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Drukk

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

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

Drukkerij Vijgenboom
ook uw ideale drukwerkpar tner

...als het gaat om persoonlijk advies, 

vriendelijke service, snelle levering, 

kwaliteit en concurrerende prijzen.

Wij maken ons druk om uw drukwerk.

Ons enthousiaste verkoopteam 

staat als een boom voor U gereed.

Prettige Feestdagen
Mede namens het hoofdbestuur en onze collega’s op het bondskantoor 
wenst het dagelijks bestuur van de Vakbond ABW alle leden, hun 
partners en alle andere huisgenoten, alsmede alle zakelijke relaties 
prettige feestdagen en 
een goede jaarwisseling toe. 

Wij hopen dat het jaar 2012 
voor U en de Uwen in alle opzichten 
een goed jaar zal worden.

Jack Hurxkens,  voorzitter.
Indra Kandhai,  secretaris/penningmeester.
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Dit wil ik met u delen…
 Euro, neuro, zeuro, scheuro… gulden…

In mijn column van deze kersteditie van Vizier wil ik terugblikken op de 
afgelopen periode en mijn bevindingen zoals u dat van mij gewend bent met u 
delen. Een eerste reactie mijnerzijds is pff! Wat een tijd doorstaan we met z’n 
allen. Het Europa van nu wordt in zeer korte tijd overvallen door hopeloosheid 
en oplopende spanningen.
We hebben met z’n allen ook gezien hoe schadelijk de wisselwerking kan zijn 
tussen nerveuze investeerders, landen met grote schulden en een inzakkende 
economie en hoe ze elkaar negatief  kunnen versterken en beïnvloeden.
Maar wie oh wie kan, nee moet op korte termijn kalmte brengen in de EU? 
De politiek is druk doende en denkend over scenario’s. Maar  de financiële 
markten vinden het blijkbaar te lang duren en voeren hun eigen strategie uit, 
getuige ook wat in het weekend van 12 en 13 november jl. gebeurde, nl. dat de 
Italiaanse premier Berlusconi onder druk van die markten eieren voor zijn geld 
moest kiezen en het politieke machtsveld moest verlaten, omdat investeerders 
er van overtuigd zijn dat Italië alleen onder een andere premier met een goed 
bezuinigings- en hervormingsplan zijn zaken op orde kan krijgen. 
Ciao Berlusconi!

In Griekenland hebben we ook even rust nu het Griekse parlement onlangs 
een noodregering aanstelde geleid door voormalig lid van de Europese 
Centrale Bank, Lucas Papademos. Maar ook al is het nu tijdelijk even rustig, 
ik vraag me af of de eurocrisis nog wel op te lossen is, nu het op de financiële 
markten gonst van een op handen zijnde Noord-Zuidbreuk in de eurozone en 
er gesproken wordt van een neuro- en zeuro-zone.
Een ander gerucht is de scheuro. In eigen land stelt de PVV voor om de euro 
te splitsen en terug te gaan naar de gulden. En uit recent marktonderzoek 
blijkt dat 1 op de 3 Nederlanders dit niet eens zo’n gekke gedachte vindt, maar 
directeur Coen Teulings van het CPB heeft op 14 november jl. bij de presentatie 
van het boek ‘Europa in Crisis’ gewaarschuwd  dat als we teruggaan naar de 
gulden dat gepaard zaal gaan met enorme kosten.

Beste leden, onze euro doorstaat een heel moeilijke tijd. Zo trots als we als 
EU-onderdanen waren op de introductie van de euro in 2002, en met z’n allen 
het ezelsbruggetje ‘ding flof bips’ hadden bedacht voor de eurolanden, zo 
krampachtig zijn we nu 10 jaar verder of de euro het wel gaat redden en of we 
straks bij de super met de neuro onze boodschappen gaan doen.
Ondertussen wacht onze eigen minister van Financiën, Jan Kees de Jager, op 
economische cijfers van het CPB, daar De Nederlandse Bank en de Europese 
Commissie onlangs met sombere voorspellingen kwamen voor de economische 
groei. Maar voordat het kabinet besluit over mogelijke extra bezuinigingen 
wil de minister eerst de voorspellingen van het Centraal Planbureau (CPB) 
hebben. In februari 2012 komen dan de nieuwe cijfers op basis waarvan het 
kabinet wil bekijken of er extra bezuinigingen noodzakelijk zijn.

En beste leden, mind you. Op Prinsjesdag bleek dat er nog geen extra 
maatregelen nodig waren bovenop de al afgesproken 18 miljard 
euro aan bezuinigingen voor deze kabinetsperiode.  
Dus samen met jullie hoop ik dat er geen extra bezuinigings-
maatregelen nodig zijn. En hoop doet leven zegt men, dus 
laten we met die hoop het nieuwe jaar  instappen met 
de beste wensen voor een gezond en eurostabiel 
jaar 2012.

Prettige feestdagen!

Jack Hurxkens,
voorzitter.
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PRiNCiPEAKKOORd VASTE mEdEWERKERS UiTzENd-
ONdERNEmiNgEN NBBU 
De cao heeft een looptijd van 1-1-2012 t/m 31-12-2014. 

Lonen
De lonen worden verhoogd:
- per 01-01-2012 1,5% 

Resultaatafhankelijke beloning
In de nieuwe cao wordt het mogelijk om op basis van 
vooraf gemaakte afspraken resultaatgericht te belonen. 
Het automatisme van loonsverhoging door een langer 
dienstverband is daarmee deels weggenomen. Tegelijkertijd 
worden medewerkers die blijven beloond met extra 
vakantiedagen naarmate het dienstverband langer wordt.
 
Jaarlijkse uitkeringen en vakantietoeslag
De winstafhankelijke eindejaarsuitkering is verhoogd van 2% 
naar 2,5%. 

Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
In de cao zijn specifieke afspraken gemaakt om bij 
doelgroepen met afstand tot de arbeidsmarkt een hogere 
arbeidsdeelname te bevorderen. Daarnaast is afgesproken dat 
de NBBU het scholen van medewerkers extra zal stimuleren. 
De werkgeversorganisatie is al actief op dit onderwerp 
via het project Excelleren in de Uitzendbranche, waarbij 
uitzendorganisaties kosteloos scholingsadvies krijgen. 

