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UW ADRESGEGEVENS

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

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

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

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

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Drukk

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

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

Drukkerij Vijgenboom
ook uw ideale drukwerkpar tner

...als het gaat om persoonlijk advies, 

vriendelijke service, snelle levering, 

kwaliteit en concurrerende prijzen.

Wij maken ons druk om uw drukwerk.

Ons enthousiaste verkoopteam 

staat als een boom voor U gereed.

WWW

Reeds vele leden van ons hebben de website van 
de Vakbond ABW bezocht op internet. 
Indien u dat nog niet heeft gedaan, ga dan 
naar www.vakbondabw.nl.
Om onze leden nog sneller en beter te voor-
zien van delangrijke ontwikkelingen, is er een 
rubriek ‘Laatste Nieuws’. Klik hier op voor de 
laatste ontwikkelingen.
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Dit wil ik met u delen…
DE P VAN PRINSJESDAG 2011 EN VAN HET PENSIEONAKKOORD…
Blunderen, Glunderen en Grienen.

Time flies! Ja, dat kun je wel zeggen, zeker als je door alle commotie over het 
zeer vroegtijdig uitlekken van de Miljoenennota 2012 eraan herinnerd wordt 
dat er ook weer een derde dinsdag in september is, en dus Prinsjesdag. 
Meestal kijk ik op Prinsjesdag nadat de Troonrede is uitgesproken door onze 
koningin uit naar het - voor mij - moment suprème, nl. de presentatie van 
het koffertje met de Miljoenennota en de Rijksbegroting die door de minister 
van Financiën aangeboden wordt aan de Tweede Kamer.  Ik ben dan heel erg 
benieuwd wat de impact daarvan is voor ons Nederlandse burgers.
Op de Miljoenennota rust al jaren tot aan de presentatie van het koffertje 
een embargo. Het wordt vooral om politieke en publicitaire redenen zo lang 
mogelijk geheim gehouden. Journalisten onderling willen oh zo graag met hun 
naam in de pers pronken als de journalist die als eerste deze Miljoenennota 
wist te bemachtigen. Maar dit jaar verbaasde de rijksoverheid de burgers en 
journalisten door de Miljoenennota, zélf en kennelijk per ongeluk op een 
onbeschermde website te plaatsen. Daarmee zette de Rijksvoorlichtingsdienst 
(RVD) de jaarlijkse traditie van roemloos verlies bij het geheim houden van dit 
stuk voort. En nu zelfs in een nog hogere versnelling via de sociale media en 
de pers: Prinsjesdag viel dit jaar daarom eerder dan ooit.
‘Koersvast in onzekere tijden’, heeft de Miljoenennota dit jaar als titel 
meegekregen met als verwijzing naar de gevolgen van de Europese 
schuldencrisis. Een ding staat vast en wel dat de tijden  onzeker zijn, maar of 
die ook koersvast zijn, dat zal de tijd ons leren. 
Aangemoedigd door de eigen blunder besloot het kabinet alle relevante stukken 
voor de rijksbegroting 2011 meteen te publiceren. Met z’n allen schateren we 
over deze blunder van formaat en al gauw na lezing van de Rijksbegroting is 
duidelijk dat de economische crisis leidt tot dalende koopkracht, een hogere 
staatsschuld en een nog groter overheidstekort dan eerder werd verwacht. 
Koningin Beatrix gaf tijdens haar Troonrede in de Ridderzaal dan ook aan, 
dat ons land economisch moeilijke tijden doormaakt en dat dit aan niemand 
ongemerkt voorbij zal gaan.
En dan ook nog het op de valreep behaalde Pensioenakkoord. Bijna synchroom 
met Prinsjesdag 2011, 1 dag daar voor, besloot de Federatieraad FNV dat er 
een pensioenakkoord is, en dit tot groot ongenoegen van AbvaKabo en FNV 
Bondgenoten.De stem van FNV Bouw was doorslaggevend en toezeggingen van 
minister Kamp schijnen daartoe geleid te hebben. Ook het hoofdbestuur van de 
Vakbond ABW heeft zich uitvoerig hiermee beziggehouden en dit heeft na een 
interessante en  constructieve discussie geleid tot het volgende ABW-standpunt:
1 We blijven vasthouden aan 65 jaar.
2.  We zijn van mening dat de gelden, die daar voor nodig zijn, 
      toch op een andere manier gehaald kunnen worden om de AOW 
     op 65-jarige leeftijd betaalbaar te houden.
3.  Het pensioen mag niet afhankelijk zijn van beleggingsresultaten 
     en moet dus waardevast zijn.
Ook zullen we kijken naar de nieuwe vitaliteitsregeling, die 
geleidelijk wordt ingevoerd over de jaren 2012 en 2013. 
Via Vizier zullen we  u verder op de hoogte houden.

Jack Hurxkens,
voorzitter.
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Om te noteren

•	 Vizier	verschijnt	minimaal	6	keer		 	
 per jaar.
•	 Het	volgende	nummer	van	Vizier		 	
 verschijnt  17 december 2011.
•	 U	kunt	kopij	inleveren	tot	uiterlijk		 	
 19 oktober a.s.
•	 Bijeenkomst	met	als	thema	‘Woeker	-	
 polissen’  op maandag 31 oktober   
 om 19.00 uur a.s. in Cultuurhuis 
 ’t Patronaat Sittarderweg 145 te   
 Heerlen
•	 Kijk	voor	het	laatste	nieuws	op		
 www.vakbondabw.nl
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Prinsjesdag 2011
De effecten van de miljoennenota op Nederlandse burgers

De Miljoenennota is een toelichting op de rijksbegroting en 
hierin worden de belangrijkste kabinetsplannen en keuzes 
samengevat en wordt duidelijk wat deze plannen kosten. 
Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de economische 
en financiële situatie van Nederland. Ook de verwachte 
ontwikkelingen komen aan bod.
Op de pagina’s 4 t/m 7 zullen we per categorie de belangrijkste 
maatregelen voor u op een rij zetten en dan met name ook het 
effect voor u. We onthouden ons van bedragen, 
daar die nog niet definitief zijn.
Wat de Nederlandse burgers 
vinden van de Miljoenennota 
2012 blijkt uit een eerste peiling 
van Maurice de Hond: meer dan de 
helft van de Nederlanders, 56 %, 
is negatief over de Miljoenennota; 
slechts 12 % is positief. 
Een eerste reactie onzerzijds is dat 
deze Miljoenennota een groot aantal 
bezuinigingen behelst die de burger 
rechtstreeks in de portemonnee 
raakt.Vooral gezinnen met kinderen, 
chronisch zieken en mensen met een 
beperking, oudere werknemers en ambtenaren met midden-
inkomens worden zwaar getroffen door het kabinetsbeleid. 

CHRONISCH zIEKEN EN mENSEN mET EEN BEPERKING

Wijzigingen Sociale Werkvoorziening
Voor alle mensen die (deels) kunnen werken en die vanaf 1 
januari 2012 gebruik willen maken van de bijstand, de Wajong 
of de sociale werkvoorziening gaat per 2013 de ‘Wet Werken 
naar Vermogen in’. Mensen die nu in die regelingen zitten, 
worden ontzien.

