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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
• Vizier verschijnt minimaal 6 keer
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• Het volgende nummer van Vizier
verschijnt op 25 augustus 2012.
• U kunt kopij inleveren tot uiterlijk
23 juli 2012
• Kijk voor het laatste nieuws op
www.vakbondabw.nl

Tja, dat kun je wel zeggen. Want nog geen maand geleden vonden er wekenlang
Catshuisbesprekingen plaats om te zien welke bezuinigingen nodig waren zodat
Nederland weer aan de Europese begrotingsregels kon voldoen. Ik ging in mijn
vorige column hier ook uitvoerig op in. Maar u ziet, de tijd laat zich niet regisseren
want net toen verwacht werd dat er een akkoord zou komen trok de PVV de
stekker er uit en diende Rutte zijn ontslag in. En wat toen gebeurde is inmiddels
geschiedenis…
In een paar dagen werd het ‘Kunduz akkoord’ ook wel bekend als het ‘Lenteakkoord’,
bereikt tussen de VVD, CDA, D66, Groen Links en de Christen Unie. Er heerste op
de dag van dit akkoord een en al euforie, maar nu de verkiezingsdatum bekend is
en nadert, nl. 12 september a.s., zie je toch bij vele partijen al dat in het kader van
eventueel te verwachten zetelverlies in de pers geventileerd wordt dat een aantal
afspraken met een behoorlijke impact voor de Nederlandse burgers, enerzijds
niet afkomstig is uit hun politieke koker of anderzijds uitgesteld wordt tot na de
verkiezingen.
Normaal is het niet mijn aard om in te gaan op wetsvoorstellen, maar ik kan het
als bondsvoorzitter niet nalaten om u te vertellen welke voorstellen reeds zijn
uitgesteld tot na de verkiezingen. Zo gaat het gaat o.a. om de volgende voorstellen:
•
•

Hypotheekplannen: De Tweede Kamer behandelt pas na de verkiezingen
in september de in het vijfpartijenakkoord opgenomen beperking van de
hypotheekrenteaftrek
Belasting op woon-werkverkeer, ook wel bekend als de forensentax: Onlangs
werd eveneens bekend dat de belasting op woon-werkverkeer wordt behandeld
na de verkiezingen.
Een ander voorstel, t.w. de versnelde invoering van de verhoging van de AOWleeftijd oogst veel kritiek van de Raad van State. Velen met mij vragen zich af
of dit voorstel toch kan doorgaan terwijl er een andere afspraak hierover is
tussen de sociale partners. Hoe zo verkiezingsretoriek?
Vast staat dat velen van ons door dit ‘Kunduz Akkoord’, geraakt zullen
worden op het gebied van o.a. de sociale zekerheid (o.a. verandering WW,
versoepeling ontslagrecht, geen verhoging kinderbijslag), de woningmarkt en
de zorg, tenzij de verkiezingsuitslag anders bepaalt.
Zo zie je ook maar weer, het gaat niet om ons belang, maar om het eigen
gewin van de politiek waarbij de insteek is zoveel mogelijk zieltjes te winnen
met loze beloften die na de verkiezingsuitslag weer een draai krijgen.

Vervolgens maak ik me ook grote zorgen over de perikelen bij De vakcentrale FNV.
In onze jubilarishuldiging op 6 juni jl. (zie ook pagina 5 in deze Vizier) heb ik niet
alleen mijn zorgen geuit, maar ook mijn verbazing.
Want als ik deze plannen hoor die bedacht zijn door hele slimme en belangrijke
personen uit de politiek en uit de vakbeweging, dan ben ik echt heel erg trots op
mijn eigen Vakbond ABW, die al 68 jaar zo werkt. Want bij de ABW luisteren wij
eerst naar de leden, alvorens we tot actie overgaan en samen met de leden bepalen
we het beleid.
Ik vind dit de basisgedachte van vakbondswerk en ook al is de Vakbond ABW een
relatief kleine vakbeweging, bij de FNV mogen ze best bij de ABW komen kijken
hoe het moet. En het is nog gratis ook.
Beste leden, als u deze Vizier ontvangt staan we aan de vooravond van onze
Algemene Vergadering en samen met ons kader gaan we ons buigen over ons
Beleid voor de toekomst.
Blik ik even weer terug op onze jubilarishuldiging van 6 juni jl., dan vind ik
het een voorrecht om voorzitter te zijn van deze bond. Want wat voelt
het goed om te zien dat we nog zoveel trouwe leden hebben die het
lid zijn van hun Vakbond ABW meer dan vanzelfsprekend vinden.
Dit geeft mij in ieder geval heel veel energie voor de
voorbereiding op onze Algemene Vergadering.
En last but not least, gaat u op vakantie, dan wens
ik u een mooie vakantie en kom vooral veilig
terug!
Jack Hurxkens,
voorzitter.
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CAO-nieuws