Pensioen
De pensioenregeling kent nu een netto leeftijdsafhankelijke 
staffel. 

Arbeidsovereenkomst
Vanaf 1 januari 2012 kunnen vaste medewerkers in de 
uitzendbranche na hun 65e onbeperkt contracten voor 
bepaalde tijd aangaan. 

PRiNCiPEAKKOORd CAO TANKSTATiONS EN 
WASSTRATEN  
De cao heeft een looptijd van 1-9-2011 t/m 31-10-2013. 

Lonen
De lonen worden verhoogd:
- per 01-05-2012   2% 
- per 01-02-2013   1% 
- per 01-09-2013   1%

Eenmalige uitkering
De werknemers krijgen een eenmalige uitkering van € 75 in 
december 2011. 

Vakantiedagen
Over vakantiedagen is de mogelijkheid afgesproken om 
maximaal dertien keer de bovenwettelijke vakantiedagen 
(65 dagen) op te sparen, die niet vervallen of verjaren. Er 
wordt jaarlijks een moment van afstemming ingebouwd 
tussen werkgever en werknemer om de bestemming van het 
vakantiesaldo te bespreken. 

Scholingsfonds
Iedere werknemer die dat wil kan een Persoonlijk Ontwikkeling 
Plan volgen. Werknemers kunnen ook een opleidingsvergoeding 
voor een passende studie krijgen uit het scholingsfonds. 

Uitzendkrachten
Uitzendkrachten krijgen voor gelijk werk, gelijk loon als vaste 
krachten vanaf dag 1. De werkgevers van tankstations en 
wasstraten gaan voor de inzet van uitzendkrachten alleen nog 
maar in zee met NEN-gecertificeerde en geregistreerde SNA 
(Stichting Naleving Arbeidsbureaus) uitzendbureaus. Indien 
er geen SNA keurmerk is, zal het uitzendbureau tenminste 
schriftelijk moeten aantonen dat het de bepalingen van de cao 
Tankstations- en Wasbedrijven volgt. Dit laatste geldt evenzo 
indien bedrijven onderling personeel inlenen. Bedrijven die zich 
daar niet aanhouden worden aangepakt door de uitzendcao-
politie voor naleving. 
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CAO-nieuws

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

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

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

CAO:
Een cao, een collectieve arbeidsovereenkomst, is 
een overeenkomst tussen werkgeverspartijen en 
werknemerspartijen (vakbonden). Er is sprake van 
een cao indien het onderhandelingsresultaat en/of 
het princiepakkoord door de leden is aangenomen en 
uiteindelijk ondertekend is door de betreffende partijen.
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de eerste kennismaking met de Vakbond ABW was 
voor Jo de la Roij louter professioneel. Als inspecteur 
Loonheffingen bij de Belastingdienst kwam hij een kijkje 
nemen. “ik zag al snel dat ik te maken had met een 
organisatie die de financiële zaken in orde heeft. in ieder 
geval voor dat deel waar ik voor kwam.” Er ontstond een 
leuk contact met voorzitter Jack Hurxkens. Toch duurde 
het  nog even voordat Jo de la Roij besloot lid te worden 
van de bond waarvan hij vóór zijn bedrijfsbezoek nog niet 
van had gehoord. 

Voor het lidmaatschap was hoofdbestuurder en goede kennis 
John Oostdijk verantwoordelijk. 
“Ik wist dat John Oostdijk actief 
was bij een bond, maar ik wist niet 
welke. Een toevallig gesprek tussen 
John Oostdijk en Jack Hurxkens 
over de controle door ‘iemand’ van 
de Belastingdienst, bleek over mij te 
gaan. Op de vraag van John of ik lid 
was van een bond, kon ik bevestigend 
antwoorden. Het was echter niet 
Vakbond ABW. Een tijdje na mijn 
bezoek aan de Vakbond ABW ben ik 
van vakbond veranderd en dus lid 
geworden. Het was voor mij duidelijk 
dat deze bond toch heel anders is 
dan andere bonden,’ licht de nieuwe 
hoofdbestuurder zijn keuze toe. 

Jo De la Roij is een man van cijfertjes. 
Maar vooral van het verhaal achter 
de cijfertjes: de correctheid ervan, de 
volledigheid. “Dat zit er gewoon in. 
Cijfers nemen al mijn hele leven een 
belangrijke plaats in. Ik ben ‘groot 
geworden’ bij ABP, waar ik bij diverse 
onderdelen heb gewerkt.  Ook met cijfertjes. Dat werk bracht 
me naar de Randstad toen ik voor USZO, destijds een onderdeel 
van het ABP aan de slag ging. Zo kwam ik bij de looninspectie 
terecht die uiteindelijk werd losgekoppeld en bij het UWV werd 
ondergebracht. Bij een nieuwe opsplitsing van werkzaamheden 
kwam ik in 2006 bij de Belastingdienst terecht,’ vertelt Jo De 
La Roij over zijn loopbaan tussen de getallen. Hij woonde toen 
alweer in Hoensbroek. Limburg heeft hij ook tijdens zijn werk in 
de Randstad nooit uit het oog verloren. 

Naast zijn werkzaamheden als looninspecteur, is hij ook het 
provinciale aanspreekpunt voor de amateursportverenigingen. 
En is hij de projecttrekker van het WK Wielrennen die volgend 
jaar in Valkenburg aan de Geul worden gehouden, daar waar het 
om de betrokkenheid van de Belastingdienst gaat. Een drukke 
baan, die hij graag combineert met het werk voor Vakbond ABW. 

“Toen ik lid werd, was ik van plan om op een gedegen manier 
de vakbond te leren kennen. Ik vond het interessant om de 
vergaderingen van bondsgroepen bij te wonen, en voordat ik het 
wist, werd ik gevraagd om hoofdbestuurder te worden.”
Dat was meteen een grote stap. Jo De la Roij zag het wel zitten. 
“Ik ben al jaren secretaris van Stichting Buurtbeheer Nieuw-
Lotbroek in Hoensbroek. Leuk om te doen, maar ik wilde 
ook graag weer een nieuwe uitdaging. Ik heb gekozen voor de 
Vakbond ABW en mijn werkzaamheden voor het buurtbeheer ga 
ik afbouwen. Hoe, dat weet ik nog niet precies.” 

