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

WWW
Reeds vele leden van ons hebben de website van
de Vakbond ABW bezocht op internet.
Indien u dat nog niet heeft gedaan, ga dan
naar www.vakbondabw.nl.
Om onze leden nog sneller en beter te voorzien van delangrijke ontwikkelingen, is er een
rubriek ‘Laatste Nieuws’. Klik hier op voor de
laatste ontwikkelingen.
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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!

Inhoud

Dit wil ik met u delen…

Bezuinigen, actie, bezuinigen, staken…
Uw adresgegevens
2
Column
3
Beste ABW-leden en Vizier-lezers,
CAO-Nieuws
4
Na een tijdje uit de running te zijn geweest i.v.m. mijn ziekte, voel ik mij weer
Jubilarishuldiging 2011
5,6,7,8
redelijk in staat en doet het mij deugd om met mijn eigen column u weer op de
OR-verkiezingen
9
hoogte te brengen van een aantal – helaas geen fleurige – zaken.
Uitslag OR-verkiezingen DSM,
Hoor je de naam Rutte, dan denk je direct aan het kabinet Rutte waar de term
Lanxess, OCI Nitrogen,
snoeihard bezuinigen (mind you 18 miljard euro) een soort adagium(motto/
Sitetech en Sabic
gezegde) is geworden. De kabinetsplannen van Rutte cum suis leiden sinds
Voor u gelezen
10
hun aantreden – en dat is nog geen jaar - tot heel veel protesten in diverse
Acties Sociale Werkvoorziening
11
organisaties en in diverse vormen. En dat dit gebeurt is niet zo verwonderlijk,
CAO-Nieuws
12
want waar bezuinigd wordt, is actie!
Vakbond ABW sponsort Heideloop 12
Wij feliciteren
13
Maken we de rit op, dan zien we dat de acties van de boswachters het spits
Overleden		
afbijten in december 2010. De boze boswachters kleedden zich tot op het
Op bezoek bij
14
hemd uit wegens het kabinetsplan om 60 % te snoeien op natuurorganisaties.
Deze actie heeft veel persaandacht gekregen vanwege de vorm, namelijk het
Colofon
15
uitkleden, en dat geldt ook voor de vorm van de actie van de hoogleraren
Aanmeldingsformulier
15
kort daarop. Ze liepen in januari in toga gekleed langs de Hofvijver als protest
Contributieregeling
15
tegen 370 miljoen euro aan onderwijskortingen.
Een maand later, in februari, protesteerden leraren, politieagenten, vuilnismannen en andere ambtenaren omdat 10.000 van hun banen op de tocht
staan.
Anderhalve maand later stonden op het Haagse Malieveld 11.000 protesterende
studenten en in mei voerden meer dan 6000 militairen en burgercollega’s actie
tegen de 1 miljard euro aan bezuinigingen op Defensie.
Begin juni volgden vanwege de voorgenomen bezuinigingen stakingen in
het openbaarvervoer in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Ook waren er
diverse manifestaties in de Sociale Werkvoorziening. En op 22 juni volgen de
acties van de rijksambtenaren vanwege de nieuwe cao.
En dan hebben we het nog niets eens over eventuele protesten die zouden
kunnen ontstaan over het onlangs bereikte principeakkoord van het
• Vizier verschijnt minimaal 6 keer
pensioenakkoord waarbij de vakbonden als geheel nog niet één vuist kunnen
per jaar.
maken. En niet te vergeten ook de protesten die zouden kunnen ontstaan als
• Het volgende nummer van Vizier
Nederland in eigen land snoeihard bezuinigt, terwijl ze in EU-verband vele
verschijnt medio september 2011.
miljarden moet bijdragen aan het failliete Griekenland.
• U kunt kopij inleveren tot uiterlijk
15 augustus a.s.
Ik vraag me echt af of het misschien niet verstandig(er)is om via een referendum
het Nederlandse volk te vragen of we hiermee akkoord moeten gaan.
• Ambassadeursbijeenkomst met als
Want, beste leden het is toch niet rechtvaardig dat we altijd goed op onze
thema ‘Woekerpolissen’ op maan-		
eigen Toko hebben gelet en wij nu de rekening moeten betalen van in dit geval
dag 31 oktober om 19.00 uur a.s. in
Griekenland, omdat zij jarenlang verzaakt hebben hun land goed te besturen.
Cultuurhuis ’t Patronaat SittarderIk hoop van ganser harte dat de overige EU-landen en dan met name
weg 145 te Heerlen
de “swing-states” als Nederland en Duitsland zich goed bezinnen
• Pensioenbijeenkomst leden die 65
op de besluiten die ze nu nemen zodat die geen catastrofale
jaar worden tussen 1 januari 2012
gevolgen kunnen hebben voor onze eigen financiën. Er zijn
en 30-06-2012 op 26-09 a.s. om
genoeg kwesties waar we ons al op moeten focussen zoals
19.00 uur in Cultuurhuis ’t Patroeen goed pensioen, een goede en vooral betaalbare
naat Sittarderweg 145 te Heerlen
gezondheidszorg, kenniseconomie, genoeg banen,
• Kijk voor het laatste nieuws op  
kwalitatief onderwijs en ga zo maar door.
www.vakbondabw.nl
Jack Hurxkens,
voorzitter.

