten door Wijzigen AWBz
Onlangs concludeerden cliëntenorganisaties dat ruim 90 % van 
de mensen die begeleiding nodig hebben, sinds het wegvallen 
van die begeleiding uit de AWBZ geen oplossing kan vinden in 
eigen kring. Sinds twee jaar brengen organisaties de gevolgen 
van veranderingen in de Algemene wet bijzondere ziektekosten 
in kaart.

UitBreiding diPlomAlijst Voor gAstoUders
De diplomalijst voor gastouders in de kinderopvang wordt 
uitgebreid. Ook kunnen mensen met een diploma dat niet 
op de lijst staat maar volgens hen wel vergelijkbaar is, hun 
diploma vanaf begin april laten beoordelen door de Dienst 
Uitvoering Onderwijs (DUO). Die stelt dan vast of iemand 
met dat diploma voldoet aan de deskundigheidseisen voor 
gastouders. Dat schrijft minister Henk Kamp (Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer 
over de voortgang van de invoering van de wetswijziging 
gastouderopvang.
Nieuwe gastouders kunnen zich vanaf 1 januari 2012 niet 
meer laten registreren met alleen een regulier ervarings-
certificaat. Zij moeten dan een diploma hebben. Het 
ervaringscertificaat was, naast het certificaat goed 
gastouderschap, één van de mogelijkheden voor al werkzame 
gastouders om zich in het overgangsjaar 2010 te kwalificeren. 
Nu de diplomalijst is uitgebreid en het mogelijk wordt om 
een diploma te laten beoordelen door DUO, is het niet 
langer noodzakelijk dat gastouders zich kunnen kwalificeren 
met een ervaringscertificaat. Nieuwe gastouders die al een 
ervaringscertificaat hebben, kunnen dit certificaat bovendien 
laten omzetten in een diploma, zoals dat ook gebruikelijk is in 
andere sectoren.
Bron: rijskoverheid.nl/ministereis/szw

stArt Controles oP mAAtregelen tegen 
Agressie in HoreCA
Twee inspectiediensten gaan samen controleren of 
ondernemers in de horeca genoeg doen tegen agressie en 
geweld in hun bedrijf: de Arbeidsinspectie en de nieuwe 
Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA). Ze bezoeken tot februari 
volgend jaar 1150 horecabedrijven.
Ondernemers zijn verplicht om maatregelen te nemen voor 
de veiligheid van hun medewerkers. De inspecties helpen hen 
daar nu bij met een nieuw, online stappenplan. Ondernemers 
kunnen hiermee zelf controleren of zij hun bedrijf zo hebben 
ingericht dat ze agressie en geweld tegen medewerkers 
zoveel mogelijk voorkomen. En ze kunnen zien of ze genoeg 
doen om de gevolgen van agressie te beperken. Alle 42.000 
horecabedrijven ontvangen een brief met informatie hierover. 
Het stappenplan staat op zelfinspectie.nl/agressie/horeca. 
Een voorbeeld van een maatregel zijn anti-agressietrainingen. 
Medewerkers, maar ook ondernemers, zijn zo beter voorbereid 
op het voorkomen van agressie en geweld. Is er toch sprake van 
agressie, dan leren ze daarmee om te gaan. Ook moet opvang 
en nazorg geregeld worden.
Bedrijven en werknemers die te maken hebben met agressie en 
geweld kunnen hier veel hinder en schade van ondervinden. 
Het kan leiden tot verzuim, ziekte, stress, omzetverlies en 
uiteindelijk tot het vertrek van medewerkers. Uit onderzoek 
blijkt dat de horeca een van de drie sectoren is waar ondernemers 
agressie het meest als een probleem zien.
Kijk voor meer informatie ook op:  www.weethoehetzit.nl
Bron: rijskoverheid.nl/ministereis/szw

Voor u gelezen



Gouden bruiloft
Op 18 maart jl. waren de heer en mevrouw 
J. Sipsma uit Elsloo 50 jaar gehuwd.

Vanaf deze plaats onze hartelijke ge-
lukwensen! Een nog lange en goede toe-
komst samen wordt jullie toegewenst 
door de Vakbond ABW! Proficiat!

