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

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

www.vakbondabw.nl

en login met uw bondsnummer en geboortedatum.
Controleer vooral uw adresgegevens, telefoonnummer en de vermelde gegevens van uw werkgever en wijzig de niet correcte informatie.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
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Om te noteren
• Het bondskantoor is gesloten op
Carnavalsmaandag 20 februari,
Carnavalsdinsdag op 21 februari 		
a.s., Goede vrijdag op 6 april,
op Paasmaandag 9 april en op
Koninginnendag maandag 30 april.
• Vizier verschijnt minimaal 6 keer
per jaar.
• Het volgende nummer van Vizier
verschijnt 5 mei 2012. U kunt kopij
inleveren tot uiterlijk 2 april 2012
• Kijk voor het laatste nieuws op
www.vakbondabw.nl

Terwijl het nieuwe jaar 2012 pas begonnen is en ik in de pen klim om mijn
column te schrijven blik ik bewust met een knipoog terug naar 2011, omdat ik
constateer dat er in 2011 best veel ingrijpende dingen zijn gebeurd.
Zo werden we geconfronteerd met de dood van Osama bin Laden, er volgden
revoluties in de Arabische wereld (Tunesië, Egypte en Libië), een tsunami mét
kernramp in Japan, permanente crisis in de eurozone, rellen in Londen, terreur
in Noorwegen, Silvio Berlusconi vertrok, buurland België kreeg na 1,5 jaar
eindelijk een regering onder leiding van Elio Di Rupo, de dood van de NoordKoreaanse leider Kim Jong-II, en overal ‘Occupy’, een protestbeweging die
betoogt tegen sociale en economische ongelijkheid, de hebzucht van bedrijven
en de invloed van bedrijven en lobbyisten op de overheid. De deelnemers van
deze protestbeweging brachten en brengen nog steeds wereldwijd vooral in het
door economische crisis zwaar getroffen Zuid-Europa vele mensen op de been en
hun aanhang groeit met de dag.
2011 kan de boeken ingaan als een O jaar, waarbij de O staat voor Onvrede,
Onrust, Omwentelingen en Occupy.
En tja wat gaat het jaar 2012 ons brengen?
De onrust in de Arabische wereld dreigt nog steeds, denk maar aan de onrust
in Syrië en de oplopende spanning tussen Iran en het westen over de Iraanse
nucleaire ambities.
Maar laten we dicht bij huis blijven en ons focussen op Europa en de gevolgen
van de eurocrisis. Overleeft de euro én houdt de Europese Unie stand?
Merkozy (Merkel en Sarkozy) schijnen alles wat in hun vermogen ligt te
doen om dit overeind te houden, maar ik denk dat de ‘facts & figures’ ultiem
doorslaggevend zullen zijn en zullen nopen tot prioritaire keuzes.
In eigen land gaat minister Henk Kamp een voorstel uitwerken waarin het mogelijk
wordt werknemers langer en vaker een tijdelijk contract te geven. Een eerste
reactie mijnerzijds is ‘Wat een belachelijk en slecht voorstel’. Voor de zoveelste
keer op rij is er weer sprake van een verslechtering van de positie van werknemers.
Hoog van de torens wordt er door het huidige kabinet geblazen dat werkgevers
meer in scholing moeten gaan investeren, maar als werkgevers op elk moment
afscheid kunnen nemen van werknemers zullen ze echt niet investeren in scholing,
omdat ze een werknemer na een bepaalde periode makkelijker kunnen vervangen
voor beter geschoold personeel.
Bepaald rustig zijn we het jaar 2012 ook niet gestart. Begin januari gingen de
schoonmakers staken, kort daarop gevolgd door de stakingen in het voortgezet
onderwijs vanwege een kortere zomervakantie en de handhaving van 1040
lesuren. De prognose is dat de vele bezuinigingen zullen leiden tot nog meer acties
in diverse sectoren en een ding staat vast het wordt een zeer onrustige lente.
Inmiddels hebben we ons CAO-Beleid voor 2012 vastgesteld en met de volgende
Top5 gaan we op pad om CAO’s af te sluiten:
1.
2.
3.
4.
5.

Loon (Koopkrachtverbetering/Koopkrachtbehoud)
Eerder stoppen of langer doorwerken
Behoud van (Jeugd) werkgelegenheid
Scholing
Pensioenbeleid

Bij het gereed maken van de kopij maken we ons gereed voor
de Belastingservice 2012. We zijn druk doende met het
organiseren van een aantal opfriscursussen voor
onze belastinginvullers.
Jack Hurxkens,
voorzitter
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CAO-nieuws
PRINCIPEAKKOORD CAO SUPERMARKTEN
De cao heeft een looptijd van 1 april 2011 t/m 31 maart 2013.

2012 wordt de afdracht van de werkgeverspremie voor het
Sociaal Fonds opgeschort.

Lonen
De lonen worden verhoogd:
- per 01-10-2011 1,8%
- per 01-08-2012 2,0%
Voor jongeren tot 18 jaar zijn daarnaast twee extra
loonsverhogingen:
- per 01-01-2012 1,5%
- per 01-01-2013 1,5%

Payroll
Indien bedrijven gebruik maken van payrolling, zullen de
arbeidsvoorwaarden van de cao Particuliere Beveiliging vanaf
de eerste dag van toepassing zijn, e.e.a. in lijn met het huidige
artikel 9 van de cao inzake uitzendkrachten.

Overig
Er komt een paritaire commissie met een onafhankelijke
voorzitter die een uitgebreid onderzoek gaat verrichten naar
onder andere de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt binnen
de supermarktbranche.
Naleving cao
Indien een werkgever de cao niet naleeft, kunnen werknemers
zich wenden tot de CNi, de Commissie Nalevingsinstrument
Supermarkten. Blijkt de klacht gegrond dan kan deze
commissie een boete van minimaal € 1.500 euro opleggen.
Bij een nieuwe overtreding binnen drie jaar wordt de boete
verdubbeld. De nieuwe cao zal na drie maanden ook gelden
voor werknemers die worden ingehuurd via pay-roll bedrijven
en/of uitzendbureaus.
PRINCIPEAKKOORD CAO PARTICULIERE BEVEILIGING
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012.
Werkingssfeer
De werkingssfeer van de cao zal aangepast worden zodat de
bedrijfsactiviteit evenementen- en horecabeveiliging buiten de
werkingssfeer van de cao particuliere beveiliging valt.
Lonen
Zowel de schaalsalarissen als de feitelijke salarissen worden
verhoogd:
- per 01-01-2012 2,3%*
* Deze afspraak komt uit de vorige cao, waarin was afgesproken
dat op de eerste dag van de eerste loonperiode in 2012 zowel de
salarisschalen als de feitelijke salarissen worden verhoogd met het
percentage van de gemiddelde afgeleide prijsindex over de periode
gerekend vanaf 1 oktober 2010 tot en met 30 september 2011.
Vakantiedagen
In afwijking van de nieuwe vakantiewetgeving komen partijen
overeen de vervaltermijn van de wettelijke vakantiedagen
te verlengen van een half jaar naar vijf jaar. Het aantal
bovenwettelijke vakantiedagen wordt met ingang van 1 januari
2012 teruggebracht met één dag.
Fondsen
Voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december
4

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO UITVAARTVERZORGING
De cao heeft een looptijd van 1 oktober 2011 tot en met 31
december 2012.
Lonen
De salarissen worden verhoogd:
- per 01-10-2011 1,85%
- per 01-04-2012 0,5%
Opleiding en herverdeling ouderendagen
Indien de werkgever een gemotiveerd en redelijk verzoek tot
het volgen van een functie -of loopbaangerichte opleiding
doet, is werknemer gehouden aan dat verzoek te voldoen. Per
1 januari 2012 hebben de werknemers die in 2012 45 jaar en
ouder zijn recht op 0,5 dag voor het volgen van scholing. Vanaf
1 januari 2013 wordt dit recht voor de werknemers van 45 jaar
en ouder verhoogd tot één dag op jaarbasis. In het jaarlijkse
functioneringsgesprek maken werknemer en leidinggevende
afspraken over het aanwenden van dit scholingsrecht. Indien
de werknemer dit scholingsrecht wil gebruiken voor het
volgen van een meerdaagse cursus / training kan dit recht
tot maximaal 3 jaar worden opgespaard. Extra verlof voor
oudere werknemers zal geleidelijk worden afgebouwd zodat
met ingang 1 januari 2016 er geen recht meer bestaat op extra
verlof voor oudere werknemers.