Jo De la Roij werd tijdens de Algemene Vergadering van juni 
2011 gekozen tot hoofdbestuurder. 
Hij heeft een paar vergaderingen in 
die hoedanigheid meegemaakt. “Het 
hoofdbestuur is een strijdbare groep 
die het beste er uit wil halen. Ik vind de 
individuele belangenbehartiging een 
sterk punt van de vakbond.” Maar er 
is meer voor Jo De la Roij. Hij wil zich 
met name sterk maken voor mens en 
arbeid. ‘Mensen zijn mijn drijfveer. 
Hoewel ik iemand van de cijfertjes 
ben, ga ik ook graag met mensen 
om. Het klinkt misschien vreemd, 
maar juist een goed contact met 
mensen is in mijn werk belangrijk. 
Als controleur word ik toegelaten 
in de ‘keuken’ van bedrijven. Ik 
mag in de potten en pannen kijken. 
Dat moet op een gepaste manier 
gebeuren.” Jo De la Roij wil het 
aspect mens en arbeid verder 
doortrekken en gebruiken tegen de 
verharding van de maatschappij. 
Als voorbeeld noemt hij de verdere 
ontmanteling van de Sociale 

Werkvoorziening  (SW) door de overheid. Alleen voor de meest 
moeilijke mensen op de arbeidsmarkt is er dan binnen de SW 
nog plaats. Voor de meerderheid niet meer.  “Dat vind ik een 
discutabele ontwikkeling. Het is een onderwerp dat ook tijdens 
de vergaderingen van het hoofdbestuur aan de orde is geweest. 
Voor mij de eerste keer, maar zeker niet de laatste keer. Het zijn 
onderwerpen waar we, ook al zijn we een relatief kleine bond, 
zeker onze stem over moeten laten horen.  

Ik zie het als een hoofdtaak van de Vakbond ABW om die 
zaken te volgen.” Dat bedoelt Jo De la Roij onder andere met 
het verharden van de samenleving. Hij ziet het met lede ogen 
gebeuren. “We durven onze mening te laten horen, hebben een 
visie. Het samen denken, discussiëren over maatschappelijke en 
politieke ontwikkelingen. Het is voor mij nieuw, maar ik heb er 
erg veel zin in.”

Even voorstellen...
Jo De la Roij nieuwe hoofdbestuurder Vakbond ABW

Een man van 
cijfertjes én mensen
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Voorzitter Jack Hurxkens heette de ruim 80 aanwezigen 
welkom op deze ambassadeursbijeenkomst van de Vakbond 
ABW met als onderwerp de zogenaamde “Woekerpolissen”.
Ook een warm welkom richtte hij tot de heren Marco van den 
Boorn en René Joosten van de Offermans-Joosten Groep uit 
Geleen, die deze avond zullen invullen met hun deskundige 
informatie over deze woekerpolissen en over diverse andere 
hypotheekaspecten. 

De voorzitter benadrukte dat de noodzaak om dit thema in 
een ambassadeursbijeenkomst te bespreken voortkomt uit het 
feit dat de vakbondsbestuurders van de Vakbond ABW en de 
advocaten van Bronneberg Advocaten al een hele tijd door de 
ABW-leden bevraagd worden over allerlei mistoestanden bij 
die betreffende beleggingsverzekeringen.
Hij constateert door de grote opkomst dat de keuze van dit 
onderwerp een gouden greep is geweest uit de vijver met 
actuele onderwerpen van ambassadeurs-bijeenkomsten die de 
Vakbond ABW minimaal twee keer per jaar organiseert.

Voordat de voorzitter de microfoon aan de beide sprekers 
overhandigde wilde hij het volgende even kwijt, namelijk dat 
hij persoonlijk de Offermans-Joosten Groep al heel lang kent. 
Deze kennismaking dateert zelf al vóór dat hij bij de Vakbond 
ABW ging werken. Bij de ABW is hij op 15 juli 1981 begonnen 
en bij de Offermans-Joosten Groep is hij in 1978 al klant 
geworden, toen nog Offermans Assurantien geheten.
Maar toen hij in 1998 verhuisde naar een andere woning had 
hij een nieuwe hypotheek nodig voor zijn nieuwe woning en 
belde hij dus naar de Offermans-Joosten Groep om te vragen 
of zij hem hierbij zouden kunnen helpen. En dat konden zij. 
Nadat zij een aantal hypotheekverstrekkers met elkaar 
vergeleken hadden, kreeg hij het advies om een nieuwe 

hypotheek af te sluiten bij Avéro met een prima rentepercentage 
- voor die tijd - van 5,8% met een looptijd van 20 jaar. Hij vond 
dat een goed bod. Er resteerde nog een vraag, nl. welke soort 
hypotheek hij wenste.
Toen hij meteen aangaf dat hij koos voor een spaarhypotheek, 
kreeg hij als tegenvraag van de Offermans-Joosten Groep toen 
of hij nooit eens nagedacht had over een beleggingshypotheek. 
Hij gaf aan van niet, maar dat hij die ook niet wilde, daar 
hij persoonlijk niet zo erg van “gokken” houdt. Hij vond en 
vindt nog steeds dat je bij een spaarhypotheek er namelijk 
van verzekerd bent dat het benodigde kapitaal, welke nodig is 
om aan het einde van de rit de hypotheek af te lossen, altijd 
aanwezig is.
Bij een beleggingshypotheek is dat evenwel niet het geval. 
Dat betreffende kapitaal kan door de beleggingen een stuk 
hoger worden, maar uiteraard kan het ook minder positief 
uitvallen. Een goede graadmeter zijn dan ook de uitstekende 
resultaten van de beleggingshypotheken van de afgelopen 25 
jaar en dan vanaf 1998 teruggerekend, zeg maar de periode 
tussen 1973 en 1998. Zou je in die periode niet voor zo’n 
beleggingshypotheek kiezen, dan zou je volgens de toenmalige 
hypotheekadviseur van de Offermans-Joosten Groep een dief 
van je eigen beurs zijn. 
Dus heeft hij het advies gevolgd en ook gekozen voor die 
beleggingshypotheek.

