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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.

UW ADRESGEGEVENS

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

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

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

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

Alvast bedankt voor uw medewerking!

WWW

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

Als ik in de pen klim om mijn column te schrijven zijn de onderhandelingen in 
het Catshuis al enkele weken aan de gang. De top van coalitiepartijen 
en gedoogpartner PVV zijn nog steeds aan het brainstormen over 
miljardenbezuinigingen die ervoor moeten zorgen dat Nederland weer aan de 
Europese begrotingsregels voldoet, want Nederland wil – als braafste jongetje 
in de EU-klas - het maximale begrotingstekort op maximaal 3 % houden. En om 
ervoor te zorgen dat Nederland aan die 3 % voldoet, zijn er miljardenbezuinigingen 
nodig, kortom harde bezuinigingen die bovenop de reeds aangekondigde 18 
miljard bezuinigingen komen die Rutte c.s. tijdens Prinsjesdag 2011 uitte. En 
die bezuinigingen gaan wij met z’n allen zeker voelen in onze beurs.

Iedereen volgt dan ook met argusogen welke bezuinigingen er komen. Inmiddels 
heeft een aantal gerenommeerde instituten als het CBS en SCP te kennen 
gegeven dat er niet teveel bezuinigd moet worden, daar dit niet goed is voor 
onze economie. De Nederlandse burgers moeten weer gaan consumeren en dat 
dit niet het geval is blijkt weer uit onlangs gepubliceerde cijfers, want al twee 
achtereenvolgende kwartalen houden de Nederlanders de knip op de beurs uit 
angst voor erge(re)  maatregelen en niet wetend wat hen nog allemaal te wachten 
staat.

Los van al die bezuinigingen die nog gaan komen ondervinden vele Nederlanders 
nog steeds de nasleep van de kredietcrisis.

In een aantal sectoren zoals de bouw en horeca gaat het nog steeds niet goed en
vallen er vele ontslagen. En dichtbij huis hebben we NedCar waar nog steeds 
onzeker is hoe het met de toekomst van het bedrijf en de 1500 werknemers 
gesteld is. De nieuwe deadline is  1 juli a.s. Dan moet duidelijk zijn c.q. worden 
wat er gebeurt met de werkgelegenheid van de 1500 werknemers. Onze leden 
werkzaam bij NedCar hebben we regelmatig aangeschreven dat we er voor  hen 
zijn en dat we alles zullen doen om hen goed te begeleiden.

Maar gelukkig is er ook goed nieuws. 
Allereerst kort bij huis, nl. bij Vodafone in Maastricht. Medewerkers van het 
Customer Management, die door Vodafone gedaagd waren om  alsnog de 
versobering van de arbeidsvoorwaarden af te dwingen, zijn door de  rechter in 
het gelijk gesteld. De Rechtbank in Maastricht achtte geen noodzaak hiervoor 
aanwezig. Daarnaast werd het bedrijf verweten onvoldoende overleg te hebben 
gevoerd. Medewerkers die in 2010 niet akkoord waren met de eenzijdige 
aanpassing werden bijgestaan door de Vakbond ABW en in de procedure 
ondersteund door advocaat Mr. Penners van Bronneberg Advocaten. De leden 
van de Vakbond ABW zijn door de rechtbank Maastricht in het gelijk gesteld. 

Ten tweede; de geluksladder. Nederland scoort hoog op de wereldwijde 
geluksladder en moet volgens ontwikkelingseconoom Jeffrey Sachs van 
Columbia University in New York alleen Denemarken, Noorwegen en 
Finland boven zich dulden. 

Dit laatste nieuws geeft mij als voorzitter nog meer spirit om te 
gaan voor datgene waar we voor staan, nl. opkomen voor de 
belangen van onze leden. Immers, dit laatste onderzoek 
geeft aan dat we ondanks alle crises en onzekerheden 
best gelukkig zijn en dit moeten we zeker koesteren.

Jack Hurxkens,
voorzitter.
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Om te noteren
•	 Het	bondskantoor	is	gesloten	op		 	
 Hemelvaart (donderdag 17 mei),
    vrijdag 18 mei (de dag na Hemel-
 vaart) en op 2e Pinksterdag (maan-  
 dag 28 mei a.s.) 

•	 Vizier	verschijnt	minimaal	6	keer		 	
 per jaar.

•	 Het	volgende	nummer	van	Vizier	
 verschijnt op 7 juli 2012. U kunt
 kopij inleveren tot uiterlijk 4 juni   
 2012

•	 Kijk	voor	het	laatste	nieuws	op	
 www.vakbondabw.nl
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CAO-nieuws
OnderHandelInGSreSUlTaaT	caO	KInderOpVanG	  
De cao loopt van 1 januari 2012 t/m 31 december 2013. 

Lonen
De salarissen worden verhoogd:
- per 01-05-2012   2,00% 
- per 01-01-2013   1,50% 
- per 01-06-2013   0,50% 

Vakantiebijslag en jaarlijkse uitkeringen
Over de eindejaarsuitkering zal meer informatiemateriaal 
worden gemaakt ter toelichting op de cao-bepalingen en goede 
voorbeelden zoals die in de branche beschikbaar zijn. 

Tegemoetkoming kosten
Per 1 januari 2013 vervalt de tegemoetkoming zorgverzekering, 
deze is opgenomen in de loonstijging per 1 januari 2013.
Partijen zullen de cao-tekst wijzigen zodat werknemers 
gebruik kunnen maken van de wettelijke mogelijkheid de 
vakbondscontributie te fiscaliseren of fiscaal vriendelijk te 
verrekenen. 

Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
De WGA-premie blijft voor rekening van de werkgever. 

Werktijden
In de cao worden afspraken opgenomen over de mogelijkheden 
van een jaarurensystematiek, met heldere bepalingen over de 
berekeningssystematiek, het roosteren, individuele afspraken 
over werktijden, wijziging daarvan, de wijze van verrekenen op 
het einde van het kalenderjaar en de totstandkoming van de 
afspraken per organisatie met de medezeggenschap. 

Aanpassingen op grond van wetswijzigingen
Per 1 januari 2012 zijn de wettelijke bepalingen over 
verlofopbouw bij ziekte en de verjaring van het wettelijk verlof 
gewijzigd. Cao-partijen willen aansluiten bij deze wijzigingen 
en deze worden in de cao-tekst verwerkt. Sparen van uren uit 
het verlofbudget blijft mogelijk zonder verjaring. Ook sluiten 
partijen aan bij de wetswijziging t.a.v. de ingangsdatum  aow-
Leeftijd. Hierin verschuift de ingangsdatum van de AOW-leeftijd 
naar de verjaardag. De arbeidsovereenkomst wordt beëindigd op 
je verjaardag. Dit wordt aangepast in de cao-tekst.