Persoonsgebondenbudget (PGB)
Mensen die langdurige zorg nodig hebben door ziekte, 
handicap of ouderdom, kunnen in bepaalde gevallen van de 
overheid een persoonsgebonden budget krijgen waarvoor zij 
zelf hulp, begeleiding of zorg kunnen kopen. 
Vanaf 1 januari 2012 is het persoonsgebonden budget alleen 
nog bestemd voor mensen die van het Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ) een ‘verblijfsindicatie’ voor een zorginstelling 
hebben gekregen. Mensen met een extramurale AWBZ-
indicatie zijn voor persoonlijke verzorging en/of verpleging 
vanaf uiterlijk 1 januari 2014 aangewezen op zorg in natura. 

Dat is zorg van een professionele zorgverlener. Mensen met een 
extramurale AWBZ-indicatie voor begeleiding of dagbesteding 
krijgen vanaf 1 januari 2014 begeleiding vanuit de gemeente 
(Wmo). Mensen die op dit moment een pgb, maar geen AWBZ-
indicatie voor verblijf in een zorginstelling hebben, krijgen 
vanaf uiterlijk 1 januari 2014 geen pgb meer.

De Vakbond ABW wil oneigenlijk gebruik van de PGB 
voorkomen. Daarom vinden we 
dat de indicatie duidelijk moet zijn 
en voorkomen moet worden , dat 
mensen, die ervoor in aanmerking 
komen, buiten de boot vallen.

GEzONDHEIDSzORG

Stoppen met roken programma
Het “Stoppen met roken” 
programma verdwijnt uit het 
basispakket. Dat betekent 

dat de kosten van ondersteunende 
geneesmiddelen niet meer worden vergoed uit het basispakket.

maagzuurremmers
Maagzuurremmers voor kortdurend gebruik, in tablet- of 
capsulevorm, worden uit het basispakket geschrapt. Mensen 
moeten deze vanaf 2012 zelf betalen. Oók als deze middelen 
voorgeschreven zijn door een arts. Er zijn uitzonderingen: 
maagzuurremmers voor chronisch gebruik (langer dan 
6 maanden) die voorgeschreven zijn door een arts of 
maagzuurremmers in injectievorm blijven in het basispakket.

Dieetadvisering
In het basispakket van de Zorgverzekeringswet worden nu 
maximaal 4 uren dieetadvies op jaarbasis vergoed. Met ingang 
van 2012 wordt die vergoeding geschrapt. Dieetadvies komt 
dan voor eigen rekening of voor rekening van de aanvullende 
verzekering. Voor mensen die lijden aan COPD, diabetes of die 
een vasculair risico hebben, geldt een uitzondering.

Fysiotherapie
Het aantal behandelingen dat verzekerden van 18 jaar en ouder 
zelf moeten betalen, gaat omhoog van 12 naar 20. Een aantal 
aandoeningen van de ‘chronische lijst’ wordt met ingang van 
1 januari 2012 niet langer vergoed.

Elke derde dinsdag van september is het Prinsjesdag. Dit jaar viel Prinsjesdag op 20 september 2011. Prinsjesdag is 
de feestelijke opening van het nieuwe werkjaar van de Staten-Generaal (de Eerste en Tweede Kamer). De Koningin 
rijdt op deze dag in de Gouden Koets naar het Binnenhof in Den Haag en leest in de Ridderzaal de Troonrede voor. In 
de Troonrede staan de belangrijkste plannen van de regering voor het komende jaar. Later op de dag overhandigt de 
minister van Financiën, dat is minister Jan Kees de Jager, de miljoenennota en de rijksbegroting aan de voorzitter van 
de Tweede Kamer, Gerdi Verbeet. Dit doet hij uit naam van de regering. Prinsjesdag 2011 is de eerste voor mark Rutte 
als minister president.
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Curatieve Geestelijke Gezondheidszorg (GGz)
De eigen bijdrage voor een bezoek aan een psycholoog wordt 
vanaf 1 januari 2012 20 euro per consult (was 10 euro). 
Maximaal 5 consulten worden vergoed (tot 2012 8). Voor meer 
complexe psychische zorg, de tweedelijns-ggz, moet vanaf 
2012 een eigen bijdrage per kalenderjaar worden betaald: 
100 euro voor behandelingen tot 100 minuten en 200 euro 
voor behandelingen vanaf 100 minuten. Voor verblijf in een 
psychiatrisch ziekenhuis wordt vanaf de tweede maand 145 
euro per maand in rekening gebracht.

Aanpassingsstoornis uit het basispakket 
De behandeling van aanpassingsstoornissen (psychische stress  
bij belangrijke gebeurtenissen) gaat uit het basispakket.

zorgtoeslag
Het kabinet verlaagt via een stapsgewijze verhoging van 
de normpercentages in vier jaar tijd de zorgtoeslag. Het 
normpercentage is het percentage van het inkomen dat een 
huishouden zelf aan zorg moet betalen. Dit is een maatregel 
die alle gebruikers van de zorgtoeslag betreft. Om de gevolgen 
voor de lagere inkomens zo beperkt mogelijk te houden, wordt 
verder het afbouwpercentage jaarlijks verhoogd. Dit betekent 
dat hogere inkomensgroepen bovenop de korting die voor 
iedereen geldt minder recht op zorgtoeslag krijgen

WERK EN INKOmEN

Ontwikkeling koopkracht
Iedereen gaat in 2012 iets merken van de bezuinigingen. De 
koopkracht daalt volgend jaar in doorsnee met 1 %. Het kabinet 
meldt dat ze de lasten zo evenwichtig mogelijk willen verdelen 
over de verschillende groepen. 

Vitaliteitssparen vervangt spaarloon- en levensloop-
regeling
De spaarloonregeling en de levensloopregling gaan op 
in de nieuwe regeling vitaliteitssparen. Vitaliteitssparen 
stelt deelnemers in staat fiscaal voordelig te sparen en is 
toegankelijk voor werknemers en ondernemers (waaronder 
zzp-ers). Het tegoed mag vrij besteed worden en er geldt 
geen opnamebeperking. De stortingen in vitaliteitssparen 
zijn fiscaal aftrekbaar en er wordt pas belasting geheven bij 
opname van het tegoed. Het maximale fiscaal gefaciliteerd op 
te bouwen vermogen bedraagt in totaal € 20.000. Er geldt een 
jaarlijks aftrekbare maximuminleg van € 5.000.

Verhoging pensioenleeftijd
De toename van het aantal 65-plussers en de krimp van de 
beroepsbevolking, maakt langer doorwerken noodzakelijk. 
Daarom gaat de pensioenleeftijd in 2020 omhoog naar 66 
jaar en worden de fiscale faciliteiten voor het opbouwen van 
aanvullend pensioen beperkt. 
Met het pensioenakkoord stijgt de pensioenleeftijd in 
2025 naar 67 jaar en blijft deze verder meegroeien met de 
levensverwachting. De aanpassing van de fiscale faciliteiten 
wordt dan anders ingericht.