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.

De bedragen voor het wettelijk minimumloon gaan per 1 januari 2012 0,79% omhoog. Het wettelijk minimumloon voor
werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt per 1 januari 2012:
•
•
•

minimum maandloon: € 1446,60
minimum weekloon: € 333,85
minimum dagloon: € 66,24

De bedragen van de minimumjeugdlonen zijn volgens een bepaald staffelingspercentage van het wettelijk minimumloon afgeleid. Bij de berekening van de minimum uurlonen moet men
uitgaan van het aantal arbeidsuren dat normaal is.
WETTELIJK BRUTO MINIMUMLOON EN MINIMUMJEUGDLOON PER 1 JANUARI 2012 (IN EURO’S)
Leeftijd
22 jaar
21 jaar
20 jaar
19 jaar
18 jaar
17 jaar
16 jaar
15 jaar

Staffelingsperc. Per maand
85 %
1229,60
72,5 %
1048,80
61,5 %
889,65
52,5 %
759,45
45,5 %
658,20
39,5 %
571,40
34,5 %
499,10
30 %
434,00

Per week
283,75
242,05
205,30
175,25
151,90
131,85
115,20
100,15

Per dag
56,75
48,41
41,06
35,05
30,38
26,37
23,04
20,03

BRUTO MINIMUMLOON PER UUR PER 1 JANUARI 2012
BIJ EEN gebruikelijke ARBEIDSDUUR
werkwk: 40 uur
(in € per uur)
8,35
7,09
6,05
5,13
4,38
3,80
3,30
2,88
2,50

Sociale verzekeringen per 1 januari 2012
Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong
gaan vanaf 1 januari 2012 omhoog. De verhogingen worden
doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van € 1435,20
naar € 1446,60 bruto per maand. De aanpassingen zijn nodig
omdat ook de lonen en de prijzen de afgelopen tijd zijn gestegen.
Bij de berekening van de uitkeringsbedragen is rekening gehouden met het wetsvoorstel Geleidelijke afbouw van de dubbele
heffingskorting in het referentieminimumloon (32 777, nr. 2),
dat op 13 december 2011 is aangenomen in de Eerste Kamer.
Hierin wordt vanaf 1 januari 2012 de dubbele algemene hef-

AOW
AOW’ers zien hun netto-uitkering met tussen de € 7,- en de
€ 14,- euro per maand stijgen. Hoe hoog het bedrag is, hangt
af van de persoonlijke situatie. De netto-uitkering van een alleenstaande AOW’er gaat bijvoorbeeld met ruim € 11 omhoog
naar € 972,00 per maand. Echtparen waarvan beide partners
65 jaar of ouder zijn, krijgen in totaal netto bijna € 15,- per
maand erbij. Hun gezamenlijke netto-uitkering komt dan uit
op € 1334,92 per maand. Dat is exclusief vakantietoeslag.
Per 1 juni 2011 krijgen oudere in Nederland belastingplichtigen de MKOB. Deze Mogelijke Koopkrachttegemoetkoming
voor Oudere Belastingplichtigen bedraagt € 33,65 per maand
per 1 januari 2012.
De WW, WIA en WAO-uitkeringen worden verhoogd met
0,79 %. De absolute stijging is lastiger aan te geven omdat die
nog meer dan bij de AOW afhangt van persoonlijke omstandigheden. Zo is bijvoorbeeld ook van belang hoe hoog hun inkomen was voordat zij een uitkering kregen. Voor de berekening
van de uitkering geldt bovendien een maximum inkomen; verdient men meer dan telt het deel boven dat maximum niet mee
bij het bepalen van de uitkering. Dit zogeheten maximumdagloon wordt per 1 januari 2012 vastgesteld op € 191,82 bruto
per dag en op jaarbasis € 50.065,02. Het maximum premieloon
wordt per 1 januari 2012 vastgesteld op € 50.064,00. Per dag
komt dit uit op € 192,55.
AOW’ers die getrouwd zijn of samenwonen hebben elk een eigen recht op een AOW-pensioen. De hoogte daarvan is gelijk
aan de helft van het netto minimumloon. De AOW voor een alleenstaande bedraagt 70% van het netto minimumloon en dat
voor een eenoudergezin 90%. Bij die laatste groep gaat het om
pensioengerechtigden die een kind verzorgen jonger dan achttien jaar voor wie zij kinderbijslag ontvangen.
Voor gehuwde AOW’ers van wie de partner jonger is dan 65,
gelden afwijkende regels. Normaal gesproken is het pensioen
gelijk aan 50% van het minimumloon (de uitkering voor een
gehuwde).
Daarbovenop komt een toeslag van maximaal hetzelfde bedrag
( bruto € 718,47) (deze toeslag komt overigens te vervallen per
1 januari 2015). Echter, is het recht op pensioen al ingegaan
voor 1 februari 1994 dan valt de AOW’er onder een overgangsregeling en is het pensioen 70% van het netto minimumloon.
De toeslag is dan maximaal 30%.
De uitkeringsbedragen per 1 januari 2012 luiden als volgt:
Per maand in Euro

Bruto/Netto (1)

Bruto/Netto
Vakantie-uitk. (2)
43,47 / 40,39

Gehuwden
718,47 / 667,46		
Geh. max. toeslag
(partner < 65 jaar)
1436,94 		
86,94
Maximale toeslag
718,47
Ongehuwden
1046,28 / 972,00
60,87 / 56,55
Ongehuwd + kind
tot 18 jaar
1327,00		
78,25
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Bron: rijksoverheid.nl en Staatscourant. Noot: Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Leeftijd werkwk: 36 uur werkwk: 38 uur
		
(in € per uur)
(in € per uur)
23 jaar +
9,27
8,79
22 jaar
7,88
7,47
21 jaar
6,72
6,37
20 jaar
5,70
5,40
19 jaar
4,87
4,61
18 jaar
4,22
4,00
17 jaar
3,66
3,47
16 jaar
3,20
3,03
15 jaar
2,78
2,64

fingskorting afgebouwd in het referentieminimumloon (met
uitzondering van de AOW).

Om te bewaren: Sociale verzekeringen 2012

WETTELIJK MINIMUMLOON PER 1 JANUARI 2012

Om te bewaren: Sociale verzekeringen 2012
Bron: rijksoverheid.nl en Staatscourant. Noot: Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend

AOW-pensioen ingegaan vóór 1-2-1994
Per maand in Euro
Bruto
Geh. zonder toeslag
(partner < 65 jr)		
Maximale toeslag		
Geh. max. toeslag
(partner <65 jaar)		

In onderstaand overzicht zijn de bruto ANW bedragen opgenomen. De bedragen zijn weergegeven exclusief de tegemoetkoBruto
Vakantie-uitk. (2)		 ming ANW. Deze bedraagt bruto 15,88 euro per maand

1046,28
390,66

60,87

1436,94

86,94

(1) Bij de netto-uitkeringen is uitgegaan van de situatie dat betrokkenen geen aanvullend pensioen hebben
(2) De vakantie uitkering wordt in de maand mei beschikbaar gesteld
De AOW-partnertoeslag bedraagt maximaal € 718,47 bruto per
maand. Hoe hoog de toeslag precies is, hangt af van het huishoudinkomen. Als het huishoudinkomen hoger is dan 162%
van het Bruto Wettelijk Minimum Loon inclusief vakantiegeld,
dan wordt de AOW-partnertoeslag met 10% verlaagd. Daarnaast wordt een deel van het inkomen van de jongere partner
van de toeslag afgetrokken. Als het bruto-inkomen van de jongere partner uit arbeid hoger is dan € 1294,70 heeft de AOW’er
helemaal geen recht op toeslag (bij een inkomen in verband met
arbeid (bijvoorbeeld een sociale verzekeringsuitkering) vervalt
de toeslag bij € 718,47 bruto per maand).