Fondsen
Het levensloopbudget in de cao van 0,4% wordt per 1 januari 
2013 omgezet in een vitaliteitsbudget en in 2012 worden de 
voorwaarden en mogelijkheden daarvoor nader geformuleerd. 

EINdBOd CAO TECHNISCHE GROOTHANdEL  
De cao loopt van 1 juli 2011 t/m 31 december 2012. 

Lonen
De salarisschalen en de werkelijk betaalde salarissen worden 
verhoogd:
- per 01-07-2012   1,25% 

Eenmalige uitkering
In de maand november 2012 vindt een eenmalige toeslag plaats 
van 1,25% van 12 keer het maandsalaris van oktober 2012 aan 
alle medewerkers die in de maand november 2012 in dienst zijn. 

Toeslag levensloop
De toeslag in het kader van levensloop van 1,2% zoals genoemd 
in artikel 53 wordt voor de duur van de nieuwe cao gehandhaafd. 
In de volgende cao zullen cao-partijen praten over het 
bestaansrecht van deze toeslag. 

Tegemoetkoming kosten
Cao-partijen spreken af dat in artikel 67 van de cao komt te staan 
dat in het geval de standplaats van de medewerker op verzoek 
van de werkgever wijzigt, de reistijden en reiskosten onderwerp 
van gesprek tussen werkgever en deze medewerker zullen zijn. 

Arbeidsduur
De wetgeving inzake vakantiedagen is per 1 januari 2012 
ingrijpend gewijzigd. Cao-partijen erkennen de bestaande 
problemen inzake het soms niet kunnen opnemen van 
vakantiedagen door werknemers en het creëren van stuwmeren 
van vakantiedagen. Cao-partijen besluiten om gedurende de 
looptijd van de nieuwe cao een regeling op te stellen die tegemoet 
komt aan de wensen van alle partijen en in de volgende cao 
ingevoerd kan worden en waarin ook andere onderwerpen zoals 
duurzame inzetbaarheid en de 1,2% levenslooptoeslag worden 
meegenomen. 

Loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid
In artikel 49 zal worden verduidelijkt dat ook vaste toeslagen 
en ploegentoeslagen meetellen voor de berekening van het 
nettoloon. 

Uitzendkrachten 
De periode als uitzendkracht wordt altijd als één overeenkomst 
voor bepaalde tijd beschouwd. Inlening van uitzendkrachten kan 
uitsluitend via NEN-gecertificeerde uitzendbureaus (artikel 21). 

Wat is een onderhandelingsresultaat?
Wat is een principeakkoord?
Wat is een Cao?

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

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

CAO:
Een cao, een collectieve arbeidsovereenkomst, is een 
overeenkomst tussen werkgeverspartijen en werknemers-
partijen (vakbonden). Er is sprake van een cao indien het 
onderhandelingsresultaat en/of het princiepakkoord door 
de leden is aangenomen en uiteindelijk ondertekend is 
door de betreffende partijen.
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Oproep deelname aan 
hoofdbestuur-verkiezingen

In de Algemene Vergadering op maandag 9 juli a.s. vinden er weer Hoofd-
bestuur (HB)-verkiezingen plaats. Om de twee jaar staan deze verkiezin-
gen op de agenda van de Algemene Vergadering (AV).
Het Hoofdbestuur van de vakbond bestaat - naast de Dagelijks Bestuur-
ders - verder uit acht leden, waarvan vier HB-zetels vanuit de Bondsgroe-
pen en vier algemene HB-zetels. Met uitzondering van de leden van het 
Dagelijks Bestuur, worden de overige leden van het Hoofdbestuur geko- 
zen tijdens de Algemene Vergadering voor de duur van vier jaar. De zit-
tingsperiode loopt vanaf de jaarlijkse Algemene Vergadering wanneer 
men gekozen/herkozen wordt tot aan de jaarlijkse Algemene Vergadering 
vier jaar later. Vier leden van het HB treden af volgens het rooster van 
aftreden. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. De procedure inzake 
de kandidaatstelling verloopt via de  Voorbereidingscommissie HB-ver-
kiezingen. 

De schriftelijke verkiezingen van de leden van het Hoofdbestuur tijdens 
de Algemene Vergadering geschieden als volgt:
Voor wat betreft de HB-zetels vanuit de Bondsgroepen, gebeurt de verkie-
zing door de afgevaardigden van de betreffende Bondsgroep en het HB-
lid namens die Bondsgroep. 
Voor wat betreft de algemene HB-zetels gebeurt de verkiezing door alle 
afgevaardigden en alle leden van het Hoofdbestuur.

Uit het onderstaande rooster van aftreden kunt u afleiden wie er in 2012 
aftredend en herkiesbaar zijn.

Rooster van aftreden 2012:

Bondsgroep dienstverlening
Klaas van der Sleen (aftredend/ herkiesbaar AV 2012)

Bondsgroep Industrie
Jos Joosten (aftredend/herkiesbaar AV 2012)

Algemene HB-zetels
1.  Jos Rook  (aftredend/herkiesbaar AV 2012).
2.  Cas Wilbers (aftredend/herkiesbaar AV 2012).
3.  Jo De la Roij  (tussentijds gekozen in AV 2011; aftredend/herkies-  
 baar AV 2012).
 
Hoofdbestuurders die conform het rooster van aftreden aftredend en 
herkiesbaar zijn, kunnen geen zitting hebben in de Voorbereidingscom-
missie HB-verkiezingen. 

Zoals eerder gemeld verloopt de procedure inzake de kandidaatstelling 
via de Voorbereidingscommissie HB-verkiezingen. Deze commissie be-
staat uit een DB-lid (Indra Kandhai), een HB-lid (John Oostdijk) en een 
toegevoegd adviseur (Frans Bronneberg). Deze commissie heeft tot taak 
gesprekken met kandidaat-HB’ers te voeren en hen te informeren over 
het ‘Protocol Lidmaatschap Hoofdbestuurder Vakbond ABW’ en hen ver-
der te begeleiden naar de verkiezingen. Na het gesprek met de Voorbe-
reidingscommissie HB-verkiezingen besluit de Voorbereidingscommissie 
of de kandidaat voorgedragen zal worden aan het HB. Het besluit van de 
Voorbereidingscommissie is bindend.

Het eerder genoemde “Protocol Lidmaatschap Hoofdbestuurder Vakbond 
ABW’ moet door de kandidaat-HB’ers voor akkoord getekend worden. 
Daarnaast dient de kandidaat een bereidverklaring voor deelname aan de 
HB-verkiezingen te ondertekenen. Op basis van deze rapportage presen-
teert het hoofdbestuur alle voorgedragen kandidaten in de Beschrijvings-
brief aan de deelnemers van de Algemene Vergadering.