Jubilarissen
 
25-jarige jubilarissen april 2011
W.H. Consten uit Landgraaf
H.P.J. Souren uit Kerkrade
P.A.A. Schroeder uit Heerlen
C.E.J.J. Kersten uit Brunssum
G.J. Sommers uit Heerlen
H.M.L. Conenen uit Landgraaf
B.J. de Jonge-Doelen uit Heerlen
J.G. Falize uit Neer

40-jarige jubilarissen april 2011
S. H.M. Boom uit Eygelshoven
J.H. Diesveld uit Hoensbroek
H.G.P. Mreijen uit Geleen

50-jarige jubilarissen april 2011
J.M. Jetten uit Stein
F.M.J. Kessels uit Landgraaf

25-jarige jubilarissen mei 2011
J.H. Renneberg uit Schinveld
J.H. Meuleners uit Heerlen
R.M.H. Lassauw uit Wijlre
F.X.M. Wöltgens uit Kerkrade
J.M.F. Lebon-Biermans uit Gulpen
J.J.M. Vogels uit Doenrade

50-jarige jubilarissen mei 2011
J.M.TH. Vijgen uit Landgraaf
K.H. Guthausen uit Eygelshoven

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

Overleden
Op 18 januari 2011 overleed in de
leeftijd van 84 jaar ons bondslid
de heer H.M. Wanten uit Bunde

Op 20 januari 2011 overleed in de 
leeftijd van 80 jaar ons bondslid
mevr. F.A. Scheeren-van Bergen uit 
Heerlen

Op 8 februari 2011 overleed in de 
Leeftijd van 89 jaar ons bondslid
Mevrouw Suikerbuijk uit Buchten

Op 11 februari 2011 overleed in de
leeftijd van 65 jaar ons bondslid
de heer A.J. Sormani uit Heerlen

Op 3 maart 2011 overleed in de 
leeftijd van 81 jaar ons bondslid
de heer L.H. Nakken uit Brunssum

Op 6 maart 2011 overleed in de 
leeftijd van 64 jaar ons bondslid
de heer W.J.G. Smeets uit Heerlen

Op 8 maart 2011 overleed in de 
leeftijd van 77 jaar ons bondslid 
mevrouw J.C.M. Caelen-Bracknie uit 
Kerkrade 

Op 12 maart 2011 overleed in de
leeftijd van 71 jaar ons bondslid
de heer J.J. Hugens uit Amstenrade

Op 21 maart 2011 overleed in de 
leeftijd van 73 jaar ons bondslid
de heer P.H.F. Pelzer uit Landgraaf

Op 31 maart 2011 overleed in de
leeftijd van 83 jaar ons bondslid
de heer L. Dussel uit Hoensbroek

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

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!

www.vakbondabw.nl
13
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Op bezoek bij...
In deze rubriek doen de vakbondsbestuurders verslag 
van de bedrijven die ze de afgelopen periode bezocht 
hebben.

Colortrend
Eind maart jl. hebben wij een principeakkoord afgesloten. De 
looptijd van de nieuwe CAO gaat twee jaar bedragen, te weten 
vanaf 1 januari 2011 t/m 31 december 2012. De loonsverho-
ging bedraagt per 1 januari 2011 2 % en per 1 januari 2012 
2,25 %.
De leden moeten zich nog in een ledenvergadering uitspreken 
of zij akkoord gaan met dit principeakkoord.

dalli de Klok
De onderhandelingen over een nieuw loon- en functiegebouw 
lopen nog en in het tweede kwartaal van dit jaar starten de 
CAO onderhandelingen.

docmorris
Inmiddels hebben er enkele CAO onderhandelingen plaatsge-
vonden bij DocMorris. De vakbonden hebben een loonsverho-
ging van 3 % structureel bij een looptijd van 1 jaar voorgesteld. 
De werkgever heeft nog geen inhoudelijke reactie gegeven met 
betrekking tot de door ons voorgestelde loonsverhoging.
Bij het ter perse gaan van dit artikel is nog geen eindresultaat 
bekend.
 
dsm
Inmiddels is er met Lanxess een resultaat bereikt over de ver-
koop van Elastomeeren aan Lanxess. De rechten van het DSM 
personeel die overgaan, zijn goed gewaarborgd.

maecon
Bij Maecon zijn na een tweetal verkennende gesprekken de 
CAO onderhandelingen inmiddels gestart. Maecon oriënteert 
zich op nieuwe markten en mogelijkheden. 