In Euro’s
Bruto p.mnd Bruto vak.uitk.
		p.mnd
Maximale nabestaandenuitkering 1111,95
73,27
Halfwezenuitkering
253,77
20,92
Wezenuitkering tot 10 jr
355,82
23,45
Wezenuitkering van 10 tot 16 jr
533,74
35,17
Wezenuitkering van 16 tot 21/27 jr 711,65
46,89
Loonstrookje verplicht
De werkgever moet een specificatie van het loon verstrekken, het
zogenaamde loonstrookje (boek 7: art. 626 Burgerlijk Wetboek).
Bij de eerste loonbetaling en vervolgens iedere keer als er iets wijzigt in het loon of in de inhoudingen.
Voor nadere en deskundige informatie en uitleg kunt u na het
maken van een afspraak bij ons terecht op het bondskantoor en
wel tijdens de spreekuren op dinsdag en donderdag.
Let wel: de spreekuren zijn alleen op afspraak!!
WAJONG
De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) biedt jonge gehandicapten een uitkering op minimumniveau. De grondslag op basis waarvan de uitkering wordt
berekend gaat per 1 januari 2012 omhoog. Ook de grondslagen
voor Wajong-gerechtigden beneden de 23 jaar, die worden afgeleid van de minimumjeugdlonen, worden op die datum verhoogd.
Bruto grondslagen per 1 januari 2012 (exclusief vakantietoeslag) per dag:

ANW
De Algemene nabestaandenwet (ANW) is een volksverzekering
die recht geeft op een uitkering aan volwassenen van wie de
partner is overleden. Het kan gaan om een huwelijkspartner of
een partner met wie zij ongehuwd samenwoonde. De uitkering
bedraagt maximaal 70% van het netto minimumloon. Nabestaanden die een kind verzorgen van 18 jaar of jonger waarvan
een ouder is overleden, krijgen daarnaast een inkomensafhankelijke uitkering van 20% van het netto minimumloon. Ook
weeskinderen komen in aanmerking voor een uitkering.
De hoogte van de ANW-uitkering is afhankelijk van het inkomen van de nabestaande. Uitkeringen worden er geheel van
afgetrokken. Van inkomen uit arbeid blijft een deel buiten beschouwing (50% van het minimumloon plus een derde deel van
het meerdere).
Nabestaanden die voor juli 1996 al een AWW-uitkering (de voorganger van de ANW) ontvingen, krijgen in ieder geval een bodemuitkering van 30% van het brutominimumloon, ook als hun
inkomen hoger uitvalt dan de bovengenoemde inkomensgrens.
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vanaf 23 jaar ten hoogste
22 jaar ten hoogste
21 jaar ten hoogste
20 jaar ten hoogste
19 jaar ten hoogste
18 jaar ten hoogste

66,51
56,53
48,22
40,90
34,92
30,26

Naast de Wajong-uitkering heeft elke Wajong-gerechtigde onder de 23 jaar recht op een tegemoetkoming ter compensatie
van de inkomensachteruitgang door de invoering van de Zorgverzekeringswet:
22 jaar
21 jaar
20 jaar
19 jaar
18 jaar

1,78
4,34
8,81
14,70
15,33

bruto per maand

Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)
Per 1 januari 2012 worden bestaande uitkeringen verhoogd met
0,79%. De hoogte van de WW, WIA en WAO-uitkering hangt

De nieuwe bedragen per 1 januari 2012 zijn onder voorbehoud
van goedkeuring door de Eerste Kamer van het wetsvoorstel
tot wijziging van de Wet werken bijstand.

Toeslagenwet

p. maand Vak.-uitkering		 Totaal
Gezinnen 		 1269,60
66,82
1336,42
Alleenstaande ouders		 888,72
46,77
935,49
Alleenstaanden 		 634,80
33,41
668,21
Maximale toeslag voor mensen
van 21 jaar tot 65 jaar:
Alleenstaande ouders en
alleenstaanden:
253,92
13,36
267,28

De Toeslagenwet zorgt voor een aanvulling op een aantal uitkeringen tot het sociaal minimum. Het gaat bijvoorbeeld om
de WW, WIA, WAO en ZW-uitkering. Er ontstaat recht op een
toeslag als uitkeringsgerechtigde een uitkering ontvangt die lager is dan het normbedrag. De toeslag vult de uitkering aan tot
het normbedrag, maar het totaal van de uitkering en toeslag
samen is niet meer dan het vroegere loon.
Een toeslag op de uitkering kan worden aangevraagd bij het
UWV.
De hoogte van de normbedragen per 1 januari 2012 is als volgt
vastgesteld:
ZW/WW/WAO/WIA/Wajong*
Gehuwden		
66,51 bruto per dag
Alleenstaande ouders
62,90
Alleenstaanden:
vanaf 23 jaar		
50,49
22 jaar			39,55
21 jaar			33,36
20 jaar			27,90
19 jaar			23,34
18 jaar			20,08

De netto normbedragen voor mensen van 65 jaar of ouder die een uitkering krijgen op grond van de Wet werk
en bijstand:
p. maand Vak.-uitkering		 Totaal
Een gezin waarvan een
of meer gezinsleden 65 jaar
of ouder zijn:		 1342,07
70,64 1412,71
Alleenstaanden		 975,03
51,32 1026,35
Normbedragen voor mensen die in een inrichting verblijven:

BIJSTANDSUITKERINGEN, IOAW EN IOAZ PER 1-1-2012

Eigen vermogen

De bijstandsuitkeringen gaan per 1 januari 2012 omhoog als
gevolg van de stijging van het minimumloon. Ook de uitkeringen voor oudere werkloze werknemers (IOAW) en oudere voormalige zelfstandigen (IOAZ) stijgen.
De hoogte van de bijstandsuitkering voor gehuwden en ongehuwd samenwonenden tussen de 21 en 65 jaar, wordt met
ingang van 1 januari € 1336,42 netto per maand, dit is inclusief het vakantiegeld. De uitkering gaat voor hen met € 16,57
omhoog.
De bijstandsuitkering voor alleenstaanden tussen de 21 en
65 jaar wordt € 668,21 netto per maand. Zij gaan er € 8,28 op
vooruit. Alleenstaande ouders krijgen vanaf 1 januari 2012 €
11,59 meer. Dat wordt € 935,49 per maand.
Alleenstaanden en alleenstaande ouders kunnen in aanmerking
komen voor een toeslag van maximaal € 267,28 per maand,
indien zij geen (woon)kosten kunnen delen met een ander. In
de bijstandsuitkeringen is een vakantie-uitkering begrepen
van 5% van die uitkering. De Aanvullende Inkomensvoorziening ouderen (Aio) bedraagt voor een paar € 1412,71 netto
per maand inclusief vakantiegeld en voor een alleenstaande €
1026,35 per maand.

Mensen hoeven niet al hun spaargeld op te maken vóór ze
in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Het vrij
te laten vermogen is voor gezinnen € 11.370,00 en voor alleenstaanden € 5.685,00. Voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en een eigen huis bewonen, geldt een
extra vrijlating van maximaal € 48.000,00.

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

Totaal

296,26
460,79

Premie voor re-integratie
Gemeenten mogen bijstandsgerechtigden een premie geven
die ertoe bijdraagt dat ze makkelijker aan het werk komen. Die
premie is maximaal € 2.288,00 per jaar.
Onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk
Bijstandsgerechtigden die vrijwilligerswerk doen, krijgen daar
soms een onkostenvergoeding voor. Die mogen ze tot een beperkt bedrag houden, zonder dat de hoogte van hun uitkering
verandert. Als het gaat om vrijwilligerswerk dat de gemeente
noodzakelijk vindt voor re-integratie van een bijstandsgerechtigde, dan mag er per maand maximaal € 150,00 vrij ontvangen
worden. Per jaar is het maximum € 1.500,00.
In alle andere gevallen is de grens van de vrij te laten onkostenvergoeding lager: maximaal € 95,00 per maand, met een maximum van € 764,00 per jaar.
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*exclusief vakantietoeslag

			 p. maand Vak.-uitkering
Alleenstaande of alleenst.
ouder en elk meerderj.
gezinslid dat niet gehuwd is:
281,45
14,81
Alle meerderj. gezinsleden:
437,75
23,04

Om te bewaren: Sociale verzekeringen 2012

mede af van de hoogte van het laatst verdiende loon en het zogenoemde maximumdagloon. Per 1 januari 2012 wordt het maximumdagloon verhoogd van € 190,32 naar € 191,82 bruto.