De Voorbereidingscommissie HB-verkiezingen is op zoek naar geschikte 
kandidaten en doet daarom een oproep aan kaderleden  maar ook aan 
andere leden die interesse hebben, om zich te melden bij secretaris/pen-
ningmeester Indra Kandhai, en wel vóór 14 mei a.s., tel. 045-571 99 55 
of ika@vakbondabw.nl. Aanmeldingen ontvangen na 14 mei a.s. worden 
niet meer meegnomen.

Het ‘Protocol Lidmaatschap Hoofdbestuurder Vakbond ABW’ is op ver-
zoek eveneens verkrijgbaar bij Indra Kandhai. Bij getoonde interesse zal 
er een gesprek volgen met de Voorbereidingscommissie HB-verkiezingen. 

Oproep
Algemene Vergadering 

maandag 9 juli a.s.
én Ledenvergaderingen 

Bondsgroepen

Geacht ABW-lid,

Op maandag 9 juli a.s. vindt de Algemene Vergadering plaats 
in Auberge de Rousch aan de Kloosterkensweg 17 te Heerlen. 

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

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

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

Ledenvergadering 
Bondsgroep Dag Datum Tijdstip Locatie
Gepensioneerden/
Uitkeringsgerech- Wo 27 juni 10.00 uur Bondskantoor
tigden 
Sociale Werk-
voorziening Wo 27 juni 13.00 uur Bondskantoor
Dienstverlening &
Industrie Wo 27 juni 19.00 uur Bondskantoor
 
Indien u nog vragen heeft, neem dan contact op met onder-
getekende, e-mail  ika@vakbondabw.nl of  tel. 045-571 99 55.

Met vriendelijke groet,
Vakbond ABW,

Indra Kandhai,
secretaris/penningmeester. 
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Voor u gelezen

AANPASSING WET VANWEGE OUdERSCHAPSVERLOF
Werknemers mogen niet worden benadeeld als zij gebruikmaken 
van hun recht op ouderschapsverlof. Verder mag de werknemer, 
na afloop van het ouderschapsverlof, om aanpassing van het 
werkpatroon verzoeken. Dit staat in het op 20 maart 2012 door 
de Eerste Kamer aangenomen wetsvoorstel tot wijziging van de 
Wet arbeid en zorg en de Arbeidstijdenwet.
In de Wet arbeid en zorg wordt een nieuw artikel ingevoegd dat 
voorziet in een benadelingsbescherming voor werknemers die 
hun recht op ouderschapsverlof geldend maken. Met de term 
‘geldend maken’ wordt niet alleen bedoeld de daadwerkelijke 
opname van het ouderschapsverlof maar ook het aanvragen 
daarvan.
Ook in de Arbeidstijdenwet wordt een nieuw artikel opgenomen. 
De werknemer heeft op grond van dit artikel het recht om na 
afloop van het volledige ouderschapverlof, zijn werkgever te 
verzoeken om een tijdelijke aanpassing van het arbeidspatroon 
gedurende een jaar dan wel een andere tussen hen 
overeengekomen periode. De werkgever moet daarop uiterlijk 
vier weken voor afloop van het ouderschapsverlof beslissen.
De wetswijzigingen zijn nodig om de Europese Richtlijn 
2010/18/EU te implementeren. De Richtlijn bevat, naast 
hetgeen hierboven is genoemd, de volgende nieuwe elementen:
•	 uitbreiding van de werkingssfeer tot werknemers 

die op basis van deeltijd, een tijdelijk contract of een 
uitzendovereenkomst werkzaam zijn;

•	 verlenging van de minimale periode van ouderschapsverlof 
van drie tot vier maanden, waarvan ten minste een maand 
niet tussen de partners overdraagbaar is;

•	 beoordeling of de voorwaarden voor het opnemen van 
ouderschapsverlof voor ouders van kinderen met een 
handicap of chronische ziekte aanpassing behoeven, 
alsmede of voor adoptiefouders aanvullende maatregelen 
nodig zijn; 

•	 een expliciete bepaling dat de inkomensaspecten van (het 
gebruik van) ouderschapsverlof ter beoordeling zijn van de 
nationale overheden of sociale partners.

Bron: Eerste Kamer 20-03-2012, nr. 33 107; EC 08-03-2010, 
Richtlijn 2010/18/EU.

EC WIL BETERE BESCHERmING GEdETACHEERdE 
werKnemerS
De Europese Commissie wil een betere bescherming voor 
werknemers die in een ander EU-land zijn gedetacheerd. De 
commissie wil voorkomen dat van dergelijke werknemers 
misbruik wordt gemaakt door bijvoorbeeld slechte 
arbeidsomstandigheden en -voorwaarden. Met name in de 
bouwsector zijn er misstanden rond loon en vakantiedagen.
De commissie pleit voor meer toezicht en betere naleving en 
toepassing van bestaande regels. Het detacheren mag niet 
worden gebruikt om sociale minimumnormen te omzeilen, 
aldus Europees Commissaris Laszló Andor (Werkgelegenheid 
en Sociale Zaken).
Andor presenteerde onlangs ook een verordening die stelt 
dat het stakingsrecht en de vrije markt even belangrijk zijn. 
De verordening volgt op kritiek van vakbonden die vreesden, 
na enkele uitspraken van het Europees Hof van Justitie, dat 
zij de rechten van werknemers niet meer konden beschermen 
in grensoverschrijdende situaties waarin sprake is van 
detachering of verplaatsing van ondernemingen.
Bron: SC Online, 22-03-2012.

weT	wOOnlandbeGInSel	In	de	SOcIale	zeKerHeId	
AANGENOmEN
De Eerste Kamer heeft op 27 maart jl. ingestemd met de Wet 
woonlandbeginsel sociale zekerheid. Het woonlandbeginsel 
houdt in dat de hoogte van een uitkering wordt afgestemd op 
het kostenniveau van het land waar de belanghebbende of het 
kind woont.
Het wetsvoorstel voert het woonlandbeginsel in in de Algemene 
kinderbijslagwet (AKW), de Algemene nabestaandenwet 
(ANW), de Wet op het kindgebonden budget (WKB) en een 
onderdeel van de Wet werk en inkomen naar Arbeidsvermogen 
(WIA) voor landen buiten de EU.
Het streven is om de export van uitkeringen naar landen buiten 
de EU te beperken. Zolang export naar die landen plaatsvindt, 
is het van belang de geëxporteerde uitkeringen zoveel mogelijk 
te laten aansluiten bij het doel dat met de uitkering wordt 
nagestreefd. De regering wil in de toekomst de uitkering van de 
kinderbijslag en het kindgebonden budget buiten de EU, EER 
of Zwitserland zelfs helemaal stopzetten. Hiervoor is onlangs 
een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer.
Bron: Eerste Kamer 27-03-2012 EK 2011-2012, 32 878, A.
Zie ook: Loonzaken 2012, nr. 3, Grensoverschrijdend werk? Let op 
het woonlandbeginsel.