Om te noteren
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CAO-nieuws
PRINCIPEAKKOORD CAO METALEKTRO
De cao heeft een looptijd van 1 mei 2011 tot en met 30 juni 2013.
Lonen
De lonen worden verhoogd:
- per 01-07-2011 1,15%
- per 01-01-2012 1,00%
- per 01-07-2012 1,10%
- per 01-01-2013 1,00%
Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
Verschillende afspraken zijn gemaakt om de duurzame
inzetbaarheid van werknemers te verbeteren.
Pensioen
De regeling voor vroegpensioen wordt voortgezet. De huidige
extra premie van 2% van de pensioengrondslag wordt per
1 januari 2012 verhoogd naar 2,5%, en komt en blijft (tot
maximaal 3%) tot 2020 volledig ten laste van de werkgever (de
bijdrage van de medewerker 0,5% vervalt). De ingangsleeftijd
van 60 jaar wordt verhoogd naar 61 jaar.
Uitzendkrachten
De werkgevers in de grootmetaalsector (Metalektro) gaan
voor de inzet van uitzendkrachten alleen nog maar in zee met
NEN-gecertificeerde en geregistreerde SNA (Stichting Naleving
Arbeidsbureaus) uitzendbureaus. Bedrijven die zich daar niet
aanhouden worden aangepakt door de uitzendcao-politie voor
naleving. De partijen gaan een bijdrage leveren aan de opleiding
van uitzendkrachten tot gekwalificeerde vaklieden en de reintegratie van arbeidsongeschikte uitzendkrachten.

PRINCIPEAKKOORD CAO METAAL & TECHNIEK
De cao heeft een looptijd van 1 april 2011 tot 30 april 2013.
Lonen
De lonen worden structureel verhoogd:
per 01-10-2011 1,00%*
per 01-02-2012 1,15%**
per 01-08-2012 1,15%
per 01-02-2013 1,15%
* Bedrijven die het moeilijk hebben kunnen deze procent
omzetten in 2 roostervrije dagen. De loonsverhoging wordt in
dit geval uitgesteld en bij en volgende verhoging opgeteld.
** Bij toekenning per 01-10-2011 van roostervrije dagen i.p.v.
loonsverhoging wordt dit dus: 2,15%
Arbeidsduur
Overwerk 55+ers: Artikel 21 lid 4 cao wordt zodanig gewijzigd
dat de werknemer van 55 jaar en ouder maximaal 5 uren in een
periode van vier weken kan worden verplicht tot overwerk.
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Seniorendagen
De seniorendagen worden op 1 juli 2012 bevroren op 61-jarige
leeftijd. Daarna worden geen dagen meer opgebouwd. Wat is
opgebouwd behoudt men, ook wanneer de werknemer binnen
de Metaal en Techniek van werkgever verandert.
Vakantiewetgeving
Partijen zijn het eens dat een werknemer in een periode van
vijf jaar maximaal zes maanden aan verlofdagen/uren mag
sparen ter aanwending voor een individueel doel. Indien nieuwe
wetgeving op dit terrein dit alleen mogelijk maakt door een
afwijkende afspraak bij cao te maken zullen partijen dat doen.
Indien dat niet mogelijk is zal naar een andere oplossing worden
gezocht. Artikel 58 kan komen te vervallen indien de nieuwe
vakantiewetgeving de regeling van dat artikel niet langer
mogelijk maakt. De Redactiecommissie zal de mogelijke effecten
daarvan bezien.
Gedwongen verzuim
Ten behoeve van de afwikkeling van de WW-component als
bedoeld in artikel 64 wordt lid 2 daarvan uitgebreid naar de
situaties van sneeuw, gladheid en dooi op de werkplek alsmede
de situatie van overstromingen en de situatie van ijsgang.
Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
Partijen zullen projecten opzetten rond Wajong (teneinde
hen geschikt te maken om aan de slag te gaan in de Metaal en
Techniek) en 500 45+ WW’ers met de bedoeling hen voor de
Metaal en Techniek te kunnen behouden. Partijen zullen deze
projecten monitoren op concrete resultaten.
Arbeidsmarkt
Reeds bestaande initiatieven op het gebied van arbeidsmarkt
en personeel in de Metaal en Techniek evenals initiatieven in
de regio waarbij de Metaal en Techniek betrokken is (Maasland
modelprojecten/ samenwerkingsvormen regio/steden/industrie
terreinen) zullen in kaart worden gebracht, gepromoot en verder
zullen partijen ontbrekende/nieuwe initiatieven initiëren.
WIA/WGA
Partijen hebben besloten een zogeheten WIA-excedent
mogelijk te maken.De zogeheten B-component van de WGAhiaatverzekering wordt wederom vanaf 1 januari 2012 vanuit
de reserves van Schade NV gefinancierd voor de duur van de
looptijd van de cao.
Arbeidsovereenkomst
Met ingang van 1 januari 2012 zullen werkgevers in de Metaal
en Techniek alleen gebruik maken van NEN-gecertificeerde
uitzendbureaus die geregistreerd zijn in het register van SNA.
Voor de werkgever waarvan personeel wordt ingeleend en welke
werkgever niet valt onder de werking van artikel 4c geldt het
vorenstaande niet.
Lees verder op pag. 12 >>>