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

Bruto grondslag Per maand
(in euro’s)
Geh. en ongeh.
partn. beide 21 jr
of ouder
1430,06
Alleenst. 21 jr
of ouder met 1 of
meer kinderen
1383,48
Alleenst. 23 jr +
1098,11
Alleenst. 22 jr
860,03
Alleenst. 21 jr
725,39

Vak.uitk.		

Totaal

114,40

1544,46

110,68
87,85
68,80
58,03

1494,16
1185,96
928,83
783,42

Voor mensen onder de 21 jaar gelden lagere bedragen. In tegenstelling tot de bijstand wordt bij de IOAW geen rekening gehouden met vermogen. Bij de IOAZ wordt wel rekening gehouden
met andere inkomsten en ook met vermogen. Zo blijft vermogen
tot een bedrag van € 124.902,- buiten beschouwing. Het vermogen boven het bedrag van maximaal € 124.902,- wordt geacht
jaarlijks 4 % inkomsten op te leveren:die worden in mindering
gebracht op de uitkering.
Voor mensen die een IOAZ-uitkering krijgen en een pensioentekort hebben, wordt een bedrag tot maximaal € 116.283,- ten behoeve van aanvullende pensioenvoorzieningen buiten beschouwing gelaten.

Belastingservice
ABW-leden - IB 2011
Als lid van de Vakbond ABW kunt u ook dit jaar weer bij onze vakbond terecht voor
GRATIS hulp bij het invullen van uw belastingformulier.

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

Om te bewaren: Sociale verzekeringen 2012

IOAW en IOAZ

Alleen voor leden
Onze belastingservice is alleen bedoeld voor de eigen leden.
Voor degenen die niet zijn aangesloten bij de Vakbond ABW wordt dus geen formulier ingevuld.
Afsprakensysteem
Wij werken met een afsprakensysteem. Wie zijn belastingformulier wil laten invullen door de bond
moet eerst een afspraak maken met onze administratie. Bel hiervoor: 045-571 99 55.
Wat moet u meenemen
Voor een uitgebreid overzicht van de gegevens welke u mee moet nemen verwijzen wij u naar de
CHECKLIST die als APARTE bijlage bij dit vakblad zit ingesloten. Deze checklist kunt u ook
downloaden op onze website: vakbondabw.nl.
Dringend verzoek
Nogmaals een dringend verzoek aan alle leden die gebruik maken van onze belastingservice om voor dat u
naar kantoor komt deze checklist zorgvuldig na te lopen.
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Even voorstellen...

Hans Janssen staat aan roer Ondernemingsraad Dalli de Klok
Het wasmiddel dat u koopt, zou wel eens gemaakt kunnen zijn in Hoensbroek. Daar staat de fabriek van Dalli
de Klok, een grote producent van wasmiddelen. Het zijn
vooral de huismerken van onder andere Aldi, Lidl en AH
die er geproduceerd worden. OR-voorzitter én ABW-lid
Hans Janssen is één van de 150 medewerkers. Hij werkt
er al 31 jaar en heeft er zijn draai gevonden…tussen het
schuim.

het al zichtbaar beter, met Hans aan het roer.
De eerste kennismaking met de Vakbond ABW dateert van
medio 2005. Hans legt graag uit hoe dat ging. “De FNV was
partner bij de CAO-onderhandelingen. Daar was niet iedereen
tevreden over. We hebben toen gekeken naar de verschillende
vakbonden waar onze medewerkers lid van waren. Na de FNV,
bleken de meeste collega’s lid te zijn van de Vakbond ABW. Voor
ons een reden te meer om die vakbond te vragen om samen met
de FNV aan de CAO-onderhandelingstafel zitting te nemen.’
Hans werd lid en sinds dien wordt hij, zoals hij zelf zegt, goed
begeleid. ‘Eén telefoontje naar vakbondsbestuurder Roger van
der Broek als ik een vraag heb en ik word geholpen.’
Terugkijkend op zijn beginperiode bij de OR beseft Hans Janssen dat het een hele klus is geweest om de OR weer op de rails
te krijgen. ‘Maar het is gelukt. De directie ziet ons als een gelijkwaardige gesprekspartner.’
Er stonden al snel hete hangijzers op de OR-agenda. Zo hing
het voortbestaan van het bedrijf aan een zijden draadje, maar
dank zij kordaat ingrijpen c.q. signaleren van de OR ging het
verplaatsen van de productie niet door. Hans ziet dat als het
grootste succes tot nu toe. Maar ook het zo goed en sociaal mogelijk begeleiden van het outsourcen van de interne logistiek,
verdient een pluim. De medewerkers die formeel van werkgever veranderden behielden wel alle Dalli de Klok-rechten en
plichten en voelen zich geen vreemde eenden in de bijt.

Al 31 jaar tussen ‘het schuim’
Op 1 januari 1981 kwam Hans Janssen in dienst van Dicom,
een bedrijf dat industriële reinigers maakte. Iets heel anders
dan KNP in Maastricht, waar hij na opleiding MTS procestechniek aan de slag ging. ‘Ik woonde in Brunssum en vond de afstand naar Maastricht niet altijd even prettig. Daarom was het
fijn om dichter bij huis te kunnen gaan werken,’ vertelt Hans.
Hij was er onder andere afdelingshoofd, ploegleider, productieleider en opleidingscoördinator. Dat laatste is hij nog steeds,
maar combineert dat met werken op het laboratorium en zijn
werkzaamheden voor de Ondernemingsraad (OR). ‘Dat gaat
prima. Ik krijg de gelegenheid om mijn OR-werk goed te doen,’
geeft Hans aan. In de tijd dat hij bij het bedrijf werkt, werd
het product dat wordt gemaakt, enkele malen aangepast. Het
zijn geen industriële reinigers meer, maar wasmiddelen voor
consumenten.
Het OR-werk doet hij nu een jaar of acht. Het was de directie
die hem vroeg om zitting te nemen in de OR. ‘De toenmalige
OR functioneerde niet goed. Er vond weinig feedback met de
medewerkers plaats en de OR was ook niet echt zichtbaar binnen de organisatie.’ Hans vond het een hele uitdaging om daar
iets mee te doen. Dat gebeurde ook. Binnen een half jaar ging