INVESTEREN IN GOEdE ARBEIdSOmSTANdIGHEdEN 
RENdABEL
Meer aandacht voor arbeidsomstandigheden in bedrijven 
leidt tot minder verzuim en minder kosten. Dit blijkt uit 
onderzoeken van CBS en TNO. Werknemers kunnen in betere 
arbeidsomstandigheden ook langer gezond en productief 
werken. Meer aandacht voor arbeidsomstandigheden en 
eenvoudiger regels leveren geld op. In sectoren waar dat is 

Lees verder op pagina 12
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Even voorstellen...
Arno Ruijten instrueert al elf jaar vrijwilligers Vakbond ABW

Belastingen saai? Praat een uurtje met Arno Ruijten (55) en je 
denkt er beslist anders over. Met veel enthousiasme verhaalt hij 
over zijn passie: cijfertjes, in de meest brede zin van het woord. 
Al meer dan tien jaar is Arno Ruijten (woonachtig in Montfort) 
nauw betrokken bij de Vakbond ABW als het gaat om belastingen. 
Hij zorgt er voor dat de groep vrijwilligers en bestuurders die in 
het voorjaar de belastingservice verlenen aan de leden, prima 
op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen. Zouden bij 
het invullen van de aangiftes nog vragen 
opduiken, dan weten ze Arno te vinden.

Hoe raak je nu zo gek van iets als belastingen? 
“Ik heb altijd veel plezier beleefd aan cijfertjes. 
Dat was op school al. Toen ik een foldertje 
las waarin de Belastingdienst op zoek was 
naar nieuwe medewerkers, twijfelde ik geen 
minuut.” Arno kreeg de baan en ging aan de 
slag bij de Belastingdienst in Sittard. “Ik kwam 
net van de Mavo en was zelfs te jong om op de 
brommer naar mijn werk te gaan,” vertelt hij 
lachend. Arno bleek al snel een ‘coming man’ 
bij de Belastingdienst. Hij volgde een aantal 
interne cursussen en twee HBO-opleidingen, 
bijna tegelijkertijd. “Ik ben zo’n beetje als 
postbode begonnen bij de dienst en mooi 
opgeklommen,’ vertelt hij.  Als begeleider 
van stagiaires van Fontys Hogeschool in 
Eindhoven kwam hij in contact met de 
opleidingscoördinator van de school. “Dan 
raak je in gesprek en voor dat ik er erg in had, 
kreeg ik het verzoek om eens na te denken 
over een baan als docent Fiscaal Recht.” Lang 
hoefde Arno er niet over na te denken.  Klaar 
voor een carrièreswitch zei hij de Belastingdienst vaarwel en 
begon als fulltime docent in Eindhoven. “Een prachtige kans. 
Deze richting heeft in Nederland een goede naam. De studenten 
komen uit het hele land. We zijn ook de grootste van Nederland 
in deze richting, met zo’n 60 tot 70 studenten per jaar,” legt hij 
niet zonder trots uit. 
Hij geniet nog elke dag van zijn baan als docent in zijn favoriete 
studie. “Het houdt je jong. Mijn studenten worden niet ouder. Ze 
blijven begin twintig. ” De studenten zijn besmet met hetzelfde 
microbe waar Arno ook op een plezierige manier last van heeft. 
“Ik krijg deze groep in de klas na een algemeen propedeuse jaar. 
Ze zijn niet allemaal aan de opleiding begonnen met het idee 
om Fiscaal Recht te doen. Sommigen ervaren pas in het eerste 
jaar hoe leuk belastingen kunnen zijn. Het voordeel is dus dat 
ik een gemotiveerde groep heb, waar je hard en fijn mee kunt 
samenwerken. Ik geef ze ook altijd mee dat hun vak nooit 
af is. Als je klaar bent met je studie begint het pas. Ieder jaar 
weer zijn er wijzigingen in de belastingwetgeving. Soms zijn 
de veranderingen groot, soms ook klein, maar het heeft altijd 
consequenties voor de burger.” 

Maar hoe komt de docent nu in contact met de Vakbond ABW? 
Zoals vaak is dat door een toeval. De echtgenote van de accountant 
van de vakbond, zat bij hem in de klas. Ze kwamen met elkaar 
in gesprek en voor dat Arno het wist was hij voor enkele uren 
per week verbonden aan het accountantskantoor Mullebergh in 
Born waar hij specifieke vragen/problemen van klanten probeert 
te beantwoorden/op te lossen. Bij de belastinghervorming van 
2001 bleek bij de Vakbond ABW behoefte aan goede informatie 

en scholing over de nieuwe wetgeving. 
Het accountantskantoor was één van de 
bedrijven die een offerte indiende. De 
Vakbond ABW besloot in zee te gaan met 
Mullebergh en Arno Ruijten was degene 
die de trainingen verzorgde. En dat dus al 
elf jaar. 
De relatie tussen Arno en de 
Belastingdienst is al die jaren heel 
goed gebleven. In 2006 werd Arno 
projectleider van de interne opleidingen 
van de Belastingdienst die door de Fontys 
Hogescholen werden aangeboden. Op vijf 
locaties in het land werden medewerkers 
van de Belastingdienst opgeleid. Dit 
samenwerkingsverband is door de forse 
bezuinigingen die de Belastingdienst 
treffen, beëindigd. “Het zal niet zo zijn 
dat de Belastingdienst niet meer aan 
opleidingen doet. Er wordt gekeken naar 
een andere manier. Wellicht schuiven de 
medewerkers aan in het deeltijdonderwijs.” 

De liefde voor ‘belasting’ is overigens iets 
dat Arno niet alleen heeft ontwikkeld.  

Driekwart van het gezin heeft iets met ‘belastingen’. Zijn vrouw 
is werkzaam in de facilitaire dienst van het belastingkantoor 
in Roermond. Zijn dochter volgde haar vader. Zij koos voor de 
studie Fiscaal Recht & Economie van Fontys Hogescholen en 
ging na het behalen van haar diploma aan de slag bij KPMG.  In 
september start ze met haar master aan de universiteit Tilburg. 
Ze heeft ook al meegeholpen bij de Belastingservice van de 
vakbond en begeleidt Arno vaak als hij (bij)scholing geeft. “Ik 
had het voorrecht om mijn dochter toe te spreken tijdens de 
diploma-uitreiking. Een mooi moment.” Zoonlief heeft dan wat 
minder met de belasting, maar koos wel voor een opleiding die 
met cijfertjes heeft te maken: Logistiek en Economie aan de 
Hogeschool in Venlo.  

“Het grote voordeel van de combinatie van diverse functies is 
dat ik met zowel het belastingonderwijs als de belasting in de 
praktijk voeling houd. Het is een uitstekende wisselwerking 
waar ik veel aan heb. Voor de problemen in de praktijk zoek ik in 
Eindhoven een oplossing. De scripties van mijn studenten zijn 
de oplossingen in de praktijk.“

“Belastingen 
saai? 