Bronnen: SDU Uitgevers, CAO e-nieuws 2012, nummer 10, 11 en 12.
Eindbod cao Mode-, Interieur-, Tapijt- en
Textielindustrie
De cao heeft een looptijd van 01-07-2012 t/m 30-06-2014.
Lonen
De verdiende salarissen en de schaallonen (min-max) worden als
volgt verhoogd:
- per 01-07-2012 1,75%
- per 01-07-2013 2,00%
Het bedrag van de minimum vakantietoeslag wordt gedurende
de looptijd van de cao bevroren op € 1.730.
Heffing Sociaal Fonds MITT
De heffing wordt per 1 januari 2013 gecontinueerd op 0,2%
van de relevante loonsom voor zowel textiel-tapijt, als modeinterieur. Op de premie wordt in 2013 een korting toegepast,
zodanig dat de premie in dat jaar 0,1% bedraagt.Over een
eventuele korting voor 2014 wordt besloten eind 2013 op basis
van de begroting 2014 en financiële positie van het fonds.
Pensioen
De pensioenpremie voor Bpf MITT wordt per 1 januari
2013 structureel vastgesteld op maximaal 24% van de
pensioengrondslag. Daarnaast wordt de Bpf MITT regeling in
die zin aangepast dat per 1 januari 2013 het opbouwpercentage
variabel wordt en lager kan worden vastgesteld dan de huidige
2% van de pensioengrondslag.
Indien mocht blijken dat per 1 januari 2013 de genoemde
maximale Bpf MITT pensioenpremie ontoereikend is als
kostendekkende premie zal door het bestuur van Bpf MITT
het opbouwpercentage worden verlaagd teneinde een
kostendekkende premie te bereiken.
Indien in 2013 door het bestuur van Bpf MITT wordt besloten
tot een korting op de pensioenen van Bpf MITT, zal eenzelfde
korting plaatsvinden op de RAM-uitkeringen.
Arbeidsovereenkomst
De einddatum wordt aangepast aan de gewijzigde ingangsdatum
van de AOW. In plaats van ‘65-jarige leeftijd’ wordt vermeld
‘AOW-gerechtigde leeftijd’.
Flexcontracten
Er zal een enquête worden gehouden naar het aantal / percentage
flexcontracten in de MITT-sector.
PRINCIPEAKKOORD CAO SCHOONMAAKBRANCHE
De cao heeft een looptijd van 01-01-2012 t/m 31-12-2013.
Lonen
De lonen worden verhoogd:
- per 01-05-2012 2%
- per 01-01-2013 2%
Jaarlijkse uitkeringen en vakantiebijslag
De eindejaarsuitkering wordt met ingang van 2012 verhoogd
met 0,75% naar 1,6%.
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Ziekteverzuim
In de cao is nu nog geregeld dat de eerste twee ziektedagen voor
rekening van de werknemer zijn. De bonden willen hier vanaf, de
werkgevers nog niet. Afgesproken is dat er een uitgebreide studie
komt naar een beter ziekteverzuimbeleid. Partijen verbinden
zich daarbij aan de eenduidige onderzoekconclusies. Deze
afspraken worden uiteindelijk verwerkt in de eerstvolgende cao
in 2014.
Opleidingen
Elk jaar wordt geld vrijgemaakt voor 6.000 vakopleidingen en
500 taalcursussen.
Overig
Er komt een studie naar betere cao-afspraken voor werknemers
in administratieve functies en in de specialistische reiniging.
PRINCIPEAKKOORD CAO BAKKERSBEDRIJF
De cao heeft een looptijd van 01-03-2012 t/m 30-04-2013.
Lonen
De lonen worden verhoogd:
- per 01-06-2012 1,0%
- per 01-12-2012 0,5%
Orba-functiewaarderingssysteem, nieuwe loonschalen
De oude functieomschrijvingen en functieindeling worden
vervangen door Orba. Tevens worden per 1 juli 2012 nieuwe
loonschalen ingevoerd met lagere aanvangssalarissen.
De diplomatoeslagen worden afgeschaft. Dit nieuwe
beloningssysteem is van toepassing op nieuwe arbeidscontracten
die op of na 1 juli 2012 worden afgesloten. Voor lopende contracten

Wat is een onderhandelingsresultaat?
Wat is een principeakkoord?
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.
Principeakkoord:
Een principepakkoord 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.
Lees verder op pagina 9