Jubilarishuldiging 2011
Bezinnen, schunkelen en lachen…

Dit jaar telt de Vakbond ABW 100 jubilarissen, waarvan 3 diamanten (60 jaar), 19 gouden (50 jaar), 22 robijnen (40 jaar) en
56 zilveren (25 jaar). Vijfenveertig van de 100 jubilarissen waren, vaak vergezeld door hun partner of familielid, op woensdag 8 juni jl. aanwezig in de Heerlense feestzaal.
Nadat voorzitter Jack Hurxkens hen allen hartelijk welkom had
geheten gaf hij aan hoe de ABW alle jubilarissen op die avond
zou herdenken, nl. door de jubilarissen letterlijk en figuurlijk in
de bloemetjes te zetten onder het genot van hapjes en drankjes
en te luisteren naar optredens met liedjes en sketches.
Voorzitter Jack Hurxkens wilde voor het begin van de huldiging stilstaan bij een aantal zeer actuele issues op dit moment.
Zo stond hij stil bij de op die dag in Ulft plaatsvindende landelijke actiedag in de Sociale Werkvoorziening (SW), die enerzijds
georganiseerd was voor een goede CAO in de SW en anderzijds
voor het tegengaan van een verdere afbraak van de WSW.
De Vakbond ABW was hierbij uiteraard goed vertegenwoordigd
en steunde deze actie volledig. Gezien het resultaat, nl. dat de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten dat deel van het bestuursakkoord dat gaat over de verdere afbraak van de WSW
verworpen had, was volgens de voorzitter een duidelijke overwinning voor de vakbonden en hij feliciteerde dan ook alle actievoerders met dit resultaat.
En gezien dit resultaat is zijns inziens weer gebleken dat actievoeren ook in Nederland nog steeds lonend en rendabel is.
Een volgend issue dat hij aankaartte was een issue die de vakbonden nog steeds volledig bezig houdt, nl. het pensioenakkoord.
Even leek het er op dat alle bereikte onderhandelingsresultaten
afgekeurd moesten worden, maar het poldermodel, waar Nederland zo bekend om is, overwon en de onderhandelingen zijn
weer hervat en hebben de vakbonden en de werkgevers eindelijk
een conceptakkoord oftewel een principeakkoord bereikt.
In dit akkoord staat dat de AOW-uitkering tot het jaar 2028 elk
jaar met 0,6% stijgt los van de inflatie en de pensioenleeftijd
naar 66 jaar gaat in 2020 en naar 67 jaar in 2025. De hoogte van
de pensioenen worden daarentegen niet gegarandeerd, omdat de
beleggingen van de pensioenfondsen tegen kunnen vallen. Ook
voor de zware beroepen is niets geregeld.
Dit resultaat is volgens de voorzitter niet geweldig, maar het ziet
er naar uit dat we het met dit akkoord maar zullen moeten doen.
En dan staat de voorzitter stil bij de bizarre plannen van de minister van Justitie om de kosten voor het voeren van een rechtszaak fors te verhogen om zodoende 240 miljoen euro te bezuinigen. Ook het procederen met een zogenaamde toevoeging; d.w.z.
dat burgers met een laag inkomen een compensatie krijgen,
wordt voor 1 op de 5 burgers dadelijk niet meer mogelijk.
De maatschappelijke gevolgen hiervan zijn volgens de voorzitter niet te overzien en hij hoopt van harte dat dit voorstel snel
in de prullenbak terecht komt.

Ook stond de voorzitter stil bij de perikelen van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) en dan de persoon DSK: Dominique Strauss-Kahn, oud-topman van het IMF.
Uitgerekend nu Europa een sterk leider van het IMF nodig
heeft, met name door de grote problemen van het failliete
Griekenland, vergreep DSK zich aan een kamermeisje in een
hotel in New York. En nu zitten we in Europa met de gebakken
peren. Hij vraagt zich af hoe Europa verder moet op dit kritieke
moment?
Ook de onrust in het Midden Oosten baart de voorzitter zorgen
en dan met name de onrust in Egypte, Tunesië, Libië en Syrië.
Aan de ene kant hoopt de voorzitter dat die onrust voordelen
brengt zoals het herstel van de democratie en het verdrijven van
corruptie, maar aan de andere kant worden we tegelijkertijd allen geconfronteerd met de “skyhighe” prijzen van de benzine.
De voorzitter vraagt zich af of deze onrust ons zal dwingen tot
de autoloze zondag en dat we met z’n allen weer zullen zingen:
“Den Uyl, nee Ruttte is in den olie”.
Ter afronding van de issues die hij wilde aanstippen noemt de
voorzitter de EHEC-bacterie waardoor we allen onlangs zijn opgeschrikt. De voorzitter vraagt zich af of we de overheid blindelings kunnen vertrouwen als die zegt dat het in opdracht van hen
gedane onderzoek meldt dat de komkommers van Nederland
onschadelijk zijn en dat we die rustig kunnen en mogen eten.
Na de bespreking van deze issues werd begonnen met het huldigen van de jubilarissen. Naast het huldigen van de jubilarissen waren er een aantal optredens van de Geleense troubadour
Jan Ridderbeekx en het Trio Ongeplök uit Born die met hun
sketches op het humoristische vlak voor heel veel hilariteit
zorgde.
De avond werd afgesloten door een dankwoord van de voorzitter in welke hij alle jubilarissen dankte voor hun trouw aan
de bond en alle overigen die deze avond tot een succes hebben
gemaakt.
Voor de jubilarissen die 60 jaar lid zijn was er naast het diamanten insigne een mooie Noorse leistenen klok. De 50-jarige
jubilarissen ontvingen een gouden insigne en een horloge, de
40-jarige jubilarissen kregen een wijnschenkset en het betreffende insigne en de zilveren jubilarissen kunnen voortaan
schrijven met een fraaie pennenset en ontvingen het zilveren
insigne. Natuurlijk ontbrak een fraai boeket bloemen voor iedere jubilaris niet.
De jubilarissen die niet aanwezig konden zijn tijdens de feestelijke huldiging in Auberge de Rousch in Heerlen, zullen de
cadeautjes opgestuurd krijgen.
Op pagina 8 kunt u via een foto-reportage een impressie
krijgen van de jubilarishuldiging 2011.
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Maria Struver
De Vakbond ABW speelde in het gezin van Maria en Johan
Stuver een belangrijke rol. Johan was tot aan zijn overlijden actief lid. Hij hielp jarenlang mee met het invullen van
de belastingaangifte en bezocht met de brommer leden die
niet in staat waren om zelf naar het vakbondskantoor te
komen. Ook organiseerde hij de sinterklaasdagen voor de
kinderen van leden in de buurt waar hij in Kerkrade woonde. Maria werd lid van de Vakbond ABW toen ze Johan leerde kennen. ‘Later werden ook onze kinderen lid en inmiddels zijn ook de schoonkinderen ABW’ers,’ vertelt Maria.
Ze ondervond nog niet zo lang geleden dat het heel fijn is
als je kunt terugvallen op de kennis van de medewerkers
van de vakbond. ‘Ik had problemen bij de verhuizing en had
zelfs juridische hulp nodig. Dan is dat heel fijn. Kijk, je hebt
ze liever niet nodig, maar als het moet, dan zijn ze er altijd.
Dat is een prettige gedachte.’ Maria werkte een aantal jaren
bij schoonmaakbedrijf Ramakers, maar moest stoppen in
verband met problemen aan haar knie. Het was toen niet
meer mogelijk om te werken.
‘Mijn man vond het altijd fijn om mensen te helpen. Dat
deed hem goed. Nu ben ik blij dat ik word geholpen.’
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Gerrit van der Mark
Zeven jaar werkte Gerrit van der Mark ‘ondergronds’ in de
Oranje Nassau 1. ‘Toen hield ik het voor gezien. Ik wilde
graag iets anders. Iets dat beter bij mij paste,’ vertelt robijnen jubilaris Gerrit van der Mark uit Landgraaf. Hij ging aan
het werk in Duitsland en kwam terug naar Limburg om te
werken in een nieuwe vestiging van een boutenfabriek. ‘Ze
waren mensen aan het werven en het leek me wel wat.’ Toen
er een Ondernemingsraad (OR) moest komen, stelde Gerrit
zich kandidaat. ‘In die tijd ben ik lid van de Vakbond ABW geworden. Ik had het gevoel dat ik de bond wel eens nodig zou
kunnen hebben,’ vertelt hij met een glimlach. Gerrit maakte
twee periodes deel uit van de OR. ‘Ik dacht dat ik veel kon
veranderen, maar dat bleek een utopie.’ Na tien jaar stopte
het bedrijf en kwam Gerrit in de bouw terecht. Een hernia
maakte een einde aan zijn beroep van bouwvakker. Hij werd
omgeschoold en kon aan de slag bij Licom. Daar bleef hij werken tot aan zijn pensioen. ‘Het is al weer heel wat jaren geleden dat ik stopte met werken, maar ik heb me sinds die tijd
geen moment verveeld. Ik kom zelfs tijd te kort.’ Jarenlang
kweekte hij fuchsia’s. “Ik had wel 75 tot 80 planten. Heel leuk
om ze te stekken. Maar helaas kan ik dat niet meer. Ik heb er
nog een stuk of 15 en dat is voldoende. Maar nu zijn het niet
meer alleen fuchsia’s. Er zijn zoveel verschillende planten die
de moeite waard zijn om te houden,’ zegt de plantenliefhebber uit Landgraaf. Maar niet alleen de bloemen krijgen zijn
aandacht. ‘Ik vind het ook leuk om te computeren, te lezen
en leuke dingen met mijn vrouw en onze twee kleinkinderen
te doen,’ vertelt de jubilaris. Al die tijd is hij lid gebleven van
de Vakbond ABW. ‘Gewoon omdat ik vind dat het moet en
omdat mijn belastingaangifte steeds prima wordt ingevuld.’