Nieuwe renteregeling voor heffing en vergoeding rente 
bij belastingaanslagen
Er komt een nieuwe renteregeling voor het heffen en vergoeden 
van rente bij belastingaanslagen. Hierdoor hebben 8 miljoen 
van de 10 miljoen belastingplichtigen in de inkomstenbelasting 
niet langer te maken met rente.

Aanpak misbruik en oneigenlijk gebruik van toeslagen
Misbruik en oneigenlijk gebruik van toeslagen wordt stevig 
aangepakt. De boetebedragen worden dan ook flink verhoogd.

Een bankrekeningnummer om misbruik bij 
belastingteruggaaf te voorkomen
De kans op misbruik van een rekeningnummer door iemand 
die geen recht heeft op een belastingteruggaaf of toeslag 
moet zo klein mogelijk zijn. Daarom wordt voorgesteld om 
voor alle betalingen door de Belastingdienst (omzetbelasting 
uitgezonderd) één bankrekeningnummer te gebruiken.

GEzINNEN

Herziening stelsel van kindregelingen
De kosten van alle kindregelingen bij elkaar zijn tussen 2005 
en 2010 gestegen van 7 miljard euro naar 10 miljard euro 
per jaar. Die kosten zullen, zonder ingrijpen, de komende 
jaren nog verder stijgen. Dat is, gelet op de positie van de 
overheidsfinanciën, onverantwoord. Het kabinet wil de 
uitgaven aan kindregelingen in 2015 weer op het niveau van 
2008 hebben: circa 9 miljard euro. Een andere aanleiding om 
het stelsel van kindregelingen te herzien, heeft te maken met 
het grote aantal, (elkaar soms tegenwerkende), regelingen 
voor mensen met kinderen. Het streven is om het aantal 
regelingen drastisch te verminderen, tot uiteindelijk van circa 
vier. De bezuinigingen in de kinderopvang zijn aangepast ten 
opzichte van de oorspronkelijke plannen in het regeerakkoord. 
De maximum uurprijs gaat niet omlaag, maar er komen 
maatregelen die de lasten evenwichtiger over inkomensgroepen 
verdelen. De combinatiekorting die fiscale ondersteuning biedt 
aan minst verdienende partners en alleenstaande ouders, gaat 
omhoog. Deze maatregel compenseert voor een deel de effecten 
van bezuinigingen op de kinderopvang. Verder gaat er in 2012 
geld van het budget voor kinderbijslag naar het budget voor het 
kindgebonden budget. Dit houdt de inkomensondersteuning 
aan gezinnen met lage of modale inkomens beter op peil.

Wijzigingen in de kinderopvang
De overheidsuitgaven voor kinderopvang zijn de laatste jaren 
verdrievoudigd, van 1 miljard euro in 2005 naar ruim 3 miljard 
euro in 2010. Om de uitgaven enigszins binnen de perken 
te houden en om meer evenwicht te brengen in de verdeling 
van de kosten, worden de bijdragen van de overheid aan 
kinderopvang in 2012 verminderd. Ouders gaan meer betalen 
en de overheidsbijdrage wordt gekoppeld aan het aantal 
gewerkte uren. 

Wijziging kosten aftrek levens onderhoud  in de  
inkomstenbelasting
Ouders of verzorgers die geen kinderbijslag ontvangen, kunnen 
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minder lang de kosten voor levensonderhoud aftrekken in de 
inkomstenbelasting. De leeftijdsgrens voor kinderen waarvoor 
uitgaven in aanmerking kunnen worden genomen, wordt 
verlaagd van 30 naar 21 jaar.

Aanpassing bijstandsuitkeringen voor gezinnen
Iedereen moet zelf zoveel mogelijk in zijn inkomen voorzien. 
Kan dat echt niet, dan krijgen mensen bijstand, zodat hun 
inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum. In de 
eerste plaats wordt de bijstand voor gezinnen aangepast. 
Ouders en inwonende kinderen moeten met ingang van 
1 januari 2012 gezamenlijk één uitkering aanvragen. De 
gemeente kijkt vervolgens niet meer alleen naar het inkomen 
van de partner, maar naar de inkomsten van iedereen in het 
huishouden.

Sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders
Tot nu toe hoefden alleenstaande ouders niet te solliciteren. 
Deze ontheffing vervalt met ingang van 1 januari 2012. Om 
werken te stimuleren, mogen alleenstaande ouders wel meer 
bijverdienen, zonder dat de uitkering wordt gekort.

Beperken van uitkeringen naar het buitenland
Mensen die in Nederland wonen en kinderen in het 
buitenland hebben, kunnen op dit moment nog de 
uitkering doorsluizen. Het kabinet neemt verschillende 
maatregelen om deze mogelijkheid te beperken. In 2012 
wordt bijvoorbeeld voor landen buiten de Europese Unie het 
zogenoemde woonlandbeginsel ingevoerd in de algemene 
kinderbijslag (AKW), Algemene nabestaandenwet (Anw) en de 
vervolguitkering van de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk 
Arbeidsongeschikten (WGA). De uitkering wordt gekoppeld 
aan de kosten van levensonderhoud in dat betreffende land, 
die vaak lager zijn dan in Nederland. Per 1 januari 2013 doet 
het kabinet hetzelfde voor het kindgebonden budget. Verder 
beperkt het kabinet in 2014 de ‘export’ van de kinderbijslag en 
het kindgebonden budget buiten de EU. Dit vergt aanpassing 
van verdragen met die betreffende landen, zoals het beëindigen 
van 7 voorlopig toegepaste verdragen per 1 januari 2012.

Kinderbijslag vervalt voor uit huis geplaatste kinderen
Ouders van kinderen die uit huis zijn geplaatst en bijvoorbeeld 
verblijven in een pleeggezin of een instelling, betalen daarvoor 
een bepaald bedrag (eigen bijdrage). 
Per 1 januari 2012 vervalt deze bijdrage. In plaats daarvan 
ontvangen ouders van kinderen die uit huis zijn geplaatst geen 
kinderbijslag en geen kindgebonden budget meer (als daarvan 
sprake is). Als het kind weer thuis komt wonen, ontvangen de 
ouders weer kinderbijslag en een kindgebonden budget.

WERKzOEKENDEN

meer eigen verantwoordelijkheid werkzoekenden
Werkzoekenden moeten zelf meer doen om aan werk te 
komen. Het zogenoemde re-integratiebudget van gemeenten 
en UWV wordt in 2012 behoorlijk verlaagd.
 
Omscholingsbudget voor ontslagen werknemers
De beroepsbevolking wordt kleiner. Daarom moet iedereen 
die kan werken dat ook doen en vooral zo lang mogelijk. 