Jubilarishuldiging 2012

Een lach, een traan en een en al surprises…
Dit jaar telt de Vakbond ABW 122 jubilarissen, waarvan 4 diamanten (60 jaar), 16 gouden (50 jaar), 10 robijnen (40 jaar) en
92 zilveren (25 jaar).
Eenenveertig van de 122 jubilarissen waren, vaak vergezeld
door hun partner of familielid, op woensdag 6 juni jl. aanwezig
in de Heerlense feestzaal.
Nadat voorzitter Jack Hurxkens hen allen hartelijk welkom had
geheten gaf hij aan hoe de ABW alle jubilarissen op die avond
zou herdenken, nl. door de jubilarissen letterlijk en figuurlijk in
de bloemetjes te zetten onder het genot van hapjes en drankjes
en te luisteren naar optredens met liedjes en sketches.
Voorzitter Jack Hurxkens wilde voor het begin van de huldiging stilstaan bij een aantal zeer actuele issues op dit moment.
Zo memoreerde hij dat 6 juni 2012 een dubbel bijzondere dag
is. Ten eerste omdat alle jubilarissen jubileren en ten tweede
omdat op deze jubilarishuldiging de planeet Venus zich tussen
de aarde en de zon heeft begeven. Weliswaar was er acht jaar
geleden ook al zo’n Venusovergang, maar het blijft een zeldzaam verschijnsel.
De volgende Venusovergang vindt plaats in 2117, dus over 105
jaar, en zeker is dat wij allen dit niet meer mee zullen maken.
Hij memoreerde dat zo’n Venusovergang ook staat voor de
overgang naar een periode van bezinning, vernieuwing, verandering etc. en dat die timing van ommekeer nu zeker niet verkeerd zou zijn, ‘want de tijd waarin we leven is niet makkelijk’.
Vervolgens refereerde hij aan de crisis op mondiaal niveau en
dan die zaken waar we nu nog steeds te maken hebben met:
• de naweeën van kredietcrisis
• de politieke chaos
• het wel of niet voortbestaan van de euro of de opsplitsing
daarvan in de neuro of zeuro.
Maar wat hem grotere zorgen baart, is dat die negatieve ontwikkelingen maar niet lijken op te houden.
Zo hebben een dag voor de jubilarishuldiging de ministers van
Financiën en de centrale bankiers van de G7 landen overleg gehad over de Europese schuldencrisis. En of er oplossingen zijn
en zo ja welke, is nog een groot vraagteken.
Feit is wel dat juist nu in tijden van crisis en chaos echte politieke leiders meer dan hard nodig zijn en juist die zijn nu niet
te vinden.
Voorzitter Jack Hurxkens benadrukte dat hij zeker niet de
feestvreugde wil drukken, maar als voorzitter van de Vakbond
ABW kan hij het niet laten om zijn zorgen uit te spreken over
wat er zoal gaande is.
En voordat hij overgaat tot de rest van het programma van die
avond wil hij ook dit nog kwijt, namelijk de perikelen bij de
grootste vakbond van Nederland; de vakcentrale FNV en dan
het voorstel om de huidige FNV op te heffen en vervolgens over
te gaan tot de oprichting van een nieuwe vakbeweging te we-

ten: de DNV en dat staat voor De Nieuwe Vakbeweging.
Persoonlijk heeft hij met grote verbazing en ongeloof moeten
aanhoren wat Die Nieuwe Vakbeweging wil, nl.:
• Ze willen een opsplitsing van de FNV in kleinere vakorganisaties, georganiseerd naar werk en beroep. Dit voor een
betere herkenbaarheid naar de leden toe. Dat wil dus zeggen; kleinschaliger gaan opereren.
• Ze willen ook weer terug naar de werkvloer; dus betere
zichtbaarheid in de bedrijven.
• Ze willen dat de leden het weer voor het zeggen moeten
krijgen en niet zoals het nu bij de FNV geregeld is. Nu
wordt er van boven af een beleid opgelegd wat dan landelijk uitgevoerd moet worden.
• En ze willen meer gaan werken vanuit de gedachte van de
vakbeweging en niet vanuit de autoritair/oubollig klinkende term vakcentrale.
Als hij deze plannen hoort die bedacht zijn door hele slimme
en belangrijke personen uit de politiek en uit de vakbeweging,
dan is hij zo trots op zijn eigen Vakbond ABW, die al 68 jaar
zo werkt. Want bij de ABW luisteren wij eerst naar de leden,
alvorens we tot actie overgaan en samen met de leden bepalen
we het beleid.
Voor de ABW is het dan ook meer dan vanzelfsprekend dat we
niet van boven opgelegd krijgen wat we in de bedrijven en voor
de leden mogen doen, maar samen kijken naar wat per bedrijf
of vakbondslid haalbaar is.
Voorzitter Jack Hurxkens vindt dit de basisgedachte van vakbondswerk en ook al is de Vakbond ABW een relatief kleine
vakbeweging, maar bij de FNV mogen ze best bij de ABW komen kijken hoe het moet. En het is nog gratis ook.
Want wij van de Vakbond ABW hebben nooit anders gewerkt;
kort bij de mensen op de werkvloer, geen bureaucratie, geen
opgelegde politieke/religieuze kleur, geen dure lease auto’s,
geen dure kantoren, etc. etc.
De voorzitter van de Vakbond ABW meldde vervolgens trots
dat de jaarlijkse jubilarishuldigingen van de Vakbond ABW in
Heerlen plaatsvindt, dat het bondskantoor ook in Heerlen gevestigd is en dat hijzelf woonachtig in Heerlen is. Dit vanwege
het feit dat uit een recent onderzoek is gebleken dat Heerlen de
sociaalste gemeente van Nederland is. ‘Liebschen wass wilst du
noch mehr?’, zouden volgens de voorzitter onze Oosterburen
hierbij opmerken.
Na de bespreking van deze issues werd begonnen met het huldigen van de jubilarissen.
Naast het huldigen van de jubilarissen waren er een aantal optredens van de Geleense troubadour Jan Ridderbeekx, het Trio
Ongeplök uit Born die met hun sketches op het humoristische
vlak voor heel veel hilariteit zorgde én het travestietenduo ‘Esther en Stephanie’. Stephanie was zelf 40-jarige jubilaris en had
5