Het bedrijf kent een behoorlijke orderportefeuille, maar dat
moet natuurlijk ook zo blijven. ‘We zijn altijd benieuwd hoe we
scoren in de Duitse consumentenonderzoeken. Een plaats bij
de eerste drie is een must.’ Om die productie waar te kunnen
maken, werd enkele maanden geleden besloten om tot eind
2011 niet met 15 maar met 17 ploegen te werken. Dat beviel
zo goed, dat dit is verlengd tot het einde van de looptijd van
de huidige CAO. ‘Dat zegt ook iets over de betrokkenheid van
de medewerkers.’ Onlangs werd een belangrijke investering gedaan met het in huis ‘blazen’ van de petflessen en ze niet meer
elders te kopen. ‘Er werden grote hoeveelheden gekocht die
stonden te wachten om gevuld te worden. Dat is verleden tijd.
We maken ze nu zelf. Goed voor het verloop van het productieproces en voor het beheersen van de kosten.’
Hans heeft drukke, maar wel fijn feestdagen achter de rug. Zijn
dochter Linda, schoonzoon en drie kleinkinderen waren op bezoek. Op zich misschien niet bijzonder, maar wel als je weet
dat ze met haar gezin op Long Island in de VS woont. ‘Dat is
dan genieten, want zo vaak zie ik hen niet.’ Hans’ andere dochter Brenda woont niet zo ver, met manlief en kind. Naast zijn
familie vult Hans zijn vrije tijd graag met rijden op zijn chopper Intruder en maakt hij graag verre reizen. Bij voorkeur naar
Azië: Viëtnam, India en Indonesië;
Hans is er al geweest.
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Voor u gelezen
BOUWVAK 2012
Regio Noord: 30 juli t/m 17 augustus
Regio Midden: 23 juli t/m 10 augustus
Regio Zuid: 16 juli t/m 3 augustus
Bouwvak Regio Noord: Groningen, Friesland, Drente,
Overijssel, Noord-Holland, Flevoland met uitzondering van:
Zeewolde, Gelderland: Hattem. Utrecht: Eemnes en Loosdrecht.
Bouwvak Regio Midden: Zuid-Holland, Utrecht met uitzondering van Eemnes en Loosdrecht, Noord-Brabant:
Werkendam, Woudrichem, Flevoland: Zeewolde, Gelderland:
Aalten, Apeldoorn, Barneveld, Bergh, Berkelland, Brummen,
Buren, Culemborg, Dinxperlo, Doetinchem, Echteld, Ede, Elburg,
Epe, Ermelo, Geldermalsen, Gorssel, Groenlo, Harderwijk,
Heerde, Hengelo GLD, Hoevelaken, Hummelo en Keppel,
Kesteren, Lichtenvoorde, Lienden, Lingewaal, Lochem, Maurik,
Neerijnen, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Oude IJsselstreek,
Putten, Scherpenzeel, Steenderen, Tiel, Voorst, Vorden,
Wageningen, Warnsveld, Wehl, Winterswijk, Zelhem, Zutphen.
Bouwvak Regio Zuid: Zeeland, Limburg, Noord-Brabant met
uitzondering van Werkendam en Woudrichem, Gelderland:
Ammerzoden, Angerlo, Arnhem, Bemmel, Beuningen, Brakel,
Didam, Dodewaard, Doesburg, Druten, Duiven, Groesbeek,
Hedel, Heerewaarden, Heumen, Kerkwijk, Maasdriel, Millingen
aan de Rijn, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden,
Rozendaal, Rijnwaarden, Ubbergen, Valburg, Westervoort,
West Maas en Waal, Wijchen, Zaltbommel, Zevenaar.
VERANDERINGEN OP 1 JANUARI 2012
Per 1 januari 20112 treden een aantal nieuwe wetten in
werking. Ook worden in 2012 verschillende veranderingen
van kracht waar veel mensen mee te maken krijgen.
Een overzicht van de belangrijkste veranderingen.
WETTEN
AANPASSING WET MELDING COLLECTIEF ONTSLAG
PER 1 MAART 2012
De aanpassing van de Wet melding collectief ontslag treedt per
1 maart 2012 in werking.
De wetswijziging (Stbl. 2011, 597) zorgt er voor dat bij
beëindiging van de arbeidsovereenkomst van twintig of
meer werknemers binnen een tijdsbestek van drie maanden
om bedrijfseconomische redenen de werkgever hiervan
melding moet doen aan belanghebbende vakbonden en UWV
Werkbedrijf, ongeacht de gevolgde route (ontslagvergunning
UWV, kantonrechter of beëindiging met wederzijds
goedvinden). De wetswijziging betekent een aanscherping
doordat nu ook beëindiging met wederzijds goedvinden onder
de reikwijdte van de wet valt. De financiële consequenties voor
de werkgever van de wetswijziging kunnen aanzienlijk zijn,
als blijkt dat in een periode van drie maanden de grens van 20
werknemers is overschreden.
Bron: Stbl 2011, nr. 655; Stbl 2011, 597
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AANVRAAG ZWANGERSCHAPSUITKERING VOORTAAN
ZONDER ZWANGERSCHAPSVERKLARING
Sinds 1 januari 2012 hoeft een werkgever geen
zwangerschapsverklaring meer op te sturen als hij een
zwangerschapsuitkering aanvraagt voor zijn werknemer. Wel moet
de werkgever een exemplaar van de zwangerschapsverklaring in
zijn eigen administratie bewaren. De zwangerschapsverklaring
heeft de werkgever nodig, zodat hij de vermoedelijke
bevallingsdatum kan invullen bij de aanvraag van de
zwangerschapsuitkering. Hij heeft de verklaring ook nodig, omdat
UWV deze kan opvragen ter controle. De werkgever dient daarom
de zwangerschapsverklaring te bewaren tot minimaal één jaar na
de uitkering. Een werkgever kan zijn meldingen bij UWV zoals de
aanvraag van een zwangerschapsuitkering digitaal doen via DigiZSM. Dit kan op twee manieren: online via de verzuimmelder, of
via Digipoort voor werkgevers of dienstverleners die vanuit hun
eigen administratiesysteem direct de meldingen willen doorgeven.
Bron: UWV, 28-12-2011
NIEUWE EU-REGELS SOCIALE ZEKERHEID OOK VOOR EER
De EU-regels voor de sociale zekerheid die op 1 mei 2010 zijn
ingevoerd, gelden vanaf 1 januari 2012 ook voor de landen
die tot de Europese Economische Ruimte (EER) behoren. De
landen van de EER zijn: Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.
De Europese regels voor de sociale zekerheid in de Europese
Unie (EU) die op 1 mei 2010 zijn ingevoerd, golden eerst alleen
voor burgers die de nationaliteit hebben van een van de EUlanden en werken in een ander EU-land. Vanaf 1 januari 2011 is
dat ongeacht de nationaliteit. Vanaf 1 januari 2012 gelden deze
regels ook voor alle burgers die de nationaliteit hebben van een
van de landen in de EER en werken of wonen in de EU of EER
(Liechtenstein, Noorwegen, IJsland).
Uitgangspunt van de Europese regels (Verordening 883/2004)
is dat een werknemer die in verschillende landen van de EER
werkt, in één land verzekerd is. De regels moeten duidelijkheid
geven voor een werknemer die woont of werkt in een ander
land dan waar hij verzekerd is. Waar die werknemer zich moet
ziekmelden, wie de uitkering betaalt en hoe hij een uitkering
aanvraagt, is geregeld in een aantal Europese afspraken. Deze
afspraken geven duidelijkheid voor de werknemer. UWV
en vergelijkbare Europese organisaties kunnen door deze
afspraken beter met elkaar samenwerken.
Voor wie gelden de nieuwe afspraken (Verordening 883/2004)?
• vanaf 1 mei 2010 voor iedereen met een EU-nationaliteit
die woont of werkt in de EU;
• vanaf 1 januari 2011 voor iedereen ongeacht nationaliteit
die woont/werkt in de EU.
Uitzonderingen:
Denemarken past geen Europese afspraken op deze groep toe.
Het Verenigd Koninkrijk past de oude Europese afspraken
op deze groep toe.
• Vanaf 1 januari 2012 ook voor werknemers met een EERnationaliteit die werken of wonen in de EU of EER.