Dat vereist extra investering in scholing van 
werknemers, bijvoorbeeld in de vorm van een 
werk-naar-werk budget. Werknemers krijgen 
vanaf 1 januari 2013 een van-werk-naar-werk-
budget dat hen bij ontslag de mogelijkheid 
geeft om geld te besteden aan onder andere 
(om)scholing

mobiliteitsbonus
Met ingang van 1 januari 2013 komt 
er een mobiliteitsbonus om het voor 
bedrijven aantrekkelijker te maken oudere 
werknemers, uitkeringsgerechtigden en 
arbeidsgehandicapten in dienst te nemen.

Hardere aanpak uitkeringsfraude
Uitkeringsfraude van burgers en bedrijven 
wordt harder aangepakt: de boetes hiervoor 
gaan met ingang van 1 juli 2012 fors omhoog. 
Voor burgers betekent dit dat ze te maken 

krijgen met sancties als ze geen informatie, te laat, of onjuiste 
informatie verstrekken waardoor ze ten onrechte een (te 
hoge) uitkering krijgen. Te veel betaalde uitkeringen moeten 
terugbetaald worden. Het fraudebedrag wordt daarnaast ook 
nog eens als boete opgelegd. Iemand met een uitkering die al 
een keer beboet is, verliest bij het opnieuw in de fout gaan vijf 
jaar lang het recht op uitkering. Voor de bijstand vervalt het 
recht op de uitkering drie maanden, omdat de bijstand het 
vangnet is. De hardere fraudeaanpak van burgers en bedrijven 
levert naar verwachting 180 miljoen euro aan besparingen op.

mENSEN mET EEN LAAG INKOmEN

zorgtoeslag
Het kabinet verlaagt via een stapsgewijze verhoging van 
de normpercentages in vier jaar tijd de zorgtoeslag. Het 
normpercentage is het percentage van het inkomen dat een 
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huishouden zelf aan zorg moet betalen. Dit is een maatregel 
die alle gebruikers van de zorgtoeslag betreft. Om de gevolgen 
voor de lagere inkomens zo beperkt mogelijk te houden, wordt 
verder het afbouwpercentage jaarlijks verhoogd. Dit betekent 
dat hogere inkomensgroepen bovenop de korting die voor 
iedereen geldt minder recht op zorgtoeslag krijgen

Afschaffing doorwerkbonus
De arbeidskorting voor werknemers ouder dan 58 jaar én de 
doorwerkbonus voor werknemers die 62 jaar of ouder zijn, 
worden afgeschaft en er komt 1 werkbonus voor in de plaats. 
De nieuwe werkbonus bedraagt 3.000 euro per jaar en is gericht 
op 62-plussers met een laag inkomen

Werkende ouders en kinderopvang
De bezuinigingen in de kinderopvang zijn aangepast ten 
opzichte van de oorspronkelijke plannen in het regeerakkoord. 
De maximum uurprijs gaat niet omlaag, maar er komen 
maatregelen die de lasten evenwichtiger over inkomensgroepen 
verdelen. Verder gaat er in 2012 geld van het budget voor 
kinderbijslag naar het budget voor het kindgebonden budget. 
Dit houdt de inkomensondersteuning aan gezinnen met lage of 
modale inkomens beter op peil.

Aanpassing bijstandsuitkeringen voor gezinnen
Iedereen moet zelf zoveel mogelijk in zijn inkomen voorzien. 
Kan dat echt niet, dan krijgen mensen bijstand, zodat hun 
inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum. In de eerste 
plaats wordt de bijstand voor gezinnen aangepast. Ouders en 
inwonende kinderen moeten met ingang van 1 januari 2012 
gezamenlijk één uitkering aanvragen. De gemeente kijkt 
vervolgens niet meer alleen naar het inkomen van de partner, 
maar naar de inkomsten van iedereen in het huishouden. 

Sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders
Tot nu toe hoefden alleenstaande ouders niet te solliciteren. 
Deze ontheffing vervalt met ingang van 1 januari 2012. Om 
werken te stimuleren, mogen alleenstaande ouders wel meer 
bijverdienen, zonder dat de uitkering wordt gekort

Tegenprestatie voor bijstandsuitkering voor jongeren
Vanaf 1 januari 2012 moeten jongeren tot 27 jaar eerst vier 
weken zelf actief op zoek gaan naar werk of een opleiding, 
voordat zij een uitkering of ondersteuning kunnen krijgen. 
Gemeenten krijgen ruimere mogelijkheden om van mensen 
die een uitkering ontvangen een tegenprestatie te vragen 
(bijvoorbeeld in de vorm van het volgen van een opleiding om 
weer aan het werk te kunnen).

WONINGzOEKENDEN EN HUURDERS

Woningzoekenden
Om het vertrouwen in de woningmarkt te versterken, is de 
overdrachtsbelasting tijdelijk verlaagd. Voor de periode van 15 
juni 2011 tot 1 juli 2012 is het tarief 2 % in plaats van 6 %. Het 
moment van de juridische overdracht van de woning is daarbij 
bepalend. Deze maatregel is al in werking getreden.

Verbouwen huis wordt makkelijker
Op 1 januari 2012 gaat een nieuw en vereenvoudigd 
Bouwbesluit in. Het verbouwen van een huis wordt daardoor 
vaak makkelijker. Het nieuwe bouwbesluit bevat ongeveer 
dertig procent minder regels.

Verplicht energielabel voor nieuwe woningen
Een energielabel wordt vanaf 1 juli 2012 ook verplicht voor 
nieuwbouwwoningen. Kopers van een nieuwbouwhuis weten 
zo hoe energiezuinig de woning is.

HUURDERS

Huurverhoging
Voor huishoudens met een inkomen vanaf € 43.000 wordt 
vanaf 1 juli 2012 een extra huurverhoging van maximaal 5 
% per jaar toegestaan. Het kabinet stimuleert daarmee de 
doorstroming naar duurdere huur of koopwoningen, zodat er 
meer woningen voor lagere inkomens beschikbaar komen.

Huurtoeslag
Het kabinet gaat de berekening van de huurtoeslag aanpassen, 
zodat verschillen in de kwaliteit van huurwoningen beter 
tot uitdrukking komen in de feitelijke huurprijs. De 
kwaliteitskorting op de huurtoeslag, die geldt als de prijs boven 
een bepaalde grens uitkomt, gaat daartoe vanaf 1 januari 2012 
met 10 % omhoog.

OV-reizigers
In 2012 kan in heel Nederland uitsluitend gereisd met de OV-
chipkaart in bus, tram en metro.

PRODUCTEN EN DIENSTEN

meer aanvragen van overheidsdocumenten digitaal
Het aanvragen van een vergunning of het ontvangen van een 
beschikking of ander officieel overheidsdocument zal vanaf 
2012 steeds meer langs digitale weg verlopen. De Berichtenbox 
opwww.mijnoverheid.nl is de persoonlijke, beveiligde 
postbus voor berichten van de overheid. De Berichtenbox is 
het elektronische alternatief voor de huidige papieren post. 
Uiteraard blijft persoonlijk contact met de overheid altijd 
mogelijk.