als dank aan de Vakbond ABW voor alle ondersteuning de
afgelopen 40 jaar aangeboden om op te treden. Ook dit optreden was spectaculair en zorgde voor veel tumult.
De avond werd nogmaals afgesloten door een dankwoord
van de voorzitter in welke hij alle jubilarissen dankte voor
hun trouw aan de bond en allen die deze avond tot een succes
hebben gemaakt.
Voor de jubilarissen die 60 jaar lid zijn was er naast het diamanten insigne een mooie Noorse leistenen klok. De 50-jarige jubilarissen ontvingen een gouden insigne en een horloge, de 40-jarige jubilarissen kregen een wijnschenkset en
het betreffende insigne en de zilveren jubilarissen kunnen
voortaan schrijven met een fraaie pennenset en ontvingen
het zilveren insigne.
Natuurlijk ontbrak een fraai boeket bloemen voor iedere jubilaris niet.
De jubilarissen die niet aanwezig konden zijn tijdens de feestelijke huldiging in Auberge de Rousch in Heerlen, zullen de
cadeautjes opgestuurd krijgen.
Op pagina 8 kunt u via een foto-reportage een impressie krijgen van de jubilarishuldiging 2011.

Klaas van der Sleen
Hoofdbestuurder

Klaas van der Sleen ging 25 jaar geleden niet over een nacht
ijs toen hij overwoog om lid te worden van de Vakbond ABW.
Er gingen gesprekken en discussies met zijn toenmalige
schoonvader Floor van der Heijden aan vooraf. “Hij moest
me echt overhalen om lid te worden van zijn vakbond. Floor
zat toen in het Hoofdbestuur en wilde natuurlijk niets liever dan dat ik zou kiezen voor zijn bond.“ Klaas werd lid
en raakte steeds meer geïnteresseerd in het vakbondswerk.
Zo ging hij deelnemen aan de vergaderingen van diverse
bondsgroepen en was penningmeester, secretaris en voorzitter van de bondsgroep Dienstverlening. Deze functies
heeft Klaas, zo meldt hij lachend, vooral te danken aan het
feit dat hij toentertijd het enige bestuurslid was met een PC.
Jarenlang was hij de kartrekker van de bondsgroep Dienstverlening. Nog steeds is hij een graag geziene gast tijdens de
bijeenkomsten van deze bondsgroep. “Ik heb altijd belangstelling gehad voor hoe het er in andere bedrijven aan toe
gaat. Dat hoor je bijvoorbeeld tijdens de bondsgroepvergaderingen. Reuze interessant.”
Als hoofdbestuurder is Klaas nauw betrokken bij de bond,
maar ook hij was blij dat hij bij ABW terecht kon toen hij
zelf een probleem had met een voormalig werkgever. “Ik had
toen het gevoel dat ik aan het lijntje werd gehouden met verschillende contracten. Mijn halfjaarcontract wilde ik op een
bepaald moment graag verbreken omdat ik elders een betere
baan kon krijgen als boekhouder. Mijn baas wilde me niet
laten gaan en dankzij de hulp van de vakbond is het allemaal
goed geregeld en kon ik zonder uitwerktijd overstappen
naar mijn nieuwe werkgever.” Klaas werkt nu bij Sauveurs
in Maastricht, waar hij als ABW-ambassadeur belangstelling probeert te krijgen voor de vakbond. Maar helaas. Er is
nauwelijks interesse. “Jammer want de Vakvond ABW heeft
zoveel te bieden. Het persoonlijke karakter staat hoog in het
vaandel. De lijnen zijn kort en de individuele belangenbehartiging is nog steeds het paradepaardje en dat moet ook
zo blijven,” aldus Klaas die al 12 jaar deel uit maakt van het
Hoofdbestuur en herkiesbaar is voor een vierde termijn.

25

6

Piet Leijten
Veertig jaar en vier
maanden werkte Piet
Leijten bij Stelrad in
Nuth. Net zo lang is
de bijna 65 jaar Hoensbroekenaar lid van de
Vakbond ABW. “Lid
zijn van een vakbond
hoort er gewoon bij,”
reageert de robijnen jubilaris, die sinds twee jaar geniet van zijn
(vervroegd)-pensioen. Het was Wiel Cobben, geen onbekende
binnen ABW, die Piet Leijten overhaalde om lid te worden van
zijn bond. “Hij was onze belastingadviseur en gaf ons de raad
aansluiting te zoeken. Je weet maar nooit wat kan gebeuren.”
Piet heeft er nooit spijt van gehad. Hij heeft de bond vaker om
advies gevraagd. Piet was namelijk 36 jaar lang lid van de Ondernemingsraad en dan is het altijd handig als je een vakbond achter
je hebt staan. Privé is het vooral de belastingservice waarvan Piet
nu gebruik maakt. Toch betekende de Vakbond ABW meer voor
hem. Hij bezoekt regelmatig de vergaderingen van de bondsgroepen. Nu nog Industrie, maar zodra hij 65 wordt, maakt Piet de
overstap naar de bondsgroep voor gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. “Ik blijf graag van alles op de hoogte. Daarom
vind ik de vergadering van de bondsgroep interessant. Je discuteert met elkaar over actuele onderwerpen.” Ook bij zijn voor-

malige werkgever gaat Piet nog weleens buurten. “Het doet goed
om mijn oud-collega’s af en toe te zien en wat bij te praten.” Met
pensioen gaan betekende voor de jubilaris niet rustig op de bank
zitten. Drie keer per week werkt hij als vrijwilliger bij Adelante
in Hoensbroek. Daar wordt hij ingezet bij intern transport, zoals
het vervoeren van patïenten. “Laat mij maar van alles doen. Van
stilzitten word ik chagrijnig,” zegt Piet, net terug van een zonnige vakantie in Spanje.