Waar moet iemand zijn als hij werkloos is?
Woont een persoon in het land waar hij werkt? Dan moet hij
in dat land een werkloosheidsuitkering aanvragen. Woont een
persoon in een ander land dan waar hij werkt? Als de persoon
grensarbeider is, dan kan hij in zijn woonland een uitkering
aanvragen. Een grensarbeider is iemand die minstens één keer
per week heen en weer reist tussen woonland en werkland. Is
de persoon geen grensarbeider? Dan mag hij kiezen in welk
land hij een uitkering aanvraagt. Als de persoon langer in zijn
werkland blijft om daar naar werk te zoeken, dan heeft hij
recht op een uitkering in zijn werkland. Als hij teruggaat naar
zijn woonland, dan kan hij alleen daar een uitkering aanvragen.
Bron: UWV 20-12-2011, nieuwsbericht
AOW VANAF VERJAARDAG
Het AOW-ouderdomspensioen gaat met ingang van 1 april
2012 niet meer in op de eerste dag van de maand waarin
iemand de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, maar met
ingang van de dag waarop die leeftijd wordt bereikt.
Bron: www.rijksoverheid.nl
HUWELIJKSVERMOGENSRECHT
De wet die het huwelijksvermogensrecht moderniseert treedt
op 1 januari 2012 in werking. Het handhaaft de gemeenschap
van goederen als het basisstelsel van huwelijksvermogensrecht.
Wel zijn aanpassingen opgenomen om aan te sluiten bij
maatschappelijke ontwikkelingen zoals emancipatie, het
blijven werken van vrouwen en de toename in het aantal
echtscheidingen. De wet geeft onder andere een regeling voor
het geval een echtgenoot privégoederen verkrijgt met geld uit
de huwelijksgemeenschap of het privévermogen van de andere
echtgenoot, en wanneer privéschulden worden betaald uit de
huwelijksgemeenschap of het privévermogen van de andere
echtgenoot.
Ook wijzigt de wet het tijdstip van ontbinding van de
huwelijksgemeenschap. De gemeenschap zal worden
ontbonden op het moment dat het verzoek tot echtscheiding
wordt ingediend en niet pas op de dag dat de echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in de registers van
de burgerlijke stand.
Bron: www.rijksoverheid.nl
KOSTEN ADOPTIE
Ook treedt de regeling tegemoetkoming kosten interlandelijke
adoptie in werking. Adoptiefouders kunnen een eenmalige
tegemoetkoming van € 3.700 ontvangen ter compensatie van
de gemaakte kosten van interlandelijke adoptie. Het gaat om
interlandelijke adopties die tussen 1 januari 2009 en 1 januari
2013 tot stand zijn gekomen. Aan de uitbetaling van het
bedrag is een aantal voorwaarden verbonden. De belangrijkste
is dat de adoptieprocedure in overeenstemming met de
Wobka is afgerond. De regeling zal worden uitgevoerd door
het Agentschap SZW, dat onderdeel is van het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Bron: www.rijksoverheid.nl
ELEKTRONISCHE VERKLARING OMTRENT GEDRAG
(VOG)
Daarnaast wordt het mogelijk om met ingang van 1 januari

2012 de VOG elektronisch aan te vragen. Hierdoor wordt het
aanvragen van de VOG gemakkelijker, omdat mensen niet
meer zelf naar het gemeentehuis hoeven indien zij de VOG
elektronisch aanvragen. Ook zijn de leges van de elektronische
VOG € 5,50 lager, omdat er minder administratieve handelingen
hoeven te worden verricht. Met de elektronische VOG aanvraag
wil Teeven het gebruik van de VOG nog verder stimuleren.
Bron: www.rijksoverheid.nl
OVERIGE VERANDERINGEN OP 1 JANUARI 2012
TOESLAGEN
Mensen met een laag inkomen kunnen van de overheid een
bijdrage krijgen in de kosten van de huur, de kinderen of de
zorgverzekering. In 2012 zijn deze toeslagen als volgt veranderd.
Huurtoeslag
Bij een huur boven € 366,37, krijgt de huurder minder
huurtoeslag.
Kinderopvangtoeslag
De kinderopvangtoeslag wordt lager. Vanaf 2012 wordt de
kinderopvangtoeslag gekoppeld aan het aantal uren dat ouders
werken.
Kindgebonden budget
Het kindgebonden budget voor mensen met 1 of 2 kinderen
gaat iets omhoog. Voor het 1e kind maximaal € 1.017 per jaar.
Voor het 2e kind maximaal € 461 per jaar. Hoeveel het precies
is, hangt af van het gezinsinkomen.
Zorgtoeslag
De maximale inkomensgrens voor zorgtoeslag is verlaagd.
Alleenstaanden krijgen geen zorgtoeslag meer als het inkomen
hoger is dan € 35.059. Voor partners is dat € 51.691.
De belastingdienst heeft een overzicht van alle veranderingen
in de toeslagen in 2012, zie op http://toeslagen.nl/2012/.
BELASTINGTARIEVEN
Per 1 januari wijzigen de belastingtarieven. De inflatiecorrectie
voor 2012 leidt tot een bijstelling, van bedragen die daarvoor
in aanmerking komen, met 1,7%. De fiscale wijzigingen voor
de loonbelasting hebben betrekking op onder meer spaarloon,
levensloopregeling en bijtelling auto van de zaak.
Ook de belastingtarieven in box 1, 2 en 3 van de
inkomstenbelasting wijzigen. Het onderwerp Belastingtarieven
geeft een volledig overzicht: http://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/belastingtarieven.
KOSTEN REISDOCUMENTEN
Het tarief voor een paspoort daalt iets in 2012. Het maximum
tarief wordt € 48,73. Ook het maximum tarief van de
Nederlandse identiteitskaart daalt voor aanvragers boven
14 jaar. In 2012 bedraagt het maximum tarief € 40,05. Het
jeugdtarief (tot en met 13 jaar) voor een identiteitskaart stijgt
naar € 30. Volledig overzicht van de kosten voor paspoort
en identiteitskaart in 2012: http://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/paspoort-en-identificatie
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VERANDERINGEN IN DE ZORG
De
vergoedingen
uit
de
ziektekostenverzekering
veranderen, zie ook http://www.veranderingenindezorg.
nl. Zo moeten verzekerden vanaf 18 jaar voortaan de
eerste 20 fysiotherapiebehandelingen zelf betalen. Ook
gaan maagzuurremmers uit het basispakket, behalve voor
patiënten die maagzuurremmers chronisch gebruiken en
voor maagzuurremmers in injectievorm. Dit zijn enkele
voorbeelden.
SOCIALE ZEKERHEID
Voor de wijzigingen m.b.t. de sociale zekerheid verwijzen we
naar de Special op pagina 5 t/m 8.
BOETES VOOR VERKEERSOVERTREDINGEN
De prijzen van boetes voor verkeersovertredingen gaan met
15% omhoog. De bekeuringen voor snelheidsovertredingen
op wegen waar een maximumsnelheid van 30 kilometer
geldt (bebouwde kom), worden extra verhoogd. Ook wordt
de aanpak van asociale overtredingen en bovengemiddelde
snelheidsovertredingen verscherpt.
BOETE ONTERECHTE UITWONENDENBEURS
STUDENTEN
Studenten die een uitwonendenbeurs krijgen, maar nog thuis
wonen, krijgen een boete. Ook moeten zij het te veel ontvangen
geld terugbetalen. Maakt een student daarna nogmaals
misbruik, dan kan de studiefinanciering worden stopgezet.
Bron: www.rijksoverheid.nl
INFORMATIEPLICHT
De Belastingdienst en opsporingsdiensten kunnen vanaf
1 januari 2012 informatie opvragen bij notarissen over
geldtransacties die verlopen via hun derdengeldenrekening. Op
die manier kunnen notarissen helpen fraude aan het licht te
brengen. Het gaat om informatie rond de financiële afwikkeling
van transacties zoals de namen en overige gegevens van de bij de
transactie betrokken partijen. Ook kan gevraagd worden naar
de aard van de transactie, de omvang van de betalingen en de
gebruikte rekeningnummers. De gegevens zijn belangrijk voor
controle van de geldstromen voor de opsporing en vervolging
van strafbare feiten. Ook zijn ze essentieel voor een juiste
heffing en inning van belastingen. Met name malversaties in
de vastgoedbranche en witteboordencriminaliteit, waaronder
witwassen, kunnen hiermee beter worden bestreden.
Bron: www.rijksoverheid.nl
GASTOUDERS
Gastouders in de kinderopvang moeten een diploma hebben,
een zogeheten Ervaringscertificaat is niet meer voldoende.
KILOMETERSTANDEN
Kilometerstanden van auto’s worden voortaan geregistreerd
door de RDW. Ze neemt die dienst over van de Nationale
Auto Pas. De registratie moet fraude met kilometerstanden
bij tweedehands auto’s voorkomen. De autobranche moet
de kilometerstanden doorgeven aan de RDW, niet alleen bij
de APK-keuring maar ook bijvoorbeeld bij onderhoud, dure
reparaties en wijzigingen van tenaamstelling. Fraude met
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kilometerstanden wordt later in 2012 strafbaar.
HET NIEUWE PINNEN
In elke winkel mag pinnen alleen nog op de nieuwe manier, dus
met chip in plaats van met magneet strip. Dit is veiliger, want
het maakt skimmen onmogelijk. Alleen bij hoge uitzondering
krijgen winkeliers nog toestemming de oude magneet striplezer
te gebruiken.
ERFDIENSTBAARHEID
Heeft u buren die al jaren lang van uw erf gebruik maken, en
bestaan daar geen afspraken over? Dan wordt het tijd snel iets
op papier te zetten. Het nieuwe Burgerlijk Wetboek bestaat
twintig jaar, en dat is precies de termijn die geldt voor een
zogeheten ‘bevrijdende verjaring’. Wie gebruik maakt van
een recht van over pad zonder er afspraken over te hebben
gemaakt, kan na twintig jaar dit recht claimen.
ALARM OP MOBIELTJE
Het alarmeringsnetwerk NL-Alert moet in de loop van dit jaar
in drie veiligheidsregio’s actief worden. Eigenlijk had het al in
2011 moeten beginnen. Met NL-Alert kan de overheid mensen
snel waarschuwen bij een ramp. Het werkt via cell broadcasting,
een soort sms’jes die naar iedere bezitter van een gsm in een
bepaald gebied gestuurd worden. Aanmelden daarvoor hoeft
niet. Maar de telefooninstellingen moeten er wel voor worden
aangepast.
RECLAME-E-MAIL
De reclame code voor reclame-e-mails is veranderd. Dat
betekent onder meer dat zenders van nieuwsbrieven geen ‘noreply’-adres meer mogen gebruiken in het antwoord veld van
de e-mail. Ontvangers moeten zich kosteloos, eenvoudig en
gratis kunnen afmelden. Klagen over e-mail reclame kan bij de
OPTA en de Reclame Code Commissie.
POSTZEGELS
Brieven en kaarten versturen wordt duurder. De prijs voor
brieven gaat omhoog van 46 naar 50 cent.
CYBERVEILIGHEID
Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) begint met
zijn werkzaamheden. Hier kunnen overheid en bedrijven
kennis uitwisselen over digitale gevaren, zoals cyber spionage,
-criminaliteit en -terrorisme.
DIPLOMA’S
Er komt een landelijk diploma register, waar in werkgevers
kunnen nagaan of diploma’s van bijvoorbeeld sollicitanten echt
zijn. Hiervoor is wel toestemming nodig van de sollicitant.