Mia Deckers
Dochter Sandra begeleidde haar moeder Mia Deckers toen
ze gehuldigd werd in verband met het gouden lidmaatschap
van de Vakbond ABW. ‘Zonder die extra hulp was het me niet
gelukt om te komen. Ik heb geen rijbewijs en ben slecht ter
been. Gelukkig mag ik altijd rekenen op mijn dochter Sandra,’ geeft Mia Deckers uit Landgraaf aan. Zij zette tien jaar
geleden het lidmaatschap van haar man voort. Haar man
werkte jaren als mijnwerker bij de mijn Willem Sophia. Zelf
werkte ze tot aan haar huwelijk bij de Sphinx. ‘Na zijn overlijden werd het stopgezet, maar dat heb ik snel ongedaan
gemaakt. Ik wilde graag lid blijven. Je weet nooit waar je de
bond voor nodig hebt. Ik ben al jaren trouwe ‘afnemer’ van
de belastingservice,’ geeft de gouden jubilaris aan. Mia probeert zo goed mogelijk van het leven te genieten. De week is
steevast vol gepland. ‘Ik handwerk graag, brei sokken, kaart
met vrienden en bezoek Harten Klop. En natuurlijk is er het
werk thuis en moet je regelmatig boodschappen doen. Dan
is de week weer rond.’ Enthousiast vult ze aan dat ze ook
graag op vakantie gaat.

60
Jacobus van der Putten

50

Negentien jaar oud was Jacobus van der Putten uit Landgraaf, toen hij lid werd van de Vakbond ABW. Hij had namelijk een speciale link met de bond. Zijn schoonvader was bode
bij de vakbond. Dan is aansluiting bijna vanzelfsprekend.
Vijfentwintig jaar werkte Van der Putten bij Staatsmijn Hendrik. De gedwongen sluiting maakte een eind aan het dienstverband. De diamanten jubilaris ging aan de slag bij DSM
waar hij uiteindelijk met vervroegd pensioen ging. In die tijd
was hij tamboer maître van Fluit- en Tamboerkorps Juliana
in Abdissenbosch. Inmiddels heeft Jacobus van der Putten
een respectabele leeftijd bereikt en is er minder ruimte voor
hobby’s. ‘Het korps bestaat niet meer, dus dat is afgevallen.
Ik zorg voor mijn vrouw en het huishouden. Ik ben er trots
op dat ik nog kan autorijden. We wonen afgelegen en dan is
het handig dat je mobiel blijft,’ vertelt Jacobus van der Putten.
Tijdens de zestig jaar dat hij lid is van de Vakbond ABW heeft
Jacobus de bond vooral nodig gehad voor het regelen van
administratieve zaken, zoals de aanvraag van studiefinanciering en het invullen van de belastingaangifte. ‘Voor mij is
het bondslidmaatschap altijd vanzelfsprekend geweest. Voor
mijn twee zonen en een schoondochter ook.’
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Voorzitter Jack Hurxkens heet de aanwezigen van
harte welkom en houdt een huldigingstoespraak.
Overzicht van de feestzaal.
Ans Kolenburg roept alle jubilarissen naar voren.
Voorzitter Jack Hurxkens speldt de zilveren, robijnen, gouden en diamanten bondsinsignes op.
Onder de gedecoreerden oud hoofdbestuurder en
25-jarig jubilaris Ger de Vries samen met zijn
echtgenote.
Oud hoofdbestuursleden en gouden jubilarissen
Frans van der Sluijs (links) en Wiel Wittenbernds
(rechts) vermaken zich samen hun echtgenotes.
Jan Ridderbeekx zorgde voor de muzikale omlijsting.
Trio Ôngeplök tijdens een van hun vrolijke acts.
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Uitslag OR-verkiezingen
PROFICIAT ABW-LEDEN GEKOZEN IN DE ONDERNEMINGSRAAD VAN
DSM, LANXESS, OCINITROGEN, SITECH EN SABIC
EN DANK AAN ALLE WERKNEMERS IN DIE BEDRIJVEN DIE HUN STEM HEBBEN
UITGEBRACHT OP DE ABW-KANDIDATEN
Van 15 mei tot en met 20 mei jl. vonden de OR-verkiezingen
plaats bij DSM, Sitech en OCI Nitrogen en van 6 juni tot
en met 15 juni jl. bij Sabic en Lanxess Elastomers Europe
BV. In het onderstaande een overzicht van de gekozen
ABW-kandidaten in de verschillende bedrijven.
DSM
Bij DSM zijn alle twee ABW-kaderleden Jos Joosten (links) en
Arno Quadflieg gekozen in de OR PVC.