Nee hoor!”
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Belastingservice 2012
In zijn column van het vorige nummer van Vizier meldde de 
voorzitter reeds dat we als Vakbond ABW heel druk doende 
waren met het organiseren van een aantal opfriscursussen voor 
onze belastinginvullers, dit om geheel up to date te zijn m.b.t. 
onze belastingservice 2012. 
In totaal vonden er op 4 dagen opfriscursussen plaats in 
Cultuurhuis Heerlen en wel over de volgende onderwerpen:

IB-aangifte 2011
Op 25 januari 2012 gaven de heren Frans Hintzen en Pierre 
Jennissen (foto rechtsboven) van de Belastingdienst informatie 
over de veranderingen m.b.t. de aangifte Inkomsten Belasting 
en Premie Volksverzekeringen voor particulieren.

En vlak voor de lancering van onze eigen belastingcampagne 
kregen we nog op 8 februari 2012 een verdiepingscursus van 
Arno Ruijten, docent Fiscaal recht op de Fontys Hogeschool in 
Eindhoven.

Toeslagen
Op donderdag 26 januari 2012 kwam de heer Leo Maas, 
accountmanager bij Belastingdienst/Toeslagen, uit Zoetermeer 
langs om ons uit te leggen wat de andere werkwijze is m.b.t. het 
toeslagjaar 2012.

Op 1 februari 2012 gingen Joop Gootzen en Annie Robben  (foto 
rechtsonder) van de Belastingdienst Limburg gedetailleerder 
in op de Huur- en Zorgtoeslag, Kindgebondenbudget en de 
Kinderopvangtoeslag. Ook stonden ze nogmaals stil bij de 
nieuwe werkwijze van Toeslagen in 2012, waarbij alles gaat via 
de website mijn.toeslagen.nl

Bij het gereed maken van de kopij van deze Vizier zit onze 
Belastingservice er op en dankzij enerzijds alle kennis verkregen vanuit de Belastingdienst Limburg en Arno Ruijten en anderzijds 
onze vrijwilligers kunnen we vaststellen dat we een goede campagne achter de rug hebben. Daarom een groot dank je wel aan al 
onze vrijwilligers, t.w. Clemente Cesco-Resia, Werner Gerards, Irma Heida, Anouk Houben, Ans Kolenburg, Nico Roijen, Klaas 
van der Sleen en Wiel Wittenbernds. Samen hebben we de klus geklaard!

 

Op maandag 7 februari jl. werd alweer de zesde pensioenvoorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor de leden die in het tweede 
half jaar van 2012 65 jaar worden. Maar liefst 30 leden waren aanwezig om geïnformeerd te worden over de veranderingen 
waarmee ze geconfronteerd worden als ze 65 jaar worden. Ingegaan werd op vragen als:
•	 Hoeveel AOW ontvang ik?
•	 Waarom wordt een aantal jaren gekort bij de AOW?
•	 Hoe zit het met de partnertoeslag als mijn echtgenote inkomen heeft?
•	 Bedrijfspensioen en belastingen.

Gezien de grote belangstelling bij onze leden voor deze bijeenkomsten zullen we door blijven gaan met deze bijeenkomsten.
In het najaar van 2012 organiseren we weer een bijeenkomst voor onze leden en dan voor die leden die tussen 1 januari 2013 en 1 
juli 2013 65 jaar worden.  Voor de mensen die tussen 1 juli en 31 december 2013 65 jaar worden volgt er in het voorjaar van 2014 
een bijeenkomst. Houdt Vizier en onze website goed in de gaten!

Pensioenvoorlichting
voor leden die 65 worden tussen 01-07-2012 en 31-12-2012
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Voorlichting CitaVerde
Op dinsdag 31 januari en woensdag 8 februari jl. heeft de Vakbond ABW weer voorlichting gegeven op het CitaVerde college in 
Heerlen. Deze keer was het de beurt aan de leerlingen van klas 4 C, waarvan de gemiddelde leeftijd 15 à 16 jaar was.

De voorlichting werd gedaan door hoofdbestuurder Cas Wilbers en secretaris/penningmeester Indra Kandhai.
Samen hebben ze op een interactieve manier ook deze leerlingen van klas 4 C geattendeerd op zaken die van groot belang zijn als 
je gaat werken; zoals je loon, je arbeidsovereenkomst, de arbeidsomstandigheden, het werk van vakbonden en het belang van lid 
zijn van een vakbond.
Het enthousiasme onder een groep van leerlingen was zo groot dat ze vroegen om een extra lesuur. Cas, Indra en de docent Fleur 
Wipperfurth waren enigszins aangenaam verrast door deze vraag van de groep en gaven uiteraard daar meteen gehoor aan.

Zowel Cas als Indra (zie foto onder) en niet te vergeten de docent Fleur Wipperfurth van het CitaVerde zijn zeer content over deze 
manier van voorlichten en willen dan ook deze voorlichting blijven voortzetten.

datum Aanvang Activiteit Locatie 

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’.

Activiteitenkalender
Vakbond ABW 1e halfjaar 2012
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Samen sterk voor publiek werk
De acties tegen de invoering van de Wet Werken Naar Vermogen (WWNV) en de hiermee gepaard gaande bezuinigingen hebben 
in de afgelopen periode een vervolg gekregen. Samen met onze leden hebben we deze actie ondersteund.

Op donderdag 16 februari 2012 
heeft op het Schouwburgplein 
een opwarmactie plaatsgevonden 
voor de landelijke actiedag op 
22 maart 2012. Tot de sprekers 
behoorden o.a. dhr. Frans 
Timmermans van de PvdA en 
mevr. Karabulut van de SP. Ook 
onze eigen bestuurder, Will 
Kapell (zie foto), heeft het woord 
tot de actievoerders gericht en 
iedereen opgeroepen mee te gaan 
naar Den Haag. We waren met 
een stand zichtbaar aanwezig op 
het Schouwburgplein.

Op de landelijke actiedag van 
22 maart jl. was onze regio met 
negen bussen vertegenwoordigd 
op het Malieveld in Den Haag bij 
de grote demonstratie onder het 
motto “Willen wij naar Den Haag, dan gaan wij naar Den Haag!!!” 

Onder een stralend zonnetje hebben de medewerkers van de SW bedrijven nogmaals hun ongenoegen met de WWNV laten 
blijken en hun zorgen kenbaar gemaakt. 

Als de WWNV de Tweede Kamer overleeft en vanaf 1 januari 2013 zal worden ingevoerd zijn nieuwe acties te verwachten. We 
houden u op de hoogte!

mEdEZEGGENSCHAPCOmmISSIE 
USAG SCHINNEN
Bij U.S. Army Garrison Schinnen (USAG Schinnen) 
waren er geen  medezeggenschapsverkiezingen no-
dig daar het aantal kandidaten minder was dan het 
toegestane maximum van 11 kandidaten.