Jubilarissen

40-jarige jubilaris maart 2012
F.J. Kastelic uit Heerlen

25-jarige jubilarissen februari 2012
J. Barwasser uit Kerkrade
H.J. Bisschops uit Brunssum
H.J. Bothmer uit Kerkrade
L.M.J. Consten uit Stein
P.P.J. Cuperus uit Kerkrade
M.T.A.H. Fellings uit Kerkrade
M.M.J.P. Gorissen uit Geleen
J.M.G. Groenland uit Landgraaf
H.G.E. Heerings uit Kerkrade
W.E.E. Heijnen uit Brunssum
A.A. Hendriks uit Brunssum
J. Jansen uit Landgraaf
A.J.M. Knuit uit Heerlen
R. Kuhar uit Kerkrade
M.L.H. Leijten-Hommen uit Hoensbroek
W.F.J. Omloo-Langen uit Landgraaf
A.A.G. Reuleaux uit Kerkrade
J.H.E. Riem uit Heerlen
J.M. Schetters uit Geleen
P.J. Schoenmakers uit Kerkrade
H.L.F.M. Schuijren uit Heerlen
J.H.A. Senden uit Voerendaal
H.J.N. Soutzen uit Kerkrade

25-jarige jubilarissen april 2012
R.P.J. Boessen uit Kerkrade
D.A.J. Friedrichs uit Heerlen
R.P.M. Gerrist uit Hoensbroek
J.J.M. Mannens uit Landgraaf
A. Metzen uit Brunssum
P.N. Ritzen uit Hulsberg
J.H.M.A. Smeets uit Kerkrade
J.K. Thomas uit Brunssum
J.W.C.C. Verver uit Simpelveld

50-jarige jubilaris februari 2012
P.A. Leinders uit Geleen
25-jarige jubilarissen maart 2012
J.J.M. Frijns uit Doenrade
W. Gelder uit Lemiers
H.J. Huppertz uit Heerlen
B. Lemmens uit Kerkrade
J.J.W. Mommer uit Vaals
M. Pillich uit Landgraaf
G. Salmaso uit Landgraaf
Th.A. Smeets-Corvers uit Brunssum

40-jarige jubilaris april 2012
A.E. Smits uit Urmond
50-jarige jubilaris april 2012
W.L. Lataster uit Kerkrade
Namens het Hoofdbestuur wensen wij al
onze jubilarissen van harte proficiat!

Overleden
Op 17 augustus 2011 overleed in de
leeftijd van 89 jaar ons bondslid
de heer S. Nowicki uit Koningsbosch
Op 18 september 2011 overleed in de
leeftijd van 74 jaar ons bondslid
mevrouw J. Palmen-Dumont uit
Bocholtz
Op 20 november 2011 overleed in de
leeftijd van 92 jaar ons bondslid
mevrouw A. Franssen-de Hoon uit
Landgraaf

Op 21 november 2011 overleed in de
leeftijd van 77 jaar ons bondslid
de heer F. Faldetta uit Stein
Op 26 november 2011 overleed in de
leeftijd van 65 jaar ons bondslid
de heer J.J. Cremers uit Simpelveld
Op 28 november 2011 overleed in de
leeftijd van 76 jaar ons bondslid
mevrouw M.H.Bos-Keulers uit Kerkrade
Op 12 december 2011 overleed in de
leeftijd van 62 jaar ons bondslid
de heer H.M.W.L. Huiveneers uit Elsloo
Op 18 december 2011 overleed in de
leeftijd van 74 jaar ons bondslid
de heer J. Poelstra uit Wijlre
Op 24 december 2011 overleed in de
leeftijd van 89 jaar ons bondslid
de heer B. Spelthaen uit Bocholtz
Op 25 december 2011 overleed in de
leeftijd van 89 jaar ons bondslid
mevrouw J. Knarren-Merkun uit
Kerkrade
Op 27 december 2011 overleed in de
leeftijd van 52 jaar ons bondslid
de heer F.E. de Bruijn uit Born
Op 15 januari 2012 overleed in de
leeftijd van 80 jaar ons bondslid
mevrouw M.J. van den Brand-Mikelj
uit Hoensbroek
Wij bedanken de overleden vrienden
voor hun trouw aan onze organisatie
en wensen hun familie veel sterkte toe!

Ledenwerfactie

Beste ABW-leden,
Werf een lid en verdien voor ieder geworven lid een VVV-irischeque van € 10,00. Heb je 10 leden geworven,
dan krijg je een extra bonus, nl. een VVV-irischeque van € 50,00. Een eenvoudig rekensommetje leidt bij het
werven van 10 leden tot een aardige ledenwerfpremie van maar liefst € 150,00,
nl.: 10 leden x € 10,00 = € 100,00 + € 50,- (extra bonus).
Maak je buurman/vrouw, collega, vriend(in), oom, tante, zoon, dochter, vader, moeder, etc. lid. Doe je dit,
dan kom je in aanmerking voor een leuke ledenwerfpremie en tegelijkertijd help je ons te groeien tot
- wie weet - de grootste vakbond van en voor iedereen in Limburg. Je wilt dit toch ook?
Aarzel niet en start vandaag!
Succes iedereen!
Vakbond ABW: Al 65 jaar de vakbond van en voor IEDEREEN in Limburg!
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Dalli de Klok, DocMorris en DSM
De komende tijd gaan we bij een aantal bedrijven starten met
de voorbereidingen voor de CAO onderhandelingen. Dit betreft
ondermeer Dalli de Klok, DocMorris en DSM.
Invista
Per 1 januari 2012 worden de pensioenpremies met 2% verhoogd. Ook de werkgever doet een substantiële storting in het
pensioenfonds. De verhoging is in eerste instantie voor een
jaar. Aan het eind van het jaar wordt de situatie opnieuw bekeken op basis van de dan van toepassing zijnde dekkingsgraad.
Licom
In een gesprek met de aandeelhouders hebben we als bonden
onze zorgen geuit over de toekomst van Licom en haar medewerkers. In hoeverre dit vruchten afwerpt zal in de toekomst
moeten blijken waarbij nu echter al zeker is dat er veel zal veranderen.
In december jl. is commotie geweest over een groot aantal medewerkers van Topwerk die geduid zijn om direct te worden
ingezet op andere functies. Door onduidelijke afspraken en
communicatie was de frustratie bij veel medewerkers groot.
Inmiddels zijn afspraken gemaakt over de verdere afhandeling
van de herplaatsing, maar hiermee komt nog geen einde aan de
onzekerheid voor de betreffende medewerkers.