RPC
Op korte termijn zal nog onderhandeld worden over een aantal 
onderwerpen die bij het laatste CAO akkoord zijn blijven lig-
gen. Het gaat dan met name om studies of uitwerkingen van 
deze onderwerpen.

sABiC
In februari jl. is er een principeakkoord bereikt met betrek-
king tot een nieuwe CAO. In hoofdlijnen omvat het akkoord 
het volgende: looptijd 18 maanden, te weten vanaf 1 januari 
2011 t/m 30 juni 2012. De loonsverhoging bedraagt 2 % per 1 
maart 2011 en 1 % per 1 januari 2012. Ter compensatie van de 
“misgelopen” loonsverhoging over het tijdvak 1 januari 2011-
28 februari 2011 wordt er een eenmalige uitkering van 0,33 % 
van het salaris uitgekeerd in maart 2011. Voorts is er overeen-
gekomen dat de pensioenregeling per 1 januari 2011 overgaat 
van eindloon naar middelloon. De totale pensioenpremie blijft 

hetzelfde, te weten 25,5 % van de 
loonsom. De werknemer blijft als 
basis 2,5 % betalen. Er komt een studie naar een nieuwe RAU 
regeling. Het werkbegeleidingsplan wordt voortgezet. De leden 
hebben zich inmiddels akkoord verklaard met het principeak-
koord. Er is dus sprake van een nieuwe CAO.

soft drink international
De directie heeft vooralsnog besloten de rentevergoeding niet 
conform rechterlijke uitspraak te vergoeden. Wel wordt met 
ingang van 1 januari 2011 de CAO voor de Drankenindustrie 
toegepast.

srol
Het is niet gelukt om kandidaten te vinden voor de Onderne-
mingsraad. De onderhandelingen om te komen tot een nieuwe 
CAO zijn gestart. Van de kant van de vakbonden wordt gepleit 
voor een ingangsdatum van 1 januari 2011. 

The Phone House
In maart jl. zijn de CAO onderhandelingen bij The Phone House 
gestart. Inzet is een looptijd van een jaar en een loonsverho-
ging van 3 %.

Kijk voor het laatste nieuws ook op onze website 
www.vakbondabw.nl

W
ill

 K
ap

el
l

R
oger vd Broek

Op het kantoor van de Vakbond ABW
 beschikken wij over zeker 

250 tot 300 verschillende CAO’s.

dus... ook al staat er in het vakblad géén 
actueel bericht over uw CAO, 

dan hebben wij op kantoor bijna zeker 
toch de nodige informatie bij de hand.

Wilt u wat weten over uw CAO?
maak dan een afspraak voor het spreekuur, 

tel. 045-5719955.
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Ik word lid van Vakbond ABW per eerste van

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

tot wederopzegging machtiging om van mijn

rekening af te schrijven de bedragen, die ik

volgens de geldende contributieregeling ver-

schuldigd zal zijn.

Ik wil graag een

individueel lidmaatschap.

een part-time lidmaatschap.

(20 uur per week of minder)

een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.

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

invullen.

exemplaar van de statuten ontvangen.

exemplaar van het juridisch reglement 

ontvangen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Let op: elke vraag altijd invullen!!!

Deze aanmelding werd opgenomen door:

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

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

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

[* doorhalen wat niet van toepassing is.]

Opsturen

in een envelop naar:

Vakbond ABW

Antwoordnummer 113

6400 VB Heerlen

(postzegel niet nodig)

(deze strook niet invullen)

Bondsnummer:

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

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

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

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

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

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

Bondsnr. werver:

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

Aanmeldingsformulier

Contributieregeling Z.O.Z.

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

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

UITGEBREIDER DAN EEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING!

DAARNAAST WORDT UW BELASTINGAANGIFTE 
ELK JAAR GRATIS INGEVULD!

ABW INSCHRIJFFORMULIER  01-10-2007  16:07  Pagina 1
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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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