De volgende twee ABW-leden deel zullen uitmaken 
van deze medezeggenschapscommissie t.w. me-
vrouw H.J.M. Hoefnagels en de heer F.J.H.J. Mei-
sen.

Uitslag OR-verkiezingen

Proficiat aan alle gekozen ABW-leden en héél veel succes gewenst!



11

Wet Verbetering Poortwachter/WIA
Zoals u weet organiseert de Vakbond ABW minimaal twee keer per jaar een ambassadeursbijeenkomst in haar vaste locatie, nl. 
Cultuurhuis Heerlen aan de Sittarderweg 145 te Heerlen.

Maandag 2 april jl. was het weer zo ver en was het thema  
’Wet Verbetering Poortwachter (Wvp) /WIA’.  Voor dit thema 
was gekozen omdat iedereen in zijn leven wel eens hiermee te 
maken kan krijgen.

De spreker op deze avond was de heer Jos Mevis, (zie foto 
linksonder) arbeidsdeskundige bij UWV/SMZ Heerlen. Hij ging 
in op de volgende onderwerpen:

1.  Wet Verbetering Poortwachter: Wie doet wat? 
2.  Hoe beoordeelt het UWV? 
3.  WIA, de wet in het algemeen. 
4.  Re-integratie en subsidies. 

Dat dit thema goed gekozen was bleek niet alleen uit het grote 
aantal deelnemers, maar ook uit de vele vragen die gesteld 
werden en de levendige discussie die gevoerd werd.

We zijn er dan ook van overtuigd dat het betoog van de heer 
Mevis en zijn deskundige beantwoording van de vragen onze 
ambassadeurs een stuk wijzer en deskundiger hebben gemaakt 
m.b.t. hun perceptie over de Wet Verbetering Poortwachter/
WIA. 

Voorzitter Jack Hurxkens dankte de heer Mevis dan 
ook hartelijk voor zijn bijdrage aan deze succesvolle 
ambassadeursbijeenkomst.

 

 

Ambassadeursbijeenkomst druk bezocht

Proficiat aan alle gekozen ABW-leden en héél veel succes gewenst!

Or-VerKIezInGen	bcT	aUTOmaTISerInG	
Het ABW-lid Palmira Douven (projectplanner) 
maakt sinds kort deel uit van de OR bij BCT Auto-
matisering in Amstenrade.

Or-VerKIezInGen	e-maX	KerKrade	
Bij de OR-verkiezingen van E-Max in maart 
jl. is het ABW-lid Werner Gerards gekozen. 
Hij zal wederom de functie van voorzitter 
van de OR vervullen.
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Voor u gelezen
gebeurd, is € 450 miljoen bespaard. Dit schrijft staatssecretaris 
De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief 
aan de Tweede Kamer.
Werkgevers en werknemers hebben zelf groot belang bij 
een gezonde en veilige werkomgeving. Het kabinet wil de 
verantwoordelijkheid daarom meer bij hen laten. De overheid 
stelt zich terughoudend op. Daar staat tegenover een hardere 
aanpak en strengere sancties als men een loopje neemt met de 
regels.
De kwaliteit van de arbeidsomstandigheden in Nederland ligt 
boven het gemiddelde in Europa. 92% van de Nederlanders 
is tevreden met de eigen arbeidsomstandigheden, tegen 84% 
Europees gezien.
Vanwege de aandacht voor gezond en veilig werken is de 
arbeidsproductiviteit relatief hoog. Het ziekteverzuim is 
gedaald tot 4,3% en sinds 2004 stabiel. Het aantal ernstige en 
dodelijke arbeidsongevallen daalt sinds 2008 elk jaar.
De lasten van arboregels voor onderwijsinstellingen zijn flink 
gedaald. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap blijkt dat de regeldruk 
van arbowetgeving in het onderwijs tussen 2004 en 2010 met 
58% is verminderd. Dit scheelt jaarlijks zo’n € 40 miljoen aan 
administratieve lasten voor scholen.
In de komende jaren wil het kabinet werkgevers en werknemers 
meer verantwoordelijkheid geven om zaken zelf op te pakken. 
Staatsecretaris De Krom gaat dat ook in Europa bepleiten en 
de uitbreiding van de arbocatalogi ondersteunen. Hij gaat in 
2012 met betrokken partijen, waaronder uiteraard werkgevers 
en werknemers, maar ook arbodienstverleners en verzekeraars 
praten om de plannen uit te werken in de praktijk.
Bron: Min SZW 30-03-2012.

werKzame	berOepSbeVOlKInG	weer	OUder
De gemiddelde leeftijd van de werkzame beroepsbevolking is in 
2011 verder opgelopen tot ruim 41 jaar. Begin jaren negentig 
was dit nog 36 jaar. Bij de mannen waren er voor het eerst 
meer werkende vijftigers dan dertigers. Het openbaar bestuur 
en de overheidsdiensten zijn de afgelopen twintig jaar het 
meest vergrijsd, zo blijkt uit cijfers van Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS).
Tussen 1990 en 2011 is de gemiddelde leeftijd van de werkzame 
beroepsbevolking met 5 jaar gestegen tot 41,2 jaar. In deze 
periode is de bevolking ook steeds ouder geworden. Daarnaast 
is ook de arbeidsparticipatie van de 50- tot 65-jarigen fors 
gegroeid: van 35% in 1990 tot 60% in 2011. De toename was 
vooral sterk onder vrouwen.
In 2011 waren er 95 vijftigers werkzaam op 100 werkende 
dertigers. Begin jaren negentig waren dat er nog maar 42. In die 
tijd hadden betrekkelijk weinig 50- tot 60-jarige vrouwen een 
betaalde baan en was de arbeidsparticipatie van mannen van 
die leeftijd vrij laag, mede als gevolg van gunstige regelingen 
van vervroegde uittreding. Bij de mannen waren er in 2011 
voor het eerst meer werkzame vijftigers dan dertigers.
In alle bedrijfstakken is de gemiddelde leeftijd tussen 1990 en 
2010 opgelopen. De stijging was met 7 jaar het grootst bij het 

openbaar bestuur en overheidsdiensten. Maar ook in de zorg, 
de industrie en de financiële instellingen werden de werkenden 
in doorsnee ouder: gemiddeld met 6 jaar.
Het hoogst was de gemiddelde leeftijd met 44 jaar in de 
landbouw en visserij, gevolgd door het onderwijs en het 
openbaar bestuur en overheidsdiensten met een gemiddelde 
van 43 jaar. Het jongst met ruim 34 jaar waren werkenden in 
de horeca.
Bron: CBS 14-03-2012.