Met alle ruis en geruchten over deze beleggingshypotheken 
is hij dus vanavond dan ook niet alleen aanwezig in de 
hoedanigheid van voorzitter van de Vakbond ABW, maar zeer 
zeker ook als belanghebbende en wie weet misschien ook als 
gedupeerde. Hij is dan ook zeer benieuwd naar het verhaal van 
de beide heren en nodigt ze hierbij dan ook van harte uit om 
hun verhaal te doen.

Ambassadeursbijeenkomst 
Woekerpolissen en Hypotheken

DRUK BEzOCHT OP 31 OKTOBER JL

Het publiek kwam in grote getalen op

Voorzitter Jack Hurxkens spreekt de zaal toe
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Het eerste gedeelte van de avond bestond uit een uitleg van 
René Joosten over de woekerpolissen/beleggingspolissen. 
Door de grote winsten op de beurs in de jaren negentig van 
de vorige eeuw, zijn er tussen 1997 en 2000 veel nieuwe 
beleggingsproducten gekomen. Vooral de beleggingshypotheek 
is een favoriet product geworden. Deze waren gericht op het 
behalen van hoge winsten. Door de ramp van 11 september 
2001 in New York en de kredietcrisis van 2007-2008 zijn deze 
polissen ontzettend hard in waarde gedaald, zelfs vaak onder 
de waarde van het ingelegde vermogen.
Doordat de woekerpolissen in waarde zijn gedaald, ontstaat 
er een probleem op het moment dat met deze polissen de 
hypotheek afgelost moet worden. Het tegoed op de polis is 
een stuk minder dan de hoogte van de hypotheek, omdat er 
een restschuld overblijft. De enige oplossing hiervoor is dat 
de bestaande polis gerepareerd wordt en dat er dus geld wordt 
bijgestort om te zijner tijd het vereiste aflossingsbedrag te 
bereiken.

Het tweede gedeelte van de avond werd verzorgd door Marco 
van den Boorn van het voornoemde kantoor en ging over de 
nieuwe hypotheekregels die per 1 augustus jl. van toepassing 
zijn.

De belangrijkste regel die veranderd is, is het hypotheekbedrag 
dat men aflossingsvrij mag lenen. Alle hypotheken, die na 1 
augustus worden afgesloten of bestaande hypotheken waaraan 
bijvoorbeeld een nieuwe beleggingspolis wordt gekoppeld, 
mogen maar voor maximaal 50 % aflossingsvrij zijn ter hoogte 
van de waarde van de woning.

Ook in de waardebepaling van de woning is het een en ander 
veranderd. Voor 1 augustus jl. stelde voor het verkrijgen van 
een hypotheek een beëdigd taxateur de waarde van de woning 
vast. Vanaf voornoemde datum doet de bank dat en tot nu toe 
leert de ervaring dat bijna altijd (de veel lagere) WOZ waarde 
wordt gehanteerd. De waarde van de woningen is door de crisis 
ook nog eens over het algemeen gedaald.

De conclusie is dat de mensen minder hypotheek kunnen 
krijgen door enerzijds aanscherping van de hypotheekregels en 
anderzijds door daling van de waarde van de woning.
Met de vele conclusies ‘met name ten aanzien van de 

woekerpolissen bij de beleggingshypotheken’ in het 
achterhoofd constateert de voorzitter dan ook dat hij niet 
alleen belanghebbende is, maar zeker na de informatie van 
vanavond ook behoort tot de categorie ‘gedupeerden’. 

Dat de materie de aanwezigen enorm aansprak bleek ook uit 
de grote interactie tussen de aanwezigen en de sprekers. Het 
stellen van vragen ging zelfs door tijdens en na afloop van de 
bijeenkomst. 

Nadat beide heren hun verhaal afgerond hadden, hadden 
ze nog een leuk aanbod voor de ABW-leden in petto, nl. een 
Woekerpolischeck voor € 150,- en een Hypotheek check voor 
€ 500,-. ABW-leden die dit willen doen moeten dan wel een 
afspraak maken met de Offermans Joosten Groep, telefoon 
046- 423 53 53 of via de mail info@offermans-joosten.nl

Voorzitter Jack Hurxkens bedankte René Joosten en Marco van 
den Boorn niet alleen voor hun duidelijke uiteenzetting van 
deze toch ingewikkelde materie, maar ook voor hun adviezen.
Ook woorden van dank sprak de voorzitter uit aan alle 
aanwezigen voor hun inbreng.

Vervolgens nodigde hij de sprekers en alle aanwezigen uit voor 
de borrel die daarna volgde. 

René Joosten

Marco van den Boorn

De borrel na afloop
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Aan:
Minister van Financiën
T.a.v. De heer J.K. de Jager
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

Kenmerk: DB/990000

Heerlen, 12 oktober 2011

Geachte heer De Jager,

Betreft: Vitaliteitsregeling

Hierbij vraagt de Vakbond ABW gevestigd in Parkstad Limburg uw aandacht voor het volgende.

Op Prinsjesdag jl. is het kabinetsbeleid gepresenteerd voor het komende beleidsjaar 2012. In de Miljoenennota en de 
Rijksbegroting hebt u deze plannen ook financieel onderbouwd.
 
Groot is onze verontwaardiging dan ook dat we ook dit jaar weer moeten constateren dat de Miljoenennota 2012 een groot 
aantal ordinaire bezuinigingen behelst die de burger rechtstreeks in de portemonnee zal raken en dus ook de ruim 6500 leden 
van onze vakbond, te denken aan o.a. de bezuinigingen in de Sociale Werkvoorziening, de inperking van het gebruik van een 
Persoonsgebonden Budget, Verlaging van de Zorgtoeslag, etc. etc.
 