Paspoort blijft langer geldig
De paspoortwet wordt vanaf 2012 gewijzigd: daarmee wordt 
de geldigheid van het paspoort verlengd van vijf naar tien jaar. 
Ook wordt het opnemen van vingerafdrukken bij het aanvragen 
van een identiteitskaart beëindigd.

Bron: www.prinsjesdag2011.nl 
Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
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NIEUWE	NALEVINGSCAMPAGNE:	‘(BIJ)VERDIENEN	EN	
VRIJWILLIGERS EN EEN UITKERING’
Op 19 september jl. is gestart met de nieuwe nalevingscampagne 
‘(Bij)verdienen en vrijwilligers en een uitkering’. Het doel van 
de campagne is om bij klanten van UWV en gemeenten onder de 
aandacht te brengen wat uitkeringsinstanties verstaan onder 
werk. De campagne is onderdeel van ‘Voorkom problemen. 
Weet hoe het zit’, de doorlopende campagne die het ministerie 
van SZW samen met UWV, gemeenten en SVB voert om 
bewustwording onder uitkeringsgerechtigden te vergroten.
De nieuwe campagne sluit aan bij de boodschap van minister 
Kamp en het kabinet dat ‘fraude niet mag lonen’. De nadruk ligt 
op de meldingsplicht van werk naast je uitkering. Uit onderzoek 
blijkt namelijk dat de meeste uitkeringsgerechtigden wel weten 
dat ze betaald of onbetaald werk naast hun uitkering moeten 
melden. Maar in de praktijk verschilt hun definitie van werk 
vaak van die van uitkeringsinstantie. Een klusje voor de buren, 
regelmatig oppassen, vrijwilligerswerk, het valt allemaal onder 
de definitie werk. Ook als er alleen een onkostenvergoeding 
tegenover staat.
Kijk voor meer informatie op  www.weethoehetzit.nl

UITBUITING WERKNEmERS IN 2012 HARDER AANGEPAKT
Uitbuiting van werknemers wordt in 2012 fors aangepakt 
door de Inspectie SZW. Daarbij worden inkomsten afgenomen 
die door frauduleus handelen zijn verkregen. Dit staat in 
het Jaarplan 2012 van de Inspectie SZW (in oprichting) dat 
minister Kamp en staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer hebben 
gestuurd. In de inspectie gaan begin volgend jaar drie diensten 
op: de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) 
en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD).

HANDHAVINGSBELEID WET mINImUmLOON
Minister Kamp van Sociale Zaken en werkgelegenheid 
heeft onlangs twee aanpassingen in het handhavingsbeleid 
Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) 
doorgevoerd.
De eerste aanpassing is dat sinds 4 juli 2011 voor de handhaving 
van de WML de normale arbeidsduur in alle gevallen wordt 
gesteld op 40 uur per week (of 160 uur bij een 4-wekelijkse 
betaalperiode of 173,33 uur bij maandloon). Voorheen keek de 
Arbeidsinspectie naar de werkweek die in een sector gebruikelijk 
is. Bij een 36-urige werkweek kwam men dan, uitgaande van 
het minimumloon per week, uit op een hoger minimumloon 
per uur. Deze aanpassing moet voor de Arbeidsinspectie een 
heldere, eenduidig toetsbare norm opleveren die, bezien vanuit 
de doelstellingen van de WML, kan waarborgen dat adequaat 
tegen onaanvaardbare onderbetaling wordt opgetreden. Sociale 
partners kunnen natuurlijk een kortere arbeidsduur hanteren 
dan 40 uur per week en daarmee binnen hun sector uitkomen 
op een hoger bruto uurloon, maar de Arbeidsinspectie zal alleen 
handhavend optreden voor zover er minder beloond wordt 
dan het bruto minimumuurloon berekend naar een 40-urige 

werkweek. Deze ondergrens zal de Arbeidsinspectie voor alle 
werknemers in het kader van WML-controles waarborgen. Zo 
nodig zullen werkgevers verplicht worden tot nabetaling, via 
het opleggen van een zogeheten ‘last onder dwangsom’.

De tweede aanpassing is dat de Arbeidsinspectie bij WML-
controles ook onderzoek doet naar de verrekening van kosten. 
In de praktijk komt het voor dat werkgevers soms forse 
bedragen met het loon verrekenen, waardoor er minder dan het 
minimumloon wordt uitbetaald. Er bestaat geen bezwaar tegen 
verrekening van aantoonbare gemaakte kosten voor huisvesting 
en premie ziektekostenverzekering als dat ordentelijk gebeurt. 
Het is acceptabel dat de werkgever deze kosten, omwille van 
efficiency en zijn eigen zekerheid, met het loon verrekent. Het 
gaat dan om kosten die voor iedere werknemer onvermijdelijk 
zijn. Echter té omvangrijke inhoudingen (vooral voorkomend 
bij - tijdelijke - werknemers afkomstig uit Midden- en Oost-
Europa) zijn niet in overeenstemming met de WML. Als norm 
zal uitsluitend verrekening van door de werkgever vergoede 
kosten voor de huisvesting worden toegestaan tot aan een 
maximum van 20% van het fulltime WML-loon of het fulltime 
WML-jeugdloon aan huisvestingskosten. Daarnaast zal 
verrekening van de door de werkgever betaalde kosten voor 
de premie van de ziektekostenverzekering worden toegestaan, 
tot aan 10% van het fulltime WML-loon. In beide gevallen zal 
de werkgever moeten aantonen dat het om reële kosten en 
betalingen gaat en tevens dat de werknemer uitdrukkelijk met 
de verrekening heeft ingestemd. 

TEGEmOETKOmING ARBEIDSONGESCHIKTEN
In september betaalt het UWV de jaarlijkse Tegemoetkoming 
arbeidsongeschikten uit. Voor werkgevers met één of meer 
werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV 
betekent dit dat zij ook deze tegemoetkoming ontvangen en zo snel 
mogelijk moeten doorbetalen aan de werknemer. Rechtstreekse 
betaling aan de werknemer(s) is voor UWV niet mogelijk.
De tegemoetkoming is een compensatie van € 336 voor de 
extra kosten die de werknemer maakt door ziekte of handicap. 
De Tegemoetkoming arbeidsongeschikten is onderdeel van 
de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 
(Wtcg). UWV betaalt de tegemoetkoming tegelijk met de 
arbeidsongeschiktheidsuitkering van september 2011. Een paar 
dagen voordat UWV het bedrag aan de werkgever overmaakt, 
krijgt de werkgever een brief met een bijlage. Hierop staat 
voor welke werknemer(s) de werkgever de tegemoetkoming 
ontvangt. UWV verzoekt de werkgever de tegemoetkoming na 
ontvangst zo snel mogelijk door te betalen. Bij vragen over die 
betaling kunnen werkgevers bij het UWV terecht via de UWV 
Telefoon Werkgevers (0900 -9295).
UWV heeft onderzocht of het mogelijk is de tegemoetkoming 
altijd rechtstreeks aan werknemers te betalen, maar dat bleek 
niet mogelijk. UWV kan de tegemoetkoming niet betalen op een 
andere rekening dan de rekening waarop UWV de maandelijkse 
arbeidsongeschiktheidsuitkering stort.