Ellie Leijten

40 25
50
60

Robijn en zilver naast elkaar. Dat kun je zeggen van het echtpaar Ellie en Piet Leijten. Er zit vijftien jaar verschil in het lidmaatschap en dat heeft er alles mee te maken dat Ellie eerst
voor zoon René wilde zorgen. Toen die klus grotendeels was geklaard, ging Ellie aan de slag bij Aga (nu Stelrad in Nuth, waar
ook haar man werkte). De zilveren jubilaris vond het lidmaatschap van een bond heel belangrijk toen ze met werken begon.
“Je weet maar nooit wat gebeurt.”
Op dit moment is de Hoensbroekse bijna 12 jaar in dienst van
Sevagram. Het werk bij de zorginstelling doet ze met veel plezier. Weer thuis, werkt ze graag in de tuin of neemt een boek.
Ook hun Labrador Beppie mocht op veel liefde van Ellie en haar
man rekenen.”Ze is 13,5 jaar geworden en we missen haar nog
elke dag,”vertelt Ellie. “Tsja, we hebben de bond wel eens nodig
gehad. Maar we vinden het alle twee een goede bond die je met
raad en daad bij staat.”

Hein Weerts

Zoals vaak het geval is, werd ook Hein Weerts op advies van zijn vader lid van de Vakbond ABW. Weerts
senior was districtsvoorzitter van de vakbond in Terwinselen .
De gouden jubilaris kan zich de allereerste voorzitter van de vakbond nog herinneren, Wiel Hamers.
Hein Weerts werd in 1969 arbeidsongeschikt. Na een herkeuring in 1970 ging hij aan de slag bij de
ZOL-bedrijven, de voorganger van LICOM. Hij was 61 jaar toen hij gebruik mocht maken van de VUT
en geniet dus al heel wat jaartjes van zijn pensioen. De vrije tijd besteedt Hein Weerts aan kaarten,
lezen, knutselen en modellenbouw boten. Vroeger was hij een fervent poolbiljarter. Hein Weerts vindt
de huldiging een mooie geste en wenst de bond veel succes in de toekomst. Maar zijn grootste wens op
dit moment speelt zich toch ergens anders af, op een groen tapijt om precies te zijn. Hij hoopt namelijk
dat Nederland Europees kampioen voetbal wordt. Wie niet?

Johan Broeksmit

Johan Broeksmit werd zestig jaar geleden op advies van zijn vader lid van de Vakbond ABW. Het zat
dus een beetje in de familie. Pa was als mijnwerker op de Hendrik altijd lid van een vakbond. Voor Johan was het dus vanzelfsprekend dat hij zich aansloot. Lachend zegt hij: “Het was toen normaal dat je
van dezelfde bond lid was als je vader.” Maar niet alleen Johan volgde pa. Ook zijn broer sloot zich aan.
Een echt ABW-gezin dus.
Johan Broeksmit heeft veel leuke en boeiende herinneringen aan het werken ondergronds in mijn ON
II. Niet vreemd, hij was dertig jaar mijnwerker. Zo moest hij ondergronds in z’n eentje een plafond van
drie meter hoog maken, maar dat lukte hem niet. Toen kwam er iemand van de bond langs – de naam
weet hij helaas niet meer - en die zorgde er voor dat hij hulp kreeg bij het maken van dat ondergronds
plafond in de ON III. Johan vindt het nog steeds een mooi gebaar, dat op dat moment veel voor hem
betekende. De diamanten jubilaris is na al die tijd nog steeds heel tevreden over de bond. Met name
over de hulp die hij krijgt bij het invullen van de belastingpapieren.
“De Vakbond ABW moet blijven doorgaan met het goede werk dat ze doet en als bond moet ze vooral gezond blijven,” zijn fraaie
wensen van Johan Broeksmit aan het adres van de bond.
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Jubilarishuldiging 2012
1