En of deze bezuinigingen niet voldoende zijn, doet u er een schepje bovenop door de invoering van uw nieuwe Vitaliteitsregeling 
die geleidelijk ingevoerd wordt over de jaren 2012 en 2013 als vervanging van de spaarloon- en levensloopregeling.

Het vorige kabinet is in 2006 reeds begonnen met de afschaffing van de vut-regelingen en de prepensioenregelingen. 
Dat was al een behoorlijke achteruitgang. 

Hiervoor in de plaats kwam een meer uitgeklede regeling nl. de levensloopregeling. Maar toch kon je met deze regeling nog altijd 
12 % van je brutoloon sparen met een totale aanspraak op extra verlof van maximaal 2,1 jaar.

En nu introduceert u ons inziens een opvolger, genaamd Vitaliteitsregeling,  die totaal geen verbetering is maar een nog forsere 
versobering van de oude regelingen, omdat u deze in totaliteit maximeert tot een bedrag van € 20.000,- met een jaarlijks 
aftrekbare maximuminleg van slechts € 5.000,-.

Minister De Jager, 
U heeft wellicht goede bedoelingen, maar we vragen ons serieus af hoe werknemers met een dergelijke regeling vitaal de eindstreep 
moeten halen.
Vindt u met ons niet dat de Vitaliteitsregeling meer lijkt op een afbraak van de betekenis van het woord vitaal, dan datgene 
waarvoor hij bedoeld is. 

De Vitaliteitsregeling zou je toch echt in staat moeten stellen om vitaal de eindstreep te halen. Door mensen in de gelegenheid te 
stellen om onder andere de laatste jaren van het arbeidzaam leven bijvoorbeeld een eigen gespaard (parttime) vroegpensioen te 
laten genieten.
Op het moment dat iemand van zijn eigen geld stopt met werken, dan zal hij EN belastinggeld blijven genereren EN geen gebruik 
hoeven te maken van andere sociale voorzieningen.
Graag willen we in het verlengde van deze redenatie ook onze visie aan u kenbaar maken dat als we bovenstaande goed faciliteren, 

Vakbond ABW stuurt brief naar de minister en staatssecretaris van Financiënvanwege haar grote twijfels over de Vitaliteitsregeling 
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wij ons nog steeds de vraag stellen of de  verhoging van de pensioenleeftijd van 65 naar 66 c.q. naar 67 jaar wel zo noodzakelijk is.

We zien te vaak in de praktijk dat het nu al moeilijk is met 65 jaar de eindstreep te halen, laat staan met 66 c.q. 67 jaar of nog later.

Ook is het ons inziens een beetje een hypocriete gedachte, of misschien wel ‘wishfull thinking uwerzijds’ om er van uit te gaan dat 
oudere werknemers makkelijk aan de slag gaan, zo niet aan het werk gehouden worden.

Minister De Jager,
We verzoeken u serieus aandacht te schenken aan onze bezwaren en die graag mee te nemen in de verdere uitwerking en 
besluitvorming.

Met vriendelijke groet,
Vakbond ABW,

J.M.W. Hurxkens,     mevr. drs. I.D. Kandhai, 
voorzitter.     secretaris/penningmeester.

cc: - Staatssecretaris van ministerie van Financiën
   - Fractievoorzitters politieke partijen

Noot: Voor meer informatie over de Vakbond ABW bezoek onze website www.vakbondabw.nl

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!

www.vakbondabw.nl
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WETTELiJK miNimUmLOON PER 1 JANUARi 2012
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het 
minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2012.
Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers 
van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 
1 januari 2012: 
•    € 1.446,60 per maand 
•    € 333,85 per week 
•    € 66,77 per dag

BESLUiT KiNdEROPVANgTOESLAg gEPUBLiCEERd
Het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in 
kosten kinderopvang wordt met ingang van 1 januari 2012 
gewijzigd. Het recht op het aantal uren kinderopvangtoeslag 
wordt gekoppeld aan het aantal gewerkte uren van de minst 
werkende partner.
Verder blijven voor de maximum uurprijzen van de verschillende 
opvangsoorten in 2012 de bedragen voor 2011 gelden. Dit geldt 
niet voor de toetsingsinkomens van de inkomensgroepen in de 
tabel van de kinderopvangtoeslag. Tenslotte worden ook de 
toeslagpercentages in de tabel verlaagd. Deze maatregelen zijn 
nodig om de kinderopvangtoeslag financieel beheersbaar te 
houden. In Staatsblad 424 staan de wijzigingen en de tabellen 
voor 2012.

VERKORTiNg OVEREENKOmST VOOR BEPAALdE TiJd 
TiJdENS PROEFTiJd TOEgESTAAN 
Volgens het Hof Arnhem zijn partijen in beginsel vrij om 
bedingen in de arbeidsovereenkomst te wijzigen. Dat geldt ook 
voor de termijn waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan. 
Verkorting van de looptijd van een arbeidsovereenkomst 
tijdens de proeftijd is dan ook geen verboden verlenging van 
de proeftijd. 
Een werknemer is met ingang van 4 januari 2010 voor bepaalde 
tijd van één jaar, met een proeftijd van één maand, bij de 
werkgever in dienst getreden als commercieel medewerker. Op 
2 februari 2010, kort voordat de proeftijd verstrijkt, deelt de 
werkgever de werknemer mee dat zij geen duidelijk beeld heeft 
van zijn functioneren en overweegt een beroep te doen op het 
proeftijdbeding, tenzij de werknemer instemt met omzetting 
van de arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar in een 
voor de duur van zes maanden (ingaande 4 januari 2010) en 
met een proeftijd van één maand. 
De werknemer stemt met deze omzetting in. Vervolgens 
meldt de werkgever op 12 mei 2010 de werknemer dat zij de 
arbeidsovereenkomst op 30 juni 2010 niet wil verlengen. 
De werknemer is het hier niet mee eens en vordert doorbetaling 
van het loon. Hij stelt dat de nieuwe arbeidsovereenkomst de 
kennelijke strekking had om de proeftijd te verlengen, zodat 
deze nietig is. 
De kantonrechter te Wageningen is het hiermee eens, maar 
het Hof Arnhem is een andere mening toegedaan. Volgens 
het hof mogen partijen bij een arbeidsovereenkomst nadere 
afspraken maken en wijzigingen in de bepalingen van die 