OCI NITROGEN
Onze OR-kandidaat Bij OCI NITROGEN was Jos Rook en ook
hij is gekozen.

SITECH
Bij Sitech hadden we 1 OR-kandidaat, te weten John Peulen
en ook hij is gekozen.

Van 6 juni tot en met 15 juni jl. vonden de OR-verkiezingen
bij Sabic en Lanxess plaats.
SABIC
Bij Sabic was de opkomst van deze OR-verkiezingen hoog,
maar liefst 80,69 %. In aantal stemgerechtigden uitgedrukt:
1.475 van de in totaal 1.828 stemgerechtigde collega’s brachten
via de computer hun stem uit. Namens de Vakbond ABW zullen
Cas Wilbers (links) enß Ed Dietzenbacher weer deel uit gaan
maken van de nieuwe OR.

De Vakbond ABW feliciteert Cas Wilbers en Ed Dietzenbacher
met hun OR-zetel en bedankt de overige 6 kandidaten t.w.
Bernadette Janssen, Henri van Leusden, Ron Tigelaar, Peter
Hendrik, Rob Onink en Cor van Kruchten voor hun inzet en het
gezamenlijk voeren van een mooie ABW-campagne. Op 1 juli
2011 treedt de nieuwe OR formeel aan en de zittingsperiode
loopt tot 1 juli 2014.

LANXESS ELASTOMERS EUROPE BV
Bij Lanxess Elastomers Europe BV (voorheen DSM Elastomers
BV) deed namens de Vakbond ABW ons kaderlid Jan
Vondenhoff mee en ook hij is gekozen in de OR.

OR-LEDEN VAN DE ABW: NOGMAALS VAN HARTE PROFICIAT
EN HÉÉL VEEL SUCCES TOEGEWENST IN DE NIEUWE OR.

VAKBOND ABW: STERK IN MAATWERK!
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Voor u gelezen
Bron: rijskoverheid.nl/ministeries/szw
WETTELIJK MINIMUMLOON PER 1 JULI 2011
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het
minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2011. Het wettelijk
brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en
ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2011:
€ 1.435,20 per maand
€ 331,20 per week
€ 66,24 per dag

kinderopvanginstellingen de plicht om ouders te informeren
voor welk aantal opvanguren men in aanmerking komt voor
kinderopvangtoeslag.
De controles op fraude zullen worden aangescherpt en de boetes
bij overtredingen kunnen oplopen tot 100 procent van het
fraudebedrag. Ook krijgen ouders een boete als zij bijvoorbeeld
een verlaging van het aantal opvanguren niet tijdig doorgeven.
De mogelijkheid om kinderopvangtoeslag met terugwerkende
kracht te ontvangen wordt beperkt.

BEPERKTE OPBOUW VAKANTIEDAGEN VOOR ZIEKE
WERKNEMERS AFGESCHAFT
De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van
minister Kamp (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) om de
regeling voor vakantie en verlof aan te passen. Werknemers die
langdurig ziek zijn krijgen voortaan recht op hetzelfde aantal
vakantiedagen als gezonde werknemers. Nu hebben zieke
werknemers minder wettelijke vakantiedagen dan gezonde
werknemers.
Per 1 januari 2012 hebben alle werknemers een wettelijk recht
op minimaal 20 vakantiedagen per jaar. De wijziging in de
regelgeving is noodzakelijk door uitspraken van het Hof van
Justitie van de Europese Unie.
Het wetsvoorstel regelt daarnaast dat werknemers vanaf
1 januari 2012 hun wettelijke vakantiedagen binnen zes
maanden na het opbouwjaar moeten opnemen. Daarna komen
deze dagen te vervallen. Het kabinet wil daarmee stimuleren
dat werknemers regelmatig vakantie opnemen en niet
jarenlang dagen opsparen. Het te lang uitstellen van vakantie
kan de gezondheid en veiligheid van werknemers in gevaar
brengen. De maximale termijn om wettelijke vakantiedagen op
te nemen, geldt niet voor werknemers die redelijkerwijs niet
in staat zijn geweest vakantie op te nemen. Daarnaast is het
voor werkgever en werknemer mogelijk in onderling overleg de
vervaltermijn te verlengen. Extra vakantiedagen vallen buiten
deze nieuwe regeling.
De nieuwe vakantiewetgeving treedt 1 januari 2012 in werking.