2

3

4

1. Voorzitter Jack Hurxkens heet de aanwezigen van harte welkom en houdt
een huldigingstoespraak.
2. Overzicht van de feestzaal.
3. Ans Kolenburg roept alle jubilarissen naar voren.
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4 en 5. Voorzitter Jack Hurxkens speldt de zilveren, robijnen, gouden en
diamanten bondsinsignes op.
6. Jan Ridderbeekx zorgde voor de muzikale omlijsting.
7. Trio Ôngeplök tijdens een van hun vrolijke acts.
8. Stephanie en Esther in actie
6
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8
8
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vindt inschaling volgens het nieuwe systeem per 1 januari 2013
plaats. Bestaande diplomatoeslag, p.t.n.t.s en persoonlijke
toeslag worden opgenomen in een nieuwe persoonlijke toeslag,
die voor medewerkers die 10 jaar of korter in dienst zijn afgekocht
kan worden. De automatische toekenning van functiejaren
komt per 1 januari 2014 deels te vervallen: toekenning wordt
afhankelijk van het functioneren van de medewerker. Hiervoor
komt een eenvoudige beoordelingssystematiek. Om de invoering
van Orba, inclusief de overgangsregeling, goed te laten verlopen,
volgt een uitgebreid voorlichtingstraject.
Arbeidstijdtoeslagen
Voor bedrijven met continu-ovens met een totaal vermogen
van meer dan 400 kW, wordt de toeslag voor het werken tussen
00.00 en 04.00 uur verhoogd van 34 naar 37%. Deze verhoging
is dus niet van toepassing op ambachtelijke bedrijven.
Inzetbaarheid oudere werknemers
De cao-regelingen op het vlak van de arbeidstijden, met
bijbehorende toeslagen, zoals overwerk- en nachttoeslag, en
toeslagen voor zon- en feestdagen, worden tegen het licht
gehouden. Daarnaast wordt bekeken, hoe werknemers die
binnen afzienbare tijd tot 67 jaar moeten blijven werken, vitaal
kunnen worden gehouden.
Vakantie
Voor de looptijd van deze CAO is afgesproken dat de
verjaringstermijn voor de zg. wettelijke vakantiedagen 5 jaar blijft.
Nationale Bakkerij Academie (NBA)
Partijen zetten zich in voor de verdere ontwikkeling van de NBA
en zullen de deelname daaraan stimuleren.
Onderhandelingsresultaat cao
Beroepsgoederenvervoer
De cao heeft een looptijd van 01-01-2012 tot en met 31 -12-2013.
Lonen
De lonen worden verhoogd:
- per 01-01-2013 1,5%
- per 01-07-2013 0,5%
Tegemoetkoming kosten
De verblijfskostenregeling tijdens verblijf op veerboten blijft
gehandhaafd. Wel hebben werkgevers en bonden afgesproken
dat, als werkgevers in de problemen konen met deze onbelaste
vergoeding, er wordt gezocht naar een betere oplossing.
De vergoeding inzake scholingskosten blijft grotendeels in stand.
Arbeidsduur
De werkgever is verplicht maandelijks een geschoonde uitdraai
van de rijtijden te verstrekken. Werkgevers krijgen voor de duur
van de nieuwe cao, bij wijze van experiment, de mogelijkheid om
met werknemers af te spreken dat overuren op een later moment
in tijd weer kunnen worden opgenomen. Dit alles onder strikte
voorwaarden.

Arbeidsovereenkomst
Overeengekomen is dat gelijk werk ook gelijk wordt beloond.
Daarmee wordt het zwaar onder de prijs rijden van buitenlandse
chauffeurs – ingeschakeld door transportbedrijven – aan banden
gelegd en bemoeilijkt. In de nieuwe caotekst is duidelijker
gemaakt onder welke omstandigheden, en volgens welke
normen een ingeleende werknemer moet worden beloond.
Uitzendkrachten
Afgesproken is dat uitzendkrachten vanaf dag één van hun
contract volgens de basisvoorwaarden in de cao worden beloond.
Actieplan ’Veilige parkeerplekken’
Er komt een actieplan ‘Veilige parkeerplekken’ zodat chauffeurs
binnen een paar jaar onderweg goed en veilig kunnen
overnachten.

CAO Nieuwsradar

Bron: SDU Uitgevers, CAO e-nieuws 2012, nummer 9.
Cao-overleg horeca vastgelopen
Ook de zesde overlegronde voor een nieuwe horeca-cao
op 19 april jl. heeft niet tot een resultaat geleid. Zowel de
vakbonden als Koninklijke Horeca Nederland (KHN) gaan
zich beraden om te kijken waar ze elkaar tegemoet kunnen
komen. De cao-onderhandelingen zijn tot een nader te
bepalen tijdstip stopgezet.
De delegaties van KHN en de vakbonden konden het na
verschillende onderhandelingsrondes niet eens worden
over de uitgangspunten voor het vakvolwassen zijn met
een volwassen beloning, zonder onderscheid naar leeftijd.
Partijen konden het ook niet eens worden over de regels voor
ontwikkeling en beloning van vakvolwassen werknemers en
dus ook niet over beloning van werknemers die nog niet
vakvolwassen zijn. Vervolgens waren partijen het ook niet
eens over bij cao afwijken van de wet op de reeks van 3
contracten voor bepaalde tijd in 3 jaren.
De vorige cao liep af op 1 april jl.. Dat betekent dat er sinds
1 april jl. sprake is van een cao-loze periode. In deze periode
gelden uitsluitend de wettelijke regelingen. Dat geldt voor
alle afspraken die werkgevers en werknemers met elkaar
maken. Voor werknemers die in dienst zijn gekomen op 31
maart 2012 blijft er ’nawerking van de oude cao’, behalve voor
een aantal onderdelen waarvoor de wettelijke regeling geldt
(bijv. de ketenbepaling: na 3 tijdelijke contracten in 3 jaar,
de werknemer recht heeft op een contract voor onbepaalde
tijd). KHN adviseert haar leden ook voor werknemers die na
1 april in dienst zijn getreden de oude cao aan te houden. Op
haar site geeft de brancheorganisatie wel een overzicht van
cao-bepalingen die dan niet meer gelden, maar waarvoor in
de plaats de wettelijke regeling moet worden gevolgd (zoals
bijv. proeftijd, ketenregeling voor opeenvolgende contracten
van bepaalde tijd, enz.).
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Bron: rijskoverheid.nl/ministeries/sociale zaken en werkgelegenheid
20 jaar		
19 jaar		
18 jaar		
17 jaar		
16 jaar		
15 jaar		