overeenkomst aanbrengen. Volgens het hof geldt dat ook voor 
een wijziging in de termijn waarvoor deze is aangegaan. Anders 
dan de werknemer meent, wordt de proeftijd op deze wijze niet 
verlengd, nu de werkgever gedurende de resterende looptijd 
van de arbeidsovereenkomst niet gerechtigd is om deze met 
onmiddellijke ingang op te zeggen. 
Wat betreft de stelling van de werknemer dat de werkgever bij het 
aangaan van de nieuwe overeenkomst misbruik heeft gemaakt 
van de omstandigheden, overweegt het hof dat de werkgever 
op 2 februari 2010 heeft aangegeven dat zij overweegt een 
beroep te doen op het proeftijdbeding. Omdat de werkgever 
meende dat de werknemer nog een kans verdiende, heeft zij 
hem voorgesteld om de arbeidsovereenkomst te wijzigen 
en de looptijd te verkorten. De werknemer heeft hiermee 
ingestemd. De enkele omstandigheid dat hij dit heeft gedaan 
om te voorkomen dat de werkgever de arbeidsovereenkomst 
zou beëindigen, betekent volgens het hof niet dat hij daarbij op 
ontoelaatbare wijze onder druk is gezet. 
Vorig jaar oordeelde de kantonrechter te Eindhoven 
eveneens dat het omzetten van de arbeidsovereenkomst na 
beëindiging in de proeftijd ¬- in dit geval een omzetting van 
een overeenkomst voor onbepaalde tijd in een overeenkomst 
voor bepaalde tijd - niet kon worden aangemerkt als misbruik 
van het proeftijdbeding. In deze zaak speelde echter een 
belangrijke rol dat het initiatief voor de ‘tweede kans’ uitging 
van de werknemer. 
Wet: art. 7:652, 7:667 BW / Jurisprudentie: Hof Arnhem 26-07-
2011, nr. 200.077.964 (LJN: BR6498); Kt. Wageningen 1-11-
2010, nr. 710236 \ VV EXPL 10-8085 \ PH\392\mvl (LJN: 
BO4467); Kt. Eindhoven 6-05-2011, nr. 685406, 10-3865 (JAR 
2010/184) 

SPAARLOONTEgOEd VALT OP 1 JANUARi 2012 VRiJ
Werknemers kunnen vanaf 1 januari 2012 hun spaarloontegoed 
zonder fiscale gevolgen opnemen. De spaarloonregeling maakte 
het mogelijk jaarlijks maximaal € 613 belastingvrij te sparen, 
het bedrag ging naar een geblokkeerde bankrekening waar het 
gedurende vier jaar vast moest blijven staan. Eerder dit jaar 
werd al aangekondigd dat de inleg in de spaarloonregeling 
per 1 januari zou stoppen ter financiering van de tijdelijke 
verlaging van de overdrachtsbelasting. In het regeerakkoord 
was ook al aangekondigd dat de spaarloonregeling evenals 
de levensloopregeling zouden verdwijnen om plaats te 
maken voor de nieuwe vitaliteitsregeling, die onlangs op 
Prinsjesdag is gepresenteerd. Onduidelijk was nog wanneer 
en hoe deelnemers aan de spaarloonregeling hun opgebouwde 
tegoeden zouden kunnen opnemen. Dit wordt dus nu per 1 
januari 2012 mogelijk.
Deelnemers aan de spaarloonregeling kunnen hun tegoed na 1 
januari 2012 ook laten staan op de geblokkeerde spaarrekening. 
Als men zich aan de voorwaarden van de spaarloonregeling 
houdt, dan blijft voor die tegoeden de vrijstelling in box 
3 in stand. De tegoeden worden dan jaarlijks gedeeltelijk 
vrijgegeven. 

Voor u gelezen
Bron: rijskoverheid.nl/ministeries/szw
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dALLi dE KLOK
Op 6 oktober jl. vonden er OR-
verkiezingen plaats Bij Dalli de Klok. 
De uitslag is dat het ABW-lid de heer 
Hans Janssen weer deel zal uitmaken 
van  de Ondernemingsraad.

SEVAgRAm
Vanaf 1 januari 2012 zal mevrouw 
Emmelie Jungen deel uit maken van 
de OR bij Sevagram

Uitslag OR-verkiezingen

datum Aanvang Activiteit Locatie 

Maandag 06-02 19.00 uur Pensioenvoorlichting voor leden die tussen 1 juli en Cultuurhuis Heerlen    
  31 december 2012 65 jaar worden Sittarderweg 145 te Heerlen

Maandag 02-04 19.00 uur Ambassadeursbijeenkomst over de ‘Wet Verbetering  Cultuurhuis Heerlen
  Poortwachter’ Doelgroep: kaderleden, contactpersonen  Sittarderweg 145 te Heerlen
  en alle overige geïnteresseerden

Woensdag 06-06 18.30 uur Jubilarishuldiging Auberge de Rousch
  25-, 40-, 50- en 60-jarige jubilarissen Kloosterkensweg 17 te Heerlen

Maandag 09-07 19.00 uur Algemene Vergadering Auberge de Rousch
   Kloosterkensweg 17 te Heerlen
 

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

Activiteitenkalender
Vakbond ABW 1e halfjaar 2012

Felicitaties aan alle ABW-leden die onlangs 
gekozen zijn in de Ondernemingsraad van 
Dalli  de Klok, Ceva Logistics en Sevagram.

CEVA LOgiSTiCS
Bij de OR-verkiezingen van 
Ceva Logistics zijn de ABW-
leden de heren Rene Das (foto 
boven) en Winfried Ackermans 
(foto onder) voor een periode 
van 4 jaar benoemd als lid van 
de Ondernemingsraad.
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Op zaterdag 1 oktober jl. organiseerde AV-STAP Brunssum voor de 16e keer in successie haar jaarlijkse 
hardloopevenement op de Brunssummerheide. met start en finish op de terreinen van de VV Langeberg, aan de rand 
van de Brunsummerheide, liep het parcours over de paden van dit prachtige natuurgebied.