EERSTE KAMER STEMT IN MET NIEUWE KOOPKRACHTTEGEMOETKOMING VOOR 65-PLUSSERS
Ouderen vanaf 65 jaar die in Nederland belasting betalen, krijgen
vanaf 1 juni 2011 een andere koopkrachttegemoetkoming. De
Eerst Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel dat
dit regelt. De maatregel compenseert koopkrachtvermindering
als gevolg van fiscale beleidsmaatregelen.
Het wetsvoorstel Mogelijkheid Koopkrachttegemoetkoming
Oudere Belastingplichtigen (MKOB) vervangt de huidige AOWtegemoetkoming en is in 2010 door het kabinet Balkende IV
ingediend.
Ruim 2,5 miljoen Nederlandse belastingbetalers komen voor de
nieuwe tegemoetkoming in aanmerking. De tegemoetkoming
bedraagt –net als nu het geval is- ongeveer €400 bruto per jaar.
Ouderen die in het buitenland wonen en daar hun belasting
betalen, komen niet voor de tegemoetkoming in aanmerking;
dat zijn naar schatting 280.000 mensen. Ouderen vanaf 65 jaar
die in het buitenland wonen en in Nederland over 90% of meer
van hun inkomen belasting betalen, krijgen de tegemoetkoming
wel. Dat zijn ongeveer 15.000 mensen. De SVB heeft degenen
die in het buitenland wonen en een AOW-tegemoetkoming
ontvangen in januari 2011 geïnformeerd over de wijziging,
zodat men zich er op kan voorbereiden.
De vervanging van de AOW-tegemoetkoming levert een
besparing op van ongeveer 60 miljoen in 2011, €109 miljoen in
2012 oplopend tot €119 miljoen in 2015.

ALLEEN KINDEROPVANGTOESLAG VOOR GEWERKTE
UREN
Fraude en oneigenlijk gebruik van de kinderopvang wordt stevig
aangepakt. De kinderopvangtoeslag wordt vanaf volgend jaar
gekoppeld aan het aantal uren dat de ouders of verzorgers van
het kind werken. Uitgangspunt hierbij is het aantal gewerkte
uren van de minst werkende partner.
Bij dagopvang (0-4 jarigen) hebben de ouders of verzorgers
recht op kinderopvangtoeslag voor maximaal 140 procent
van het aantal gewerkte uren. Zo worden ook de reistijd en
(middag)pauzetijd gecompenseerd. Dit staat in een brief van
minister Kamp (SZW) en staatssecretaris Weekers (Financiën)
aan de Tweede Kamer.
Voor de buitenschoolse opvang (4-12 jarigen) geldt dat
ouders of verzorgers maximaal 70% van hun gewerkte
uren kunnen declareren als opvanguren. Daarnaast krijgen

GELDIGHEIDSDUUR NIEUWE WSW-INDICATIES PER 15
MEI 2011 VERKORT
Vanaf 1 januari 2013 is de Wet Sociale werkvoorziening (Wsw)
nog slechts toegankelijk voor mensen die alleen beschut kunnen
werken. Mensen die bij een gewone werkgever aan de slag
kunnen, moeten dat ook doen. Dit staat in de hoofdlijnennotitie
Werken naar vermogen (Wnv) die de staatssecretaris op 21
april jl. naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Het is ongewenst dat nieuwe indicaties op basis van de bestaande
Wsw nog lang doorlopen ná de datum van de inwerkingtreding
van de nieuwe Wet werken naar vermogen. De staatssecretaris
heeft het UWV daarom verzocht, vooruitlopend op de
invoering van deze wet, de geldigheidsduur van de nieuwe
Wsw-indicaties aan te passen.
De geldigheidsduur wordt als volgt aangepast:
De geldigheidsduur van indicatiestellingen voor degenen van
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wie UWV de indicatieaanvraag ontvangt in de periode 15 mei
2011 tot en met 31 december 2011 wordt twee jaar.
De geldigheidsduur van indicatiestellingen voor degenen van
wie UWV de aanvraag ontvangt in de periode van 1 januari
2012 tot en met 31 december 2012 wordt één jaar.
In de hoofdlijnennotitie Werken naar vermogen staat dat
de huidige systematiek van rechten en plichten in de Wsw
niet verandert voor de groep mensen die op dit moment een
Wsw-indicatie heeft. Mensen die op of na 15 mei 2011 op de
wachtlijst komen en na 1 januari 2013 nog niet aan het werk
zijn, worden opnieuw geïndiceerd. Deze herindicatie gaat dan
volgens het nieuwe criterium voor “beschut werk”.
Werken naar Vermogen (WWNV)
Op 21 april jl. heeft het kabinet de notitie werken naar
vermogen aan de kamer gestuurd. In deze notitie kondigde het
kabinet aan dat op 1 januari 2013 de nieuwe Wet werken naar
vermogen (WWNV) wordt ingevoerd, een uniforme regeling
die meer mensen met een beperking aan werk moet helpen.
De WWNV komt in de plaats van de Wet Werk en Bijstand
(WWB) en de Wet Investeren in Jongeren (WIJ). Daarnaast
zullen mensen uit de Wajong die kunnen werken en mensen
die straks aankloppen bij de sociale werkvoorziening, maar
in staat zijn bij een gewone werkgever aan de slag te gaan,
onder de WWNV vallen. De Wajong blijft bestaan als vangnet
voor jonggehandicapten die helemaal nooit kunnen werken.
De sociale werkvoorziening blijft intact als voorziening
voor ‘beschut werk’, maar het aantal plekken zal op termijn

teruglopen omdat meer mensen bij een gewone werkgever aan
de slag kunnen.
ARBEIDSINSPECTIE
VRAAGT
MET
AANDACHT VOOR VEILIG WERKEN

FILMPJES

De Arbeidsinspectie stelt voor bedrijven in de afval- en
metaalindustrie filmpjes beschikbaar met voorbeelden en tips
om de veiligheid van medewerkers te bevorderen. De reden
is dat de Arbeidsinspectie constateert dat werknemers in
deze sectoren soms nog ongemerkt worden blootgesteld aan
veiligheids- en gezondheidsrisico’s.
In deze filmpjes, die in samenwerking met de sectoren zelf
zijn gemaakt, zijn de belangrijkste veiligheidsrisico’s voor
werknemers in kaart gebracht. De Arbeidsinspectie wil zo
werkgevers motiveren om te investeren in de veiligheid van
hun personeel. Ook wil de Arbeidsinspectie op deze manier
stimuleren dat werkgevers en werknemers met elkaar de
discussie over veilig werken aangaan.
Werknemers ademen soms ongemerkt gevaarlijke stoffen in
of lopen het risico op beknelling, valpartijen of aanrijdingen.
Verder is er niet altijd voldoende aandacht voor het gebruik van
beschermende kleding of de rol van bedrijfshulpverleners.
Deze eerste twee filmpjes richten zich op bedrijven in de
metaal- en afvalsector. Later volgen filmpjes voor andere
sectoren, waaronder de bouwsector.
h t t p : / / w w w. a r b e i d s i n s p e c t i e . n l / a c t u e e l / v i d e o s /
samenveiligwerkenindemetaalsector.aspx