€ 5,74
€ 4,90
€ 4,25
€ 3,69
€ 3,22
€ 2,80

€ 5,44
€ 4,64
€ 4,02
€ 3,49
€ 3,05
€ 2,65

€ 5,17
€ 4,41
€ 3,82
€ 3,32
€ 2,90
€ 2,52

Bron: Min SZW 14-05-2012, nr. ASEA/SAS/2012/6597 (Stcrt
2012, 9951)

AANPASSING MINIMUMLOON PER 1 JULI 2012
De bedragen voor het wettelijk minimumloon worden per 1 juli
2012 met 0,66% verhoogd. Het wettelijk minimumloon voor
werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband
bedraagt per 1 juli 2012:
• minimum maandloon: € 1456,20
• minimum weekloon: € 336,05
• minimum dagloon: € 67,21
De hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen
per 1 juli 2012 zijn:
Leeftijd
22 jaar
21 jaar
20 jaar
19 jaar
18 jaar
17 jaar
16 jaar
15 jaar

Staffeling
85%
72,5%
61,5%
52,5%
45,5%
39,5%
34,5%
30%

per maand
€ 1.237,75
€ 1.055,75
€ 895,55
€ 764,50
€ 662,55
€ 575,20
€ 502,40
€ 436,85

Per week
€ 285,65
€ 243,65
€ 206,65
€ 176,40
€ 152,90
€ 132,75
€ 115,95
€ 100,80

Per dag
€ 57,13
€ 48,73
€ 41,33
€ 35,28
€ 30,58
€ 26,55
€ 23,19
€ 20,16

Een landelijk wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het
uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren
dat als normale arbeidsduur geldt. Onder normale arbeidsduur
wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector is
afgesproken voor een volledige dienstbetrekking. In de meeste
cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld
op 36, 38 dan wel 40 uur per week.
Onderstaande tabel geeft de (afgeronde) bruto bedragen per uur
aan, berekend op basis van het wettelijk minimumloon per week
bij een fulltime dienstverband van respectievelijk 36, 38 en 40
uur per week:
Leeftijd		
23 jaar en ouder
22 jaar		
21 jaar		
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36 u/week
€ 9,33
€ 7,93
€ 6,77

38 u/week
€ 8,84
€ 7,52
€ 6,41

40 u/week
€ 8,40
€ 7,14
€ 6,09

WETSVOORSTEL WERKEN NAAR VERMOGEN VAN DE
BAAN
De Wet werken naar vermogen, die het demissionaire kabinetRutte per 1 januari 2013 wilde invoeren, is van de baan. Daarmee
gaat de samenvoeging van de sociale werkplaatsen, de bijstand
en de arbeidsongeschiktheidsregeling voor jonggehandicapten
Wajong in elk geval voorlopig niet door. Zo wordt ook de beoogde
bezuiniging op de sociale zekerheid van structureel € 1,8 miljard
niet gehaald.
Dat blijkt uit het Lenteakkoord van VVD, CDA, D66, ChristenUnie
en GroenLinks, dat op 25 mei 2012 werd gepresenteerd. De
Wet werken naar vermogen, die dé grote hervorming van de
gedoogcoalitie moest worden en die in april 2012 nog in de
Tweede Kamer werd behandeld, kon al langer op forse kritiek
rekenen van onder meer D66, GroenLinks en ChristenUnie.
Die partijen staan weliswaar achter het uitgangspunt van de
wet, dat zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking met
begeleiding aan een reguliere baan moeten worden geholpen.
Maar ze denken dat dit niet gaat lukken als er tegelijkertijd heel
stevig wordt gekort op de re-integratiegelden voor deze lastig
aan de slag te helpen werkzoekenden.
Bron: FD 26-05-2012
VRIJWILLIGE BEËINDIGING DIENSTVERBAND ZIEKE
WERKNEMER, TOCH UITKERING
De Centrale Raad van Beroep heeft onlangs geoordeeld dat
een zieke werknemer die instemde met de beëindiging van zijn
arbeidsovereenkomst geen benadelingshandeling pleegde.
De werknemer was sinds 1 januari 1990 werkzaam bij (de
rechtsvoorganger van) de werkgever. Begin 2008 meldde hij
zich ziek in verband met hartklachten. Ongeveer een jaar later
is tussen hem en de werkgever een vaststellingsovereenkomst
gesloten om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De
achtergrond was een reorganisatie waarbij op de afdeling van
de werknemer vier medewerkers moesten afvloeien. Bij dit
ontslag om bedrijfseconomische redenen paste de werkgever
het afspiegelingsbeginsel toe. Met de werknemer werd
overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst per 1 juli 2009
zou worden beëindigd met toekenning van een vergoeding van
€ 72.967, berekend overeenkomstig de kantonrechtersformule.
Het UWV weigert vervolgens de werknemer een
ziektewetuitkering toe te kennen. De reden is dat het
dienstverband tijdens zijn ziekte is beëindigd en hij, zo hij
daarmee niet akkoord zou zijn gegaan, nog loon van de werkgever
Lees verder op pagina 12.

Even voorstellen...