Een prachtige ambiance voor deze 16e Stap-Loop. Het 
deelnemersveld was met ruim 400 inschrijvingen alleszins 
acceptabel. Het was namelijk fantastisch weer met een 
temperatuur van ca. 30 graden C. en een stralend blauwe hemel. 
Voor organisatie en toeschouwers is dat fantastisch, er was dan 
ook grote belangstelling. Om een grote inspanning te leveren 
met hardlopen is het echter minder ideaal omdat de opgewekte 
lichaamswarmte niet wordt afgevoerd, het koelt niet! De starter 
van de hoofdloop, hoofdbestuurder Jos Rook van de Vakbond 
ABW heeft nog getracht om een gat in de lucht te schieten, maar 
ook dat mocht niet baten. Het bleef warm en droog. Maar laten 
we eerlijk zijn, liever dat dan het andere uiterste………regen, 
toch?

Wat het sportieve gedeelte betreft hebben de deelnemers gestreden op een 3-tal fronten, nl:

• Voor de dagklassementen in de diverse categorieën en afstanden.
• oor de Parkstad Hardloopcup, een competitie van in totaal 5 regionale lopen.
• Voor de Rur-Eifel cup, een internationale competitie voor de Euregio ( D-B-NL )

We hebben prachtige sport gezien met goede winnaars, sportieve verliezers en tevreden toeschouwers. Voor uitslagen zie 
www.stapbrunssum.nl. Net zo tevreden zijn wij AV- Stap Brunssum als organisatie van STAP, ook nu weer kosten noch moeite 
gespaard hebbend om dit sportieve evenement te doen slagen. Wij prijzen ons als STAP dan ook zeer gelukkig met onze trouwe 
verenigingssponsoren, waarvan de Vakbond ABW een van de , zo niet de belangrijkste is. 

Ik heb , als voorzitter van STAP, de laatste jaren regelmatig contact mogen hebben met de medewerkers in het ABW kantoor in 
Heerlen. De sfeer, de passie en de inzet voor de leden heb ik als buitengewoon ervaren en dit alles heeft me doen besluiten om per 
1 januari as. als lid toe te treden tot de Vakbond ABW. En dit na een lidmaatschap van ruim 38 jaar bij een grote landelijke club.
Mijn maatschappelijke carrière zit er weliswaar op, maar dat neemt niet weg dat ik vind dat ook wij gepensioneerden bij de vakbond 
thuishoren. Bovendien ben ik nog op vele fronten actief, waarbij ik de goede indruk die ik van de Vakbond ABW heb, met verve kan 
en zal uitdragen.

Tot slot... ik heb er zin in, zowel in het lidmaatschap van ABW alsook in de 17e STAP-loop.

Vakbond, bedankt!

Gerard Clerkx, voorzitter STAP en aspirant lid Vakbond ABW.

16e STAP-loop wederom geslaagd
Met dank aan Vakbond ABW
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Jubilarissen
 
25-jarige jubilarissen december 2011
H.H. Birkenfeld uit Eygelshoven
D.H. Donners uit Kerkrade

40-jarige jubilarissen december 2011
J.H.A. Pepels uit Stein
J.H. Rychter uit Brunssum

50-jarige jubilaris december 2011
E. Nijenkamp-de Grijs uit Munstergeleen

25-jarige jubilarissen januari 2012
J.H. Hausmann uit Landgraaf
A.C.S. Hoogenberg uit Kerkrade
K. Jacek uit Brunssum
M.S.J. Jongen uit Landgraaf
R. M.M.G. Lendfers uit Heerlen
J. Poelstra uit Wylre
J.H. Zinken uit Kerkrade

40-jarige jubilaris januari 2012
L.M.H. Wouters uit Stein

50-jarige jubilaris januari 2012
H.M. Huveneers uit Geleen

60-jarige jubilaris januari 2012
G. Koeken uit Landgraaf

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

Overleden
Op 5 oktober 2011 overleed in de
leeftijd van 76 jaar ons bondslid
de heer G.J. Boels uit Obbicht

Op 12 oktober 2011 overleed in de
leeftijd van 67 jaar ons bondslid
mevrouw M.G.A. Gurian-Dols uit Hoens-
broek

Op 17 oktober 2011 overleed in de
leeftijd van 67 jaar ons bondslid
de heer B.A.J. Prijs uit Heerlen

Op 20 oktober 2011 overleed in de
leeftijd van 84 jaar ons bondslid
de heer K.J. Vroomen uit Hoensbroek

Op 20 oktober 2011 overleed in de
leeftijd van 61 jaar ons bondslid
de heer E.J. Janszen uit Landgraaf

Op 25 oktober 2011 overleed in de
leeftijd van 67 jaar ons bondslid
mevrouw J.S.E. Jansen-Gries uit Bocholtz

Op 23 november 2011 overleed in de
leeftijd van 88 jaar ons bondslid
mevrouw N. Boere-v.d. Broek uit Hoens-
broek

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

Ondanks diverse acties is er nog steeds geen enkele beweging 
in de CAO onderhandelingen voor een nieuwe SW CAO. Zelf 
aan de wens voor een reële loonsverhoging wordt niet tegemoet 
gekomen. Dit heeft niets meer te maken met beleid, maar is 
een regelrechte bezuinigingsmaatregel in een sector, waarin de 
laatste structurele loonsverhoging bijna drie jaar geleden heeft 
plaatsgevonden. En dit terwijl alles duurder wordt.

Om nogmaals ons ongenoegen kenbaar te maken over deze 
ontwikkeling hebben we op 8 november jl. met leden actie 
gevoerd op de regionale actiedag in Tilburg. In totaal vertrok een 
8 tal bussen vanuit Limburg, met medewerkers van Licom, Vixia, 
ASB, MTB en Westrom. Men beraadt zich nu op lokale (stakings)
acties. Duidelijk is in ieder geval dat de strijd doorgaat tot er een 
fatsoenlijk CAO bod ligt van de kant van de werkgevers.