Acties Sociale Werkvoorziening
Tegen afbraak van de Sociale Werkvoorziening en voor een fatsoenlijke CAO

Na een tweetal opwarmacties in Sittard en Heerlen hebben de
werknemers in de Sociale Werkvoorziening op woensdag 8 juni
jl. hun afkeur duidelijk gemaakt tegen de afbraakplannen van de
huidige regering, tijdens een manifestatie in Ulft.
De manifestatie had een tweeledig doel. Enerzijds het protest
tegen een onderdeel van het bestuursakkoord waarin de Sociale
Werkvoorziening wordt geregeld. In het bestuursakkoord wordt
de overdracht van een groot aantal taken van landelijk niveau
naar Gemeenten en Provincies geregeld en anderzijds aandacht
vragen voor de nieuw af te sluiten CAO.
Gemeenten worden op termijn zelf verantwoordelijk voor het in
stand houden en financieren van de SW, maar deze decentralisatie
gaat gepaard met grote bezuinigingen. Bezuinigingen die van
invloed zijn op de manier waarop de SW uitgevoerd kan worden.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die op die dag in
vergadering bijeen waren in, niet toevallig, ook Ulft hebben
het onderdeel waarin de SW is geregeld, afgewezen. Dit besluit
werd met gejuich begroet tijdens de manifestatie, maar de
onduidelijkheid blijft, omdat de regering ook zonder akkoord
van de Gemeenten het bestuursakkoord dwingend kan opleggen.
Als Vakbond ABW waren we met een ruime delegatie, allen
werkzaam n de Sociale Werkvoorziening, aanwezig op deze
manifestatie.
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CAO-nieuws
ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO GROENTE & FRUIT
De cao heeft een looptijd van 1 april 2011 t/m 31 maart 2012.

PRINCIPEAKKOORD CAO TEXTIELGROOTHANDEL
De cao heeft een looptijd van 1 april 2011 t/m 31 maart 2012.

Lonen
De lonen worden structureel per 01-07-2011 verhoogd met 1,75%

Lonen
De werkelijk betaalde salarissen en de salarisschalen worden
verhoogd per 01-08-2011 met 1,75%.

Aanpassing jeugdlonen/aanloopschaal
Er komt nog maar 1 aanloopschaal in de cao (oude schaal
A), waardoor nieuwe werknemers maximaal 1 jaar in een
aanloopschaal zitten en dan doorstromen naar de oorspronkelijke
salarisschaal. De term vakvolwassen gaat uit de cao.
Jaarlijkse uitkeringen en vakantietoeslag
De jaarlijkse uitkering (art. 18 cao) wordt per 01-01-2012
verhoogd met 0,25%.
Tegemoetkoming kosten
De cao-afspraak over de werkgeversbijdrage van € 15,- voor
aanvullende ziektekostenpremie, blijft van toepassing. De tekst
wordt zo aangepast dat iedereen ook daadwerkelijk € 15 per
maand zal ontvangen.

Afschaffen jeugdschalen
Cao-partijen gaan de mogelijkheden onderzoeken om
leeftijdschalen te vervangen door ervaringsjaren. Dit zal in de
werkgroep FUWA (functiewaardering) worden opgenomen.
Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
Cao-partijen hebben afgesproken om middels een enquête uit te
zoeken of de inspanningsverplichting voor extra werkplekken
voor jeugdige werklozen en jonge gehandicapten is gerealiseerd.
Overig
Cao-partijen zijn akkoord met het instellen van de volgende drie
werkgroepen: Flexibiliteit; Scholing en duurzame inzetbaarheid;
en Functiewaardering.

Arbeidsduur
Cao-partijen zijn het eens over het omzetten van vakantie naar
vakantie-uren. Dit betekent:
• het aantal van 25 vakantiedagen zal worden omgezet naar
een recht op 200 vakantie-uren;
• het aantal van 9,5 adv-dagen zal worden omgezet naar een
recht van 76 adv-uren.

Wat is een onderhandelingsresultaat?
Wat is een princiepakkoord?
Wat is een Cao?

Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
De premie voor de WGA blijft voor rekening van de werkgever
gedurende de looptijd van de cao.
Wajong en kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt: Er zijn
afspraken gemaakt dat elk bedrijf binnen de sector, minimaal 1
werknemer in dienst zal hebben die onder deze groep valt.

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.

Arbeidsovereenkomst
Met ingang van de nieuwe cao, zullen de opzegtermijnen vanuit
de Wet Flexibiliteit en Zekerheid gaan gelden.

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.

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.

Vakbond ABW
sponsort Heideloop
Op 15. mei jl. vond de Heideloop plaats. Namens de Vakbond ABW – die
sponsor is van de Heideloop - deed hoofdbestuurslid John Oostdijk mee
aan deze loop
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Zilveren bruiloft
Op 9 mei jl. waren de heer en mevrouw
J.F.M. Joosten uit Nieuwstadt 25 jaar gehuwd.

25-jarige jubilarissen juli 2011
J.M. Bugera uit Geleen
H.G.L.J. Bloemen uit Epen
M.M. Stevelmans uit Brunssum
A.F.J.J. Smits uit Maastricht
M.J. Dohmen uit Landgraaf
40-jarige jubilarissen juli 2011
G.G.A. Luypen uit Hoensbroek
J.A. in ’t Veen uit Heerlen
50-jarige jubilarissen juli 2011
L.M.M. Deckers uit Kerkrade
W.J. Beyer uit Kerkrade

Vanaf deze plaats onze hartelijke gelukwensen! Een nog lange en goede toekomst samen wordt jullie toegewenst
door de Vakbond ABW! Proficiat!