Maecon
De CAO voor de medewerkers in
dienst van Maecon BV voor 2011
is verlengd. Een eenmalige uitkering van € 500 in januari 2012
is hierbij afgesproken.
Profcore
Bij Profcore is er een studiecommissie verzuim in het leven geroepen. Vakbonden en werkgever hebben beide zitting in deze
commissie. Het doel van deze commissie is het ziekteverzuim
in kaart te brengen en terug te dringen.
Vixia
Medio januari vindt er een ledenvergadering plaats voor de BV
medewerkers. Belangrijkste agendapunt is verlenging van het
Sociaal Plan.
WML
Het overleg over het Sociaal Plan inzake de reorganisatie van
Proces Automatisering (PA) is nog niet afgerond. Ook het adviestraject van de OR loopt nog.
Kijk voor het laatste nieuws ook op onze website
www.vakbondabw.nl

Activiteitenkalender
Vakbond ABW 1e halfjaar 2012

Datum

Aanvang

Maandag 02-04
19.00 uur
		
		
		
		

Activiteit

Locatie

Ambassadeursbijeenkomst over de ‘Wet Verbetering
Poortwachter / WIA.’ Doelgroep: kaderleden,
contactpersonen en alle overige geïnteresseerden.
Spreker: Dhr. J. Mevis van het UWV. Let op: Aanmelden verplicht via balie@vakbondabw.nl vóór
26 maart.

Cultuurhuis Heerlen
Sittarderweg 145 te Heerlen

Woensdag 06-06 18.30 uur Jubilarishuldiging 25-, 40-, 50- en 60-jarige jubilarissen
			

Auberge de Rousch
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’.
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ek
Roger vd Bro

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

Will Kapell

Op bezoek bij...

Emmaparkloop Brunssum
Zoals bekend is de Vakbond ABW hoofdsponsor van
Staploop Brunssum, een jaarlijks hardloopevenement
van Atletiek Vereniging Stap (AV-Stap) Brunssum op
de Brunsummerheide.
Maar daarnaast geeft een team van de AV-Stap in het
tenue van de ABW regelmatig ook acte de presence aan
een aantal lopen, zoals de Kerstcross van Atletiek Vereniging Oranje Nassau (AVON) op 26 december jl. en
de zogenaamde Parklopen (resp. Emmapark, Schutterspark en Vijverpark) op 11 december 2011, 29 januari
2012 en begin maart 2012.
Op 29 januari 2012 zal de prijsuitreiking plaatsvinden
van de Parkstad Hardloop Cup (PHC) 2011, en van dit
circuit maakt ook de STAPloop deel uit.
Op de foto is het STAP-lid Jorrit van de Raadt uit Schinveld in actie tijdens de Emmaparkloop in Brunssum, waar hij de kleuren
van ABW prima verdedigde door als 15-jarige op de 4e plaats in het totaalklassement te eindigen in een mooie tijd van 18 minuten op de 5000m.
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Aanmeldingsformulier
Ik wil graag een
individueel lidmaatschap.
Ik wil graag een
een part-time lidmaatschap.
individueel
(20
uur per lidmaatschap.
week of minder)
part-time lidmaatschap.
een gezinslidmaatschap
en gezinscontributie.

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

(deze strook niet invullen)

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

Bondsnummer:

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

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

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

Bondsnummer:

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

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

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

invullen.
een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.

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

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

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

invullen.
exemplaar van het juridisch reglement

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

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

Ik word lid van Vakbond ABW per eerste van

Man / Vrouw*

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

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

■
Werkzaam
bij: ............................................................................................................
Postcode
en plaats:
........................................................................................................
Straatvan
en het
huisnummer:
...................................................................................................
Aard
bedrijf: ........................................................................................................
Postcodewerk:
en plaats:
........................................................................................................
Telefoon
.......................................................
Fax: ................................................

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

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

volgens de geldende contributieregeling ver-

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

n
Opsture p naar:
lo
e
v
n
e
in een ond ABW
b ren er 113
Vakp
stu
Oord
numpmnaanr:
o
tw
n
eloHeerle
A en enVvB
in e6400 ond AieBtW
nod1ig3)
1
Vakb gel n
(posotzoerdnummer
n
le
r
e
Antw
e
BH
6400 V niet nodig)
l
ge
(postze

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

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

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

schuldigd zal zijn.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Colofon

[* doorhalen wat niet van toepassing is.]

Contributieregeling Z.O.Z.

LET OP! VOOR SLECHTS € 12,11,- PER MAAND (DAT IS NOG GEEN 40
35
EUROCENT PER DAG) HEEFT U EEN ABW-LIDMAATSCHAP
MET NIET ALLEEN EEN UITGEBREID SERVICEPAKKET OP
VAKBONDSGEBIED, MAAR OOK EEN INDIVIDUELE LEDENSERVICE
DIE ZEKER VERGELIJKBAAR IS MET EN SOMS ZELFS
UITGEBREIDER DAN EEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING!

Redaktie:
Contributieregeling Z.O.Z.
R. van den Broek, F. Bronneberg,
M. Flipse, W. Kapell, A. Keydener en W. Smeets
Hoofdredaktie:
DAARNAAST WORDT UW BELASTINGAANGIFTE
I. Kandhai
ELK JAAR GRATIS INGEVULD!
Eindredaktie:
J. Hurxkens en I. Kandhai.
Foto’s:
Jos Sporck
per 01-07-10
Redaktie-adres:
Aanmeldingsformulier
Valkenburgerweg 75,
23 jaar en ouder				
€ 12,Ik wil graag een
■ Naam en voorletters: ................................................................................................
(deze strook niet invullen)
6419 AP Heerlen,
21 en 22 jaar 				
€ 10,50
Bondsnummer:
Straat en huisnummer: ...................................................................................................
individueel
lidmaatschap.
Tel.: 045-5719955,
t/m 20 jaar 				
€ 8,............................................
Postcode en plaats: ........................................................................................................
een part-time lidmaatschap. (voor 2 personen)		
Fax: 045-5715360,
Gezinscontributie
€ 18,- (€ 12,- + € 6,-)
Telefoon privé: .................................................................................................................
(20 uur per week of minder)
Email: balie@vakbondabw.nl,
(voor ieder volgend inwonendE-mail:
gezinslid)
€ 6,75
.............................................................................................................................
een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.
Internet: www.vakbondabw.nl.
Gepensioneerden
plus)			
€ 8,- Man / Vrouw*
Geboortedatum: .......................................
Voor elk gezinslid s.v.p. een (65
apart formulier
Bedr. code: .........................
invullen.
Grafische verzorging:
Gezinscontributie
voor twee 65-plussers
€ 13,- (€ 8,- + € 5,-)
Sofinummer: .............................................
exemplaar van de statuten ontvangen.
Lay-out en druk: Drukkerij Vijgenboom,
Vrijwillige klasse
Bondsgroep: .......................
exemplaar van het juridisch reglement
Vakbond ABW - ISSN 0166-2783
Uiteraard
staat het ieder lid vrij om méér contributie te betalen.

Contributie

ontvangen

16

■ Werkzaam bij: ............................................................................................................
Straat en huisnummer: ...................................................................................................
Postcode en plaats: ........................................................................................................
Aard van het bedrijf: ........................................................................................................