Regionale Actiedag 
Sociale Werkvoorziening in Tilburg
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in deze rubriek doen de vakbondsbestuurders verslag van 
de bedrijven die ze de afgelopen periode bezocht hebben.

Celanese
De verlenging van het Sociaal Plan is nu correct verwoord en de 
leden zijn inmiddels akkoord met het bereikte akkoord.

invista
De leden zijn in principe akkoord met een tijdelijke verhoging 
van de pensioenpremie van 5 naar 7%, dit omdat de dekkings-
graad van het pensioenfonds, net als bij zoveel andere fondsen, 
achter blijft bij het herstelplan. Het definitieve akkoord is nog 
afhankelijk van het aanleveren van een aantal financiële gege-
vens door de werkgever.

Licom
De gezamenlijke bonden hebben een brief gestuurd naar de 
aandeelhouders van Licom voor een gesprek. In dit gesprek 
willen we onze zorgen voor Licom en de medewerkers onder de 
aandacht brengen. Daarnaast ondersteunen we nog steeds de 
acties in de SW voor een reële CAO.

Stichting Regionaal Onderwijsbureau Limburg
Op 1 januari 2012 zal men fuseren met een collega/partner uit 
Rotterdam. Binnenkort starten de onderhandelingen  over de 
harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden.

Vixia
Ook Vixia staat volop in de belangstelling en wordt binnen de 
gemeenten gesproken over de toekomst van de Sociale Werk-
voorziening. Bij Vixia zelf zal binnenkort een ledenvergadering 
gehouden worden voor de BV medewerkers over verlenging 
van het Sociaal Plan.

Colortrend
Het bedrijf zal binnen afzienbare tijd verkocht worden. Op het 
moment dat de definitieve koper bekend is, zullen wij inge-
schakeld worden met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden.

dSm
Het jaar 2011 heeft bij DSM voornamelijk in het teken gestaan 
van de duurzame inzetbaarheid. Voor het einde van dit jaar zal 
DSM breed een duurzaam inzetbaarheids beleid ingevoerd zijn. 

Tevens hebben de vakbonden carte blanche aan DSM verleend 
om de studie over één DSM CAO voor alle DSM vestigingen in 
Nederland voort te zetten.

intertek Polychemlab
Begin oktober jl. is er een principeakkoord bereikt voor een 
nieuwe CAO. De looptijd is 1 jaar, te weten vanaf 1 juli 2011 
t/m 30 juni 2012. De structurele loonsverhoging bedraagt 2 
% per 1 juli 2011. Voorts is het werkbegeleidingsplan gehand-
haafd en zijn er afspraken gemaakt met betrekking tot de fis-

caal vriendelijke verrekening van 
reiskosten. 

SABiC Europe
Eind oktober 2011 hebben de vakbonden met SABIC overleg 
gevoerd over arbeidsvoorwaardelijke aspecten van de studie 
‘Running Business’. Dit houdt in dat indien werknemers van 
SABIC er in hun bestaande functie een taak of opdracht bij krij-
gen, zij hiervoor extra beloond worden. Inmiddels hebben de 
ledenvergaderingen plaatsgevonden en is dit door de leden met 
een meerderheid geaccepteerd. 

WmL
Er ligt een reorganisatievoorstel voor de proces automatise-
ring. Waarschijnlijk zal dit volgens de directie weinig personele 
consequenties hebben. Het overleg over het Sociaal Plan is van 
de kant van de bonden afgebroken omdat er op landelijk niveau 
een ultimatum is gesteld aan de werkgevers en de CAO onder-
handelingen voorlopig zijn uitgesteld. 

Op het kantoor van de Vakbond ABW
 beschikken wij over zeker 

250 tot 300 verschillende CAO’s.

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

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

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

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

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

tot wederopzegging machtiging om van mijn

rekening af te schrijven de bedragen, die ik

volgens de geldende contributieregeling ver-

schuldigd zal zijn.

Ik wil graag een

individueel lidmaatschap.

een part-time lidmaatschap.

(20 uur per week of minder)

een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.

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

invullen.

exemplaar van de statuten ontvangen.

exemplaar van het juridisch reglement 

ontvangen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Let op: elke vraag altijd invullen!!!

Deze aanmelding werd opgenomen door:

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

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

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

[* doorhalen wat niet van toepassing is.]

Opsturen

in een envelop naar:

Vakbond ABW

Antwoordnummer 113

6400 VB Heerlen

(postzegel niet nodig)

(deze strook niet invullen)

Bondsnummer:

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

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

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

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

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

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

Bondsnr. werver:

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

Aanmeldingsformulier

Contributieregeling Z.O.Z.

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

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

UITGEBREIDER DAN EEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING!

DAARNAAST WORDT UW BELASTINGAANGIFTE 
ELK JAAR GRATIS INGEVULD!

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

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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12,- 40

Ik word lid van Vakbond ABW per eerste van

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

tot wederopzegging machtiging om van mijn

rekening af te schrijven de bedragen, die ik

volgens de geldende contributieregeling ver-

schuldigd zal zijn.

Ik wil graag een

individueel lidmaatschap.

een part-time lidmaatschap.

(20 uur per week of minder)

een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.

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

invullen.

exemplaar van de statuten ontvangen.

exemplaar van het juridisch reglement 

ontvangen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Let op: elke vraag altijd invullen!!!

Deze aanmelding werd opgenomen door:

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

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

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

[* doorhalen wat niet van toepassing is.]

Opsturen

in een envelop naar:

Vakbond ABW

Antwoordnummer 113

6400 VB Heerlen

(postzegel niet nodig)

(deze strook niet invullen)

Bondsnummer:

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

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

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

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

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

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

Bondsnr. werver:

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

Aanmeldingsformulier

Contributieregeling Z.O.Z.

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

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

UITGEBREIDER DAN EEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING!

DAARNAAST WORDT UW BELASTINGAANGIFTE 
ELK JAAR GRATIS INGEVULD!
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