Voor u gelezen
Bron: rijskoverheid.nl/ministeries/szw
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Op bezoek bij...

PENSIOENVOORLICHTINGSBIJEENKOmST VOOR LE-
DEN DIE 65 WORDEN TUSSEN 01-01-2012 EN 30-06-2012
Op maandag 26 september jl. werd alweer de vijfde pensioen-
voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor de leden die in 
het eerste half jaar van 2012 65 jaar worden. Maar liefst 25 
leden waren aanwezig om geïnformeerd te worden over de ver-
anderingen 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 in-

komen heeft?
•	 Bedrijfspensioen en belastingen.

In het voorjaar van 2012 organiseren we weer een bijeenkomst 
voor onze leden die tussen 1 juli 2012 en 31 december 2012 65 
jaar worden. Houdt Vizier en onze website goed in de gaten.

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.

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

Celanese
De verlenging van het Sociaal Plan blijkt toch een breekpunt 
voor de leden. Geprobeerd zal worden om dit onderwerp op-
nieuw met de directie te bespreken.  

DSm
Reeds enkele maanden zijn wij bij DSM bezig met het uitwer-
ken van het project duurzame inzetbaarheid. Dit vindt weke-
lijks plaats in werkgroepen die ieder een eigen thema behan-
delen en uitwerken. Naar aanleiding hiervan zal het project 
duurzame inzetbaarheid worden uitgerold en zal op basis hier-
van beleid worden ontwikkeld met als doel dat de werknemers 
langer en fitter duurzaam inzetbaar zijn binnen het arbeids-
proces.

Licom
Samen met de medewerkers volgen 
we de ontwikkelingen binnen de 
gemeentelijke politiek over de plannen voor Licom. Vooraf-
gaande aan de vergadering van Aandeelhouders op donderdag 
22 september jl. hebben we, samen met collegae van AbvaKabo 
onze zorgen uitgesproken. Het voornemen van Licom om te 
bezuinigen is niet met gejuich ontvangen. Vooral het schrap-
pen van het werkgeversgedeelte van de spaarregeling betekent 
voor velen toch een financiële aderlating.

UITSLAG OR-VERKIEzINGEN SOFT DRINK INTERNA-
TIONAL/REFRESHCO
Op 21 september jl. vonden er OR-verkiezingen plaats bij Soft 
Drink International/Refreshco. Van de 5 gekozen OR-leden zijn 3 
leden lid van de Vakbond ABW, t.w. de heren: Davy van Beek (Lab), 
Maurice Speth (Expeditie) en Peter Herckenrath (Magazijn).
De Vakbond ABW feliciteert Davy, Maurice en Peter en wenst 
hen alle drie héél veel succes toe in de komende OR-periode.

FISCAAL VRIENDELIJKE VERREKENING VAN UW VAK-
BONDSCONTRIBUTIE!
Eind oktober/begin november a.s. versturen we weer de ver-
klaringen om uw vakbondscontributie fiscaal vriendelijk te 
laten verrekenen. Deze wordt verstuurd naar leden waarvan 
we weten dat hun werkgever deze mogelijkheid biedt. Maakt u 
nog geen gebruik van de verrekening, vraag dan na bij (de loon-
administratie van) uw werkgever of verrekening in december 
mogelijk is. Dit dient in de CAO of Arbeidsvoorwaardenrege-
ling te zijn afgesproken.
Indien dit mogelijk is, dan kunt u via het secretariaat een ver-
klaring opvragen. Dit kan telefonisch, tel. 045- 571 99 55, of 
via de mail balie@vakbondabw.nl
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September actiemaand
Tegen afbraak van de Sociale Werkvoorziening en voor een fatsoenlijke CAO

Den Haag, 19 september 2011
Op maandag 19 september jl., de dag voorafgaande aan Prinsjesdag, heeft een groot aantal maatschappelijk organisaties en 
vakbonden gezamenlijk actiegevoerd tegen de plannen van het Kabinet. Vooral de stapeling, het feit dat veel bezuinigingen bij 
dezelfde groep terecht komen, stond centraal. Samen met een dertigtal leden, veelal werkzaam in de Sociale Werkvoorziening, 
hebben we in Den Haag de acties ondersteund. Of het nu gaat om mensen met een Persoonsgebonden Budget (PGB), de chronisch 
zieken, kinderen met leermoeilijkheden, jong gehandicapten of medewerkers in de Sociale Werkvoorziening. Ze hebben allen recht 
op een menswaardig bestaan.

Licom Hoofdkantoor, 22 september 2011
Voorafgaande aan de Vergadering van Aandeelhouders, lees de verantwoordelijke wethouders van de Parkstad gemeenten, hebben 
we aandacht gevraagd voor de toekomstige rol van de Sociale Werkvoorziening en de in onze ogen verkeerde plannen van de 
Aandeelhoudervergadering met Licom. Het in de toekomt beperken van de rol van Licom draagt in onze ogen niet bij  aan de goede 
sociale werkvoorziening en een adequate oplossing voor de nieuwe wet “Werken naar vermogen.” De deelnemende wethouders 
kregen allen een fles azijn overhandigd om het maaggevoel van de medewerkers duidelijk te maken. Of de smaak van de azijn 
voldoende blijft hangen zal de toekomst leren. We zullen de ontwikkelingen in ieder geval volgen.



mantelzorg. Wie heeft er niet mee te maken (gehad). zorg 
bieden aan gezinsleden, familie of goede vrienden.  Wist 
u dat 2,6 miljoen Nederlanders (1 op de 8 werknemers)  
mantelzorger is. Dat zijn heel veel mensen. Een groot deel 
combineert die zorg met een baan. Om die twee taken in 
goede balans uit te kunnen voeren, is Werk&mantelzorg 
in het leven geroepen. Deze organisatie probeert een 
mantelzorgvriendelijk klimaat te creëren in Nederland. 

Geen eenvoudige opdracht. 
Sandrina Sangers, project-
manager van Werken& 
Mantelzorg, weet daar 
alles van. Sinds 2005 is 
Werken&Mantelzorg steeds 
nadrukkelijker aanwezig en 
vaker gesprekspartner. ‘We 
komen op voor een grote 
groep mensen. Daar sta je 
niet altijd bij stil. Ons doel 
is niet om te pleiten voor 
verlofregelingen, want daar 
staan de werkgevers niet op 
te wachten. We zoeken het 
in andere mogelijkheden.’ 