Jubilarissen
25-jarige jubilarissen juni 2011
M.P.T. Mertens uit Ittervoort
H.J.F. De la Haye uit Landgraaf
40-jarige jubilarissen juni 2011
G.H. Cobben uit Heerlen
N.J. Hanssen uit Heerlen
M.J.G. Duyzings uit Klimmen
J. Hoeppertz-Pötgens uit Kerkrade
50-jarige jubilarissen juni 2011
M.R. Deckers-Borghans uit Landgraaf
M.J. Suyk uit Roosteren

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

Overleden

Op 10 april 2011 overleed in de
leeftijd van 99 jaar ons bondslid
de heer W.A. Janssen uit Sittard
Op 4 mei 2011 overleed in de
leeftijd van 51 jaar ons bondslid
de heer B.L. Venerius uit Heerlen
Op 10 mei 2011 overleed in de
leeftijd van 64 jaar ons bondslid
mevrouw A.M.J. Pieters-Duckers uit
Bocholtz
Op 27 mei 2011 overleed in de
leeftijd van 86 jaar ons bondslid
mevrouw C.P. Baas-Smeets uit Brunssum
Op 3 juni 2011 overleed in de
leeftijd van 66 jaar ons bondslid
mevrouw S.M. Groeneveld uit Maastricht

Op 12 januari 2011 overleed in de
leeftijd van 61 jaar ons bondslid
mevrouw T. van Haasen uit Nuth

Op 8 juni 2011 overleed in de
leeftijd van 92 jaar ons bondslid
de heer J. Dalm uit Amstenrade

Op 3 februari 2011 overleed in de
leeftijd van 75 jaar ons bondslid
de heer P.E.M. Bouts uit Hoensbroek

Op 10 juni 2011 overleed in de
leeftijd van 69 jaar ons bondslid
mevrouw N. Halmans-van Dijk uit Maastricht

Op 18 februari 2011 overleed in de
leeftijd van 81 jaar ons bondslid
dhr. F.H. Kleynen uit Kerkrade
Op 7 april 2011 overleed in de
leeftijd van 66 jaar ons bondslid
de heer P.L.G. Lejeune uit Heerlen

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
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Op bezoek bij...
Dalli de Klok
De CAO onderhandelingen zijn momenteel lopende. De vakbonden hebben ingezet op een loonsverhoging van 3 % voor
een looptijd van 1 jaar. Bij het ter perse gaan van deze Vizier is
nog niet bekend of er een principeakkoord is.
DocMorris
Werkgever en vakbonden hebben in april jl. een principeakkoord bereikt met betrekking tot een nieuwe CAO. Inmiddels
heeft er medio mei jl. een ledenvergadering bij de onderhandelende vakbonden plaatsgevonden en door de leden van beide
vakbonden is het akkoord nog niet geaccepteerd. Er zal verder
onderhandeld gaan worden.
DSM
Tot aan het einde van dit jaar zal de studieafspraak duurzame
inzetbaarheid die in het teken van de CAO is gemaakt, verder
worden uitgewerkt in de werkgroepen.
Intertek Polychemlab
Inmiddels heeft de eerste CAO onderhandeling plaatsgevonden. De vakbonden hebben ingezet op 2,5 % loonsverhoging
bij een looptijd van 1 jaar. Eind juni zal er vermoedelijk een
principeakkoord zijn maar bij het ter perse gaan van deze Vizier is dit nog niet bekend.

Stichting ASB
Maecon heeft, met het oog op de verliezen, een beroep gedaan
op het Werkvoorzieningschap OZL. De medewerkers van ASB
zijn in dienst bij het WOZL. Maecon heeft verzocht om aandacht voor de verliezen die jaarlijks ontstaan. Voor het WOZL
was dit aanleiding om meteen alle activiteiten naar zich toe te
trekken, met uitzondering van een aantal Maecon medewerkers die indirect werkzaam zijn bij de Stichting ASB. Een en
ander heeft inmiddels geleid tot een impasse die in ieder geval
voor een hoop onrust zorgt.
The Phone House
In maart jl. zijn de CAO onderhandelingen bij The Phone House
gestart. Inzet is een looptijd van een jaar en een loonsverhoging van 3 %. De onderhandelingen zijn nog lopende.
Kijk voor het laatste nieuws ook op onze website
www.vakbondabw.nl

Maecon
Het overleg is tot op heden gebruikt om de situatie tussen Maecon en WOZL te bespreken. In juli is een eerste overleg gepland.
OCI Nitrogen
In juni is hier net als bij DSM gestart met de CAO studieafspraak duurzame inzetbaarheid.
Soft Drink International
De kwestie van de rentevergoeding is door de weigerachtige
houding van de directie om het vonnis van de rechter te volgen nog steeds niet geregeld. Er wordt een incassoprocedure
gestart.
SROL
Er is inmiddels een akkoord bereikt wat voorgelegd zal worden
aan de leden. Overeengekomen is een looptijd van 1 jaar en o.a.
een structurele loonsverhoging van 0,5%. Daarnaast een verhoging van 1% van de eindejaarsuitkering tot 8% .
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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.

ek
Roger vd Bro

Celanese
De onderhandelingen voor een nieuwe CAO zijn in juni jl. gestart. Naast een redelijke loonsverhoging willen we goede afspraken maken voor levensfasen bewust personeelsbeleid.

Will Kapell

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

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

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

(deze strook niet invullen)

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

Bondsnummer:

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

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

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

Bondsnummer:

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

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

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

invullen.
een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.

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

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

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

invullen.
exemplaar van het juridisch reglement

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

exemplaar van de statuten ontvangen.
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
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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
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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: .......................

15
15

16