pOSITIe	 OUderen	 Op	 arbeIdSmarKT	 blIjfT	
mOeIlIjK
Uit het jaarlijks onderzoek van UWV naar de Nederlandse 
vacaturemarkt blijkt dat in 2011 maar 2% van de vacatures 
werd ingevuld door 55-plussers. Ongeschoolden werden op 
5% van de vacatures aangenomen, terwijl bedrijven aan 14% 
van de banen geen opleidingseisen stelden. Ook de positie van 
arbeidsgehandicapten is nog altijd weinig rooskleurig.
Uit het onderzoek ’Vacatures in Nederland 2011’, dat 
onderzoeksbureau APE uitvoerde in opdracht van UWV, blijkt 
dat er het afgelopen jaar sprake was van een verder afnemende 
vraag naar personeel. Zowel het aantal vervulde, openstaande 
als ontstane vacatures vertoonde een daling ten opzichte van 
2010 en 2009. Jongeren werden veel vaker aangenomen dan 
ouderen. Van de circa 650.000 vacatures vorig jaar werd 37% 
vervuld door jongeren tot 25 jaar en slechts 2% door 55-plussers. 
Ook in 2010 en 2009 was het percentage 55-plussers dat werk 
vond zo laag. Bedrijven die moeite hebben om personeel te 
vinden namen vorig jaar wel vaker ouderen aan. Dit was vooral 
het geval in de sectoren overheid, zorg en welzijn.
Werkgevers namen het afgelopen jaar 10.000 arbeids-
gehandicapten aan, waaronder 7.000 mensen met een 
Wajong-uitkering. Van de onderzochte bedrijven had 13% 
een of meerdere arbeidsgehandicapten in dienst, zo blijkt uit 
het onderzoek. De meerderheid van de bedrijven (71%) die 
geen arbeidsgehandicapten in dienst had, heeft dit ook nooit 
overwogen te doen. In 2010 was dit percentage nog 60%. Het 
onderzoek laat zien dat de meeste bedrijven bekend zijn met 
subsidieregelingen voor arbeidsgehandicapten, maar dat dit 
niet leidt tot grotere bereidheid om hen aan te nemen.
UWV Werkbedrijf zal zich in 2012 nog meer richten 
op het bieden van kansen aan werkzoekenden met een 
achterstandspositie op de arbeidsmarkt. UWV maakt komend 
jaar ruim 150 extra werkcoaches vrij voor de begeleiding van 
55-plus werkzoekenden. Ze worden onder meer ingezet voor de 
begeleiding van netwerkgroepen. UWV is enkele jaren geleden 
gestart met groepsgewijze ondersteuning van 55-plussers en 
breidt deze aanpak vanwege de goede resultaten nu uit. De 
ondersteuning van arbeidsgehandicapten blijft, ondanks de 
forse bezuinigingen op het budget, op peil.
Bron: UWV 6-03-2012.



Wij feliciteren
60 jaar getrouwd
Op 3 mei jl. vierden de heer en mevrouw 
H.J.G. Baggen uit Anna Paulowna hun 
diamanten bruiloft.

50 jaar getrouwd
Op 1 maart jl. vierden de heer en me-
vrouw P. Hennemann-Rosbach 
uit Landgraaf hun gouden bruiloft.

Vanaf deze plaats  onze hartelijke ge-
lukwensen! Een nog lange en goede 
toekomst samen wordt jullie toege-
wenst door de Vakbond ABW! 
Proficiat!

Jubilarissen
25-jarige jubilarissen mei 2012
J. Duckers uit Kerkrade
J. Ederveen uit Landgraaf
J. Herk uit Hoensbroek
J.P.G. Ruyters uit Heerlen
J.G.A. Schleipfenbauer uit Landgraaf
K. van der Sleen uit Maastricht

50-jarige jubilaris mei 2012
J.L.CH. Pelzer uit Wittem

60-jarige jubilaris mei 2012
J. Voncken uit Meerssen

25-jarige jubilarissen juni 2012
H. Bloemen uit Landgraaf
H.J.J. Cox uit Hoensbroek

L.J.C. Evertz uit Geleen
L.M.H. van den Eynden uit Heerlen
R. Hendrix-Ricciotti uit Brunssum
C.H.A. Jongen uit Hoensbroek
R.J.J. Kusters uit Brunssum
A. Mostert uit Limbricht
A.E. Slaghuis uit Heerlen
J.A.G. Souren uit Heerlen
R.H.W. Thonissen uit Heerlen

40-jarige jubilaris juni 2012
P.T.G. Leijten uit Hoensbroek

50-jarige jubilarissen juni 2012
C.G.J. Goedkoop-Bex uit Eygelshoven
P. Heijden-Kuipers uit Brunssum
S. Ravbar uit Geulle

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

Overleden
Op 12 januari 2012 overleed in de 
leeftijd van 65 jaar ons bondslid
de heer J.K.M. Gielkens uit Schinnen

Op 17 januari 2012 overleed in de 
leeftijd van 67 jaar ons bondslid
de heer L.M.J. Moonen uit Heerlen

Op 7 februari 2012 overleed in de 
leeftijd van 61 jaar ons bondslid
de heer J.J. Starmans uit Landgraaf

Op 10 februari 2012 overleed in de
leeftijd van 68 jaar ons bondslid
mevrouw A.G.T. Simon uit Simpelveld

Op 10 februari 2012 overleed in de 
leeftijd van 66 jaar ons bondslid
de heer J.M.A.M. de Roy uit Brunssum

Op 20 februari 2012 overleed in de
leeftijd van 88 jaar ons bondslid
mevrouw K.M. van Horssen-Schümmer
uit Kerkrade

Op 2 maart 2012 overleed in de 
leeftijd van 45 jaar ons bondslid
de heer F.J.W. Wijnen uit Heerlen

Op 4 maart 2012 overleed in de 
leeftijd van 62 jaar ons bondslid
de heer J. Krill uit Kerkrade

Op 7 maart 2012 overleed in de
leeftijd van 75 jaar ons bondslid
de heer P.G.M. Tummers uit Maastricht 

Op 1 april 2012 overleed in de
leeftijd van 68 jaar ons bondslid
de heer A.W. Smits uit Urmond
 
Op 3 april overleed in de
leeftijd van 76 jaar ons bondslid
de heer M.J.H. Peters uit Heerlen

Op 4 april 2012 overleed in de
leeftijd van 86 jaar ons bondslid
mevrouw A.A.M. van Ool-Merken

Wij bedanken de overleden vrienden
voor hun trouw aan onze organisatie
en wensen hun familie veel sterkte toe!
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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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Op bezoek bij...
In deze rubriek doen de vakbondsbestuurders verslag van 
de bedrijven die ze de afgelopen periode bezocht hebben.