Daarmee doelt Sandrina Sangers op het bespreekbaar maken 
van mantelzorg binnen je werkkring. Zonder extra kosten begrip 
vragen voor het werk en de zorg die je naast je gewone werk en 
je gezin, vaak hebt. 
‘Dat kan door er met je naaste collega’s over te praten en je 
leidinggevende. Bij het samenstellen van bijvoorbeeld de 
dienstlijst of avond- en weekendwerk is dat heel handig. Dat 
wil niet zeggen dat altijd als eerste rekening gehouden moet 
worden met de mantelzorger, maar het is wel belangrijk dat 
het bekend is. Dat collega’s weten dat het kan zijn dat je de zorg 
en/of verzorging van een ander op je hebt genomen,’ legt de 
projectmanager uit. 
Uit onderzoek blijkt dat het hebben van een baan voor 
mantelzorgers heel belangrijk is. Niet alleen omdat het uit 
economisch oogpunt wenselijk is, maar ook omdat het iets is wat 
ze graag doen. Voor het werk hebben ze gekozen, voor de situatie 
als mantelzorger niet altijd. Het is hun vaak overkomen. 

Werken & Mantelzorg probeert werkgevers en vakbonden te 
overtuigen van het nut om mantelzorg op de agenda te zetten bij 
bijvoorbeeld cao-onderhandelingen. Dat lukt aardig. Het is één 
van de trends in cao-land, meldt Sandrina niet zonder trots. ‘Vijf 
jaar geleden was dat ondenkbaar. Nu wordt er zelfs rekening 
mee gehouden in de afspraken die werkgevers en werknemers 
met elkaar maken. Met zorgverlof (10 werkdagen bij een 
fulltimebaan, red) alleen kom je er niet. Die erkenning van het 
bestaan van mantelzorg en de consequenties die het heeft, is 
heel belangrijk,’ vindt Sandrina. In 2005 ging het in de discussie 

over arbeid en zorg alleen over de zorg van kinderen. Maar dat 
is niet meer zo. We worden ouder, wonen langer zelfstandig. Dat 
gaat lang goed, maar vanaf een bepaalde leeftijd is hulp nodig. 
Vaak 24 uur per dag. Bovendien is het niet alleen zorgen voor, 
maar ook zorgen hebben om iemand. Een mantelzorg verleent 
gemiddeld per week 17 uur zorg. Dat is een beetje meer dan twee 
werkdagen. Bovendien duurt de zorg gemiddeld acht jaar.

Zes jaar geleden werd gestart met drie pilots in bedrijven om 
mantelzorg beter bespreekbaar te maken. Inmiddels staat de 
teller op zeventig bedrijven of organisaties. Die zijn allemaal 
goed zichtbaar gemaakt op een kaart van Nederland die prijkt 
op de website van Werken&Mantelzorg.  Wat valt meteen op? De 
vlaggetjes die een bedrijf aanduiden dat positief met mantelzorg 
en mantelzorgers omgaat, lijkt na Venlo op te houden. Limburg 
is een nog te veroveren gebied. ‘En dat gaat ook gebeuren. Op 3 
november is bij Océ in Venlo een conferentie voor  het Limburgse 
bedrijfsleven en overheid,’ geeft Sandrina aan. ‘Taskforce 
Mantelzorg voor Limburg komt er aan.’  

Voor de mantelzorger zelf heeft Sandrina een belangrijke tip: 
zorg vooral goed voor jezelf. ‘Neem de tijd en zoek anderen 
waarmee je de mantelzorg kunt delen. Praat op je werk ook over 
je rol als mantelzorger en voorkom overbelasting.’
Doelen zijn er nog genoeg voor Werk&Mantelzorg. Maar als 
Sandrina er één concreet mag noemen, is dat er over vijf jaar 
een landelijk dekkend netwerk is van bedrijven die een pro-
actief beleid vormen. Mantelzorg moet een plek krijgen in het 
beleid van de organisatie en niet afhankelijk zijn van de goodwill 
van een baas. Die kan weggaan en met hem verdwijnen ook de 
afspraken. Het mantelzorgbeleid moet veilig worden gesteld 
voor de toekomst. Bovendien moet het net zo gewoon zijn als de 
zorg voor kinderen.’ 
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Even voorstellen...
Sandrina Sangers - Projectmanager Werken & Mantelzorg

Werk & mantelzorg is er vooral om mantelzorg-
vriendelijk arbeidsklimaat te creëren. maar ook voor 
u persoonlijk kan de organisatie iets betekenen. Bij 
de Steunpunten mantelzorg en de mantelzorglijn 
kunt u terecht voor specifieke vragen. Kijk voor 
meer informatie op www.werkenmantelzorg.nl en 
www.mezzo.nl

Werk&mantelzorg is een initiatief van de landelijke 
vereniging voor mantelzorgers en Vrijwilligers 
mezzo en het Human Resources Adviesbureau Qidos. 

“Taskforce Mantelzorg 
Limburg komt eraan”
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Thuishuldiging
Leden die 65 lid zijn van de bond

Op 13 en 14 september jl. zijn 3 leden die in het najaar 
van 2011 65 jaar lid zijn van de bond thuis bezocht 
om hen te bedanken voor hun trouw aan de Vakbond 
ABW. Alle 3 leden waren vrouwen en ze gaven alle drie 
ook aan dat ze het  vanzelfsprekend vonden om na het 
overlijden van hun partner het lidmaatschap voort te 
zetten.

Secretaris/penningmeester Indra Kandhai en 
secretaresse Bea Dresen bezochten betrokkenen en 
overal werden ze zeer hartelijk ontvangen. Ook nu 
weer konden deze leden de geste van de bond om 
persoonlijk naar hen toe te komen en hen te bedanken 
voor hun 65 jaar lange solidariteit, enorm waarderen. 
Deze solidariteit werd vastgelegd in een ‘Oorkonde 65 
jaar Solidariteit’ die de 65-jarige jubilarissen ontvingen 
samen met een prachtig boeket.

Hiernaast een drietal foto’s van de bezochte 
jubilarissen (van boven naar onder):

Mevrouw G.H.W. Smeets-Senden uit Geleen, 
lid vanaf 01-11-1946.

Mevrouw P.M. Walraven-Frusch uit Heerlen, 
lid vanaf 01-07-1946

Mevrouw A.J. Wijnants-Vangeninden uit Landgraaf, 
lid vanaf 01-09-1946.



EINDBOD CAO SLIJTERIJEN  
De cao heeft een looptijd van 1 april 2011 t/m 31 maart 2013. 

Lonen
De bedragen in de loonschalen in deze cao, met uitzondering 
van de schaallonen met functiejaren voor jeugdigen in de 
leeftijd 19 tot en met 22 jaar, alsmede de feitelijke lonen 
worden verhoogd:
- per 01-04-2011 met 1,50% 
- per 01-01-2012 met 1,25% 

De schaallonen met functie(ervarings)jaren voor jeugdigen in 
de leeftijd 19 tot en met 22 jaar worden op:
- per 01-04-2011 met 2,0% 
- per 01-01-2012 met 1,5% 

Het betreft hier de lonen in de schalen bij 19/1, 20/1, 21/1 
en 22/1 in alle functiegroepen in het loongebouw. Voor perio-
deloners zijn de mutatiedata resp. 28-03-2011 en 02-01-2012. 

Tegemoetkoming kosten
De maaltijdvergoeding wordt per 1 augustus 2011 verhoogd 
naar € 7,00 op declaratiebasis. Ondernemingen die in positieve 
zin van de cao afwijkende regelingen hebben overeengekomen, 
kunnen deze niet eenzijdig aanpassen. 

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO OPENBAAR 
VERVOER  
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2011 t/m 31 december 2012. 

Lonen
De lonen worden gedurende de looptijd van de cao in vier 
stappen van 1% verhoogd. 

Pensioen
De pensioenopbouw bij het SPOV wordt verbeterd zonder 
extra premie voor de werknemers. De premiefranchise van 
werknemers wordt geïndexeerd met eenzelfde percentage als 
de afgesproken loonsverhoging. 

Overig
Voor de cao zal een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) 
worden aangevraagd. Voor alle werkzaamheden in het OV 
moet de cao-OV gelden. In de cao zullen daarvoor dwingende 
teksten worden opgenomen die geen ruimte laten voor eigen 
uitleg en werkzaamheden onder andere cao’s.
Een eerste aanzet is gemaakt om de positie van indirecte 
werknemers bij concessiewisselingen beter te borgen. 
Gaandeweg deze cao-periode worden deze afspraken verder 
uitgewerkt. 

EINDBOD CAO PAPIERINDUSTRIE  
De cao heeft een looptijd van 1 juli 2011 t/m 30 juni 2012.

Lonen
De lonen worden met 2% verhoogd.

Arbeidsduur
De nieuwe vakantiewetgeving wordt toegepast met een eva-
luatiemoment. Artikel 14 lid 5 (regeling vrijde diensten voor oudere 
werknemers) wordt voor de looptijd van deze cao voortgezet.

Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
Werknemers krijgen een tegemoetkoming in de werknemers-
premie voor de WGA-verzekering.

PRINCIPEAKKOORD CAO VOOR DE TImmERINDUSTRIE  
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2011 t/m 31 december 2012.

Lonen
De lonen worden stapsgewijs verhoogd met in totaal 3,5%.

Eenmalige uitkering
Bij de loonbetaling in januari 2012 krijgen de werknemers een 
eenmalige bruto uitkering van € 100.

Arbeidsduur
Werkgevers en werknemers hebben afspraken gemaakt over 
de interne flexibiliteit van werknemers. Er is een nieuw artikel 
opgesteld over de tijdelijke aanpassing van de arbeidsduur 
per week. Dat nieuwe artikel bestaat uit zeven voorwaarden. 
Werknemers bij een bedrijf krijgen meer zeggenschap over hun 
flexibiliteit en werkgevers kunnen per bedrijf afspraken maken 
over de flexibele inzet van werknemers.

Arbeidsovereenkomst
Uitzendkrachten krijgen een dienstverband onder de cao als ze 
9 van de 12 maanden in de timmerindustrie hebben gewerkt.

13

CAO-nieuws

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

Onderhandelingsresultaat:
Een onderhandelingsresultaat is een voorlopig resultaat tussen 
werkgeverspartijen en werknemerspartijen (vakbonden) dat 
neutraal, d.w.z. zonder stemadvies, door de vakbonden wordt 
voorgelegd aan de leden.

Princiepakkoord: 
Een princiepakkoord is een voorlopig akkoord in het eindstadium 
van de cao-onderhandelingen tussen werkgeverspartijen en 
werknemerspartijen (vakbonden), dat met een positief advies door 
de vakbonden wordt voorgelegd aan de leden.

CAO:
Een cao, een collectieve arbeidsovereenkomst, is een over-eenkomst 
tussen werkgeverspartijen en werknemerspartijen (vakbonden). Er 
is sprake van een cao indien het onderhande-lingsresultaat en/of 
het princiepakkoord door de leden is aangenomen en uiteindelijk 
ondertekend is door de betreffende partijen.
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Jubilarissen
 
25-jarige jubilarissen oktober 2011
J.W. Bastiaan-Net ui Kerkrade
H.M.J. Koslowski uit Kerkrade
J.G. Vluggen uit Eijs

40-jarige jubilaris oktober 2011
A.H. Cobben-Stokbroekx uit Maastricht

50-jarige jubilaris oktober 2011
N. Schonewille uit Heerlen

25-jarige jubilarissen november 2011
L.M.H. Breuer uit Hoensbroek
G.F.E. de Vries uit Landgraaf
F. Perin uit Landgraaf
J.J.H. de Vree uit Landgraaf
M.J. Bindels uit Kerkrade

50-jarige jubilaris november 2011
F.B. Scheve uit Born

60-jarige jubilarissen november 2011
M. Oberndorff-Duijsings uit Maastricht
A.M.G. Crützen-Dassen uit Kerkrade

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

Overleden
Op 27 augustus 2011 overleed in de
leeftijd van 82 jaar ons bondslid
de heer J.W. Munsters uit Urmond

Op 4 september 2011 overleed in de 
leeftijd van 77 jaar ons bondslid
de heer A.J. Bemelen uit Kerkrade

Op 20 augustus 2011 overleed in de
leeftijd van 86 jaar ons bondslid
de heer G.J. Smeets uit Eys
 
Op 22 september 2011 overleed in de
leeftijd van 78 jaar ons bondlid
mevr. M.J. Ramakers-Burger uit Landgraaf

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 meer dan 65 jaar de vakbond van en voor IEDEREEN in Limburg!

Volgende keer...
ARBEIDSTIJDENWET

Daar de redactie van Vizier  de laatste  tijd heel veel vragen krijgt 
over de Arbeidstijdenwet, gaat ze in de volgende editie van Vizier 
uitgebreid in op dit onderwerp. De vologende Vizier verschijnt op 
17 december aanstaande.

www.vakbondabw.nl
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Ik word lid van Vakbond ABW per eerste van

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

tot wederopzegging machtiging om van mijn

rekening af te schrijven de bedragen, die ik

volgens de geldende contributieregeling ver-

schuldigd zal zijn.

Ik wil graag een

individueel lidmaatschap.

een part-time lidmaatschap.

(20 uur per week of minder)

een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.

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

invullen.

exemplaar van de statuten ontvangen.

exemplaar van het juridisch reglement 

ontvangen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Let op: elke vraag altijd invullen!!!

Deze aanmelding werd opgenomen door:

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

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

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

[* doorhalen wat niet van toepassing is.]

Opsturen

in een envelop naar:

Vakbond ABW

Antwoordnummer 113

6400 VB Heerlen

(postzegel niet nodig)

(deze strook niet invullen)

Bondsnummer:

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

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

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

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

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

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

Bondsnr. werver:

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

Aanmeldingsformulier

Contributieregeling Z.O.Z.

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

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

UITGEBREIDER DAN EEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING!

DAARNAAST WORDT UW BELASTINGAANGIFTE 
ELK JAAR GRATIS INGEVULD!

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