Cosmo Films
Er is een nieuwe CAO voor de looptijd van 1 jaar overeenge-
komen. Qua loonsverhoging is de nullijn aangehouden. In de 
nieuwe CAO wordt wel uitdrukkelijk de regeling van het Sociaal 
Plan vastgelegd zoals reeds afgesproken in 2008.

dalli	de	Klok
In april jl. is er gestart met de CAO onderhandelingen en we 
hopen dat er in juni a.s. een nieuwe CAO tot stand is gekomen.

docmorris
Op het moment van het schrijven van dit artikel zijn de CAO 
onderhandelingen in volle gang. We hopen dat er in mei 2012 
een onderhandelingsresultaat is dat aan de leden kan worden 
voorgelegd.

dSm
Bij DSM zijn de CAO onderhandelingen in april jl. gestart. Dit 
is de laatste CAO waarbij voor iedere DSM vestiging in Neder-
land een aparte CAO wordt afgesloten. De intentie is bij zo-
wel werkgever als vakbonden aanwezig om per 1 januari 2014 
één CAO voor alle DSM vestigingen in Nederland tot stand te 
brengen. Deze CAO wordt dus een soort tussen CAO waarbij 
de looptijd 1,5 jaar zal bedragen. Voor die 1,5 jaar hebben wij 
als ABW een loonsverhoging van 4,5 % voorgesteld. Een ander 
belangrijk aandachtspunt is een nieuwe RAU regeling waarover 
al jaren wordt gesproken maar die helaas nog niet tot stand is 
gekomen. De intentie is er om in juni a.s. een onderhandelings-
resultaat te hebben en deze voor de aanvang van de zomerva-
kantie voor te leggen aan de leden.

Intertek Polychemlab
Op dit moment zijn we bezig met een studie benefit shop. In 
mei 2012 zal worden gestart met de CAO onderhandelingen 
en ook hier is het streven om voor de zomervakantie 2012 een 
nieuwe CAO te hebben.

Licom
Mogelijk blijft Licom ook in de toekomst verantwoordelijk voor 
het detacheren van medewerkers. De politiek moet hierover 
nog een beslissing nemen. De organisatie zal dan kleiner wor-
den en mogelijk worden onderdelen verkocht of vervreemd. De 
focus zal hierbij gericht zijn op het meer naar buiten plaatsen 
van medewerkers. Belangrijk voor het slagen is uiteraard de 
vraag of er voldoende plekken in het reguliere bedrijf ter be-
schikking komen.

maecon
Ten tijde van het schrijven is voor een drietal onderdelen van 
Maecon het faillissement aangevraagd. Onduidelijk is of een 
(gedeeltelijke) doorstart mogelijk is en wat met de andere on-
derdelen gebeurt.

Profcore
Momenteel zijn we bezig met een 
studiecommissie verzuim.

Rolduc
Op dit moment (aanvang april) zijn we bezig met CAO onderhan-
delingen en is de CAO op bepaalde punten herschreven en herzien. 
De nieuwe CAO zal nog aan de leden moeten worden voorgelegd.

SABIC
Ook hier zijn de CAO onderhandelingen gestart. Hier is als uit-
gangspunt 3 % loonsverhoging op jaarbasis genomen. Tevens 
hebben we ook hier het punt van de nieuwe RAU regeling opge-
nomen in onze CAO voorstellen.

Sitech
Bij Sitech zullen de CAO onderhandelingen ook in mei starten. 
Eind april zullen er voorbereidende ledenvergaderingen plaats-
vinden.

The Phone House
In mei starten bij The Phone House ook nieuwe CAO onder-
handelingen.

Vixia
Vixia zal in de toekomst waarschijnlijk in een afgeslankte vorm 
worden voortgezet en met name verantwoordelijk zijn voor het 
bieden van beschut werk. Het detacheren van medewerkers zal 
dan ondergebracht worden in een nieuwe organisatie waarin de 
Gemeenten in de regio nadrukkelijk zullen participeren. Ook 
dit is een voorstel en zal dus nog door de politiek goed gekeurd 
dienen te worden.

Vodafone
De rechter heeft het eenzijdig wijzigen van de arbeidsvoor-
waarden voor de medewerkers van het call center verboden. 
Medewerkers waren gedagvaard door Vodafone omdat ze niet 
akkoord gingen met de eenzijdige aanpassing. Vodafone heeft 
onvoldoende duidelijk kunnen maken dat er sprake is van een 
dringend bedrijfsbelang, aldus de rechter. 

WmL
Het sociaal kader is door de leden afgewezen. Belangrijkste 
breekpunt was de leeftijd waarop een werkgarantie van toepas-
sing zou zijn. De reorganisatie wordt vooralsnog niet doorge-
voerd vanwege de hoge werkdruk.

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

W
ill

 K
ap

el
l

R
oger vd Broek
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Vijverparkloop Brunssum 
Zoals bekend is de Vakbond ABW hoofdsponsor 
van Staploop Brunssum, een jaarlijks hardloop-
evenement 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 pre-
sence aan een aantal lopen. In het vorige nummer 
van Vizier namen we reeds een artikel op over de 
Emmaparkloop Brunssum.

Op 29 januari jl. volgde in Brunssum de Vijverpark-
loop. Deze is ter voorbereiding op de Parelloop van 
1 april jl. Jorrit van de Raadt, zittend tussen de twee 
dames in ABW shirt, heeft met een 7e plaats in het 
totaalklassement en een 1e plaats bij de  jeugd tot 
16 jaar weer een prima prestatie neergezet.

Voor dit jaar staat nog een aantal wedstrijden ge-
pland, kijk ook op de flyer hiernaast.
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Ik word lid van Vakbond ABW per eerste van

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

tot wederopzegging machtiging om van mijn

rekening af te schrijven de bedragen, die ik

volgens de geldende contributieregeling ver-

schuldigd zal zijn.

Ik wil graag een

individueel lidmaatschap.

een part-time lidmaatschap.

(20 uur per week of minder)

een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.

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

invullen.

exemplaar van de statuten ontvangen.

exemplaar van het juridisch reglement 

ontvangen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Let op: elke vraag altijd invullen!!!

Deze aanmelding werd opgenomen door:

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

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

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

[* doorhalen wat niet van toepassing is.]

Opsturen

in een envelop naar:

Vakbond ABW

Antwoordnummer 113

6400 VB Heerlen

(postzegel niet nodig)

(deze strook niet invullen)

Bondsnummer:

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

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

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

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

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

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

Bondsnr. werver:

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

Aanmeldingsformulier

Contributieregeling Z.O.Z.

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

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

UITGEBREIDER DAN EEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING!

DAARNAAST WORDT UW BELASTINGAANGIFTE 
ELK JAAR GRATIS INGEVULD!

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

23 jaar en ouder    € 12,-  
21 en 22 jaar     € 10,50  
t/m 20 jaar     € 8,-  
Gezinscontributie (voor 2 personen)  € 18,- (€ 12,- + € 6,-)
(voor ieder volgend inwonend gezinslid) € 6,75
Gepensioneerden (65 plus)   € 8,-  
Gezinscontributie voor twee 65-plussers € 13,-  (€ 8,- + € 5,-)
Vrijwillige klasse
Uiteraard staat het ieder lid vrij om méér contributie te betalen.
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