Rita Hoefnagels over haar werk op de VS-basis in Schinnen
‘Wir praten Dinglish”. Het klinkt misschien een beetje vreemd,
maar het geeft op een grappige manier weer welke taal wordt
gesproken op de Amerikaanse militaire basis in Schinnen.
Officieel is het natuurlijk Engels, maar door de jaren heen
hebben met name de Nederlandse personeelsleden een eigen
taal gecreëerd: Dinglish. Een beetje Nederlands (Dutch) en heel
veel Engels. Maar ook de taal van onze Oosterburen (Duits)
wordt regelmatig gesproken.
Rita Hoefnagels, verantwoordelijk voor de communicatie en
public relations van de basis én lid van Vakbond ABW, weet
heel goed raad met Dinglish, maar moet
het toch vooral doen met het echte Engels
en dan de Amerikaanse variant. “Dat is de
consequentie als je internationaal werkt.
Maar dat maakt het vooral boeiend. Zelfs na
27 jaar,” vertelt de in Geleen woonachtige
Rita Hoefnagels. Ze kwam per toeval
terecht bij de VS-basis. Via een vacature bij
het Arbeidsbureau. “Ik wist nauwelijks wat
me te wachten stond, maar vond het een
mooie uitdaging. Als Nederlander op zo’n
bijzondere plek werken; een Amerikaanse
link met de Nederlandse samenleving.”
Ze kwam terecht in een ‘buitenlandse’
omgeving met Engels als voertaal. “Er
werken toch heel wat Nederlanders die hun
moerstaal spreken, maar ook het Engels
moet je goed beheersen. Je werkt echt
binnen twee culturen.”

een goede keuze.” Rita besloot om MC-lid te worden, samen
met een andere vrouwelijke collega. De MC vertegenwoordigt in
totaal 200 medewerkers. “Ik ben niet bang om mijn mond open
te doen. Ik vind het belangrijk om voor je mening op te komen,
ongeacht wie aan de andere kant van de tafel zit. “ Twee van
de in totaal vier jaar heeft ze er nu op zitten. De MC is in ieder
geval uit het slop geraakt. “We hebben een onrustige tijd gehad.
De Nederlanders die op de basis werken zijn in dienst van het
ministerie van Defensie. Het leek er op dat er ontslagen zouden
vallen door een reorganisatie bij de Amerikanen. We hebben het
samen met Personeelszaken voor elkaar gekregen de afslanking
zoveel mogelijk te beperken en een
goede sociale regeling af te dwingen. De
organisatie heeft een pas op de plaats
moeten maken, maar nu is de rust
wedergekeerd.” Het nut van een MC is
dus bewezen.
Rita is nog steeds heel blij dat ze heeft
gekozen voor de Vakbond ABW. “De
bond voelt ook heel dicht bij. Het
kantoor is natuurlijk maar een kilometer
of vijftien van Schinnen. “Dat vind ik
fijn. Niet alleen als lid van de MC maar
ook als ik zelf een vraag heb. Ik voel me
in ieder geval gesteund.”
De Amerikanen die in Schinnen worden
gestationeerd verblijven er vijf jaar; dan
volgt weer een nieuwe werkplek. Zo
heeft Rita al veel collega’s zien komen en
gaan. “Met mensen die je nauw aan het
hart liggen, hou je zeker contact. Met
de middelen die we nu hebben, gaat dat
ook een stuk gemakkelijker. Ik heb in die
27 jaar veel leuke mensen leren kennen.
Door mijn bijzondere baan, voel ik
me misschien meer metropoliet dan een ander, maar toch ben
ik gewoon graag thuis, in Limburg,” zegt ze met een krachtige
stem. Wat vinden die Amerikanen waarmee ze iedere dag werkt,
nu van Nederland en in het bijzonder Limburg? “Klein,” is haar
antwoord,” en ze gruwen van de fietsers. Dat zijn ze echt niet
gewend. Voor de rest vinden ze het hier doorgaans heel fijn en
gaan met weemoed terug naar de VS of naar een nieuwe basis.”
Je zou haast denken dat het intensieve contact met alles wat
Amerikaans is, Rita heel nieuwsgierig maakt naar het grote land
aan de andere kant van de oceaan. Maar niets is minder waar.
Engeland is het land waar ze aan is verknocht. “Ik ben een echte
Anglofiel. Als ik in Engeland ben, heb ik het gevoel dat ik in de
geschiedenis loop. Ik probeer er zeker een keer per jaar naar
toe te gaan. Met name Hendik VIII en zijn zes vrouwen is een
spannend en boeiend thema. Ik wil er gewoon alles van weten.”

“Wir praten
Dinglish”

Samen met twee Amerikaanse collega’s
runt Rita haar afdeling. Ze zorgt voor
interne en externe communicatie en
probeert de basis een goede pr te bezorgen.
Met veel plezier denkt ze terug aan een
enorme, maar bijzondere klus: het bezoek van de toenmalige
president Bush aan het Amerikaanse kerkhof in Margraten in
het kader van Memorial Day. Hij was de eerste president die
dit stukje Amerika in Nederland bezocht, samen met koningin
Beatrix. Vijf jaar later, in 2010, was onze koningin nogmaals
aanwezig tijdens Memorial Day.
“Dat zijn de krenten in de pap,” vertelt ze enthousiast

Maar hoe kwam Rita nu bij Vakbond ABW terecht? Eigenlijk
leerde ze via collega Frans Meissen de bond kennen. “Vanuit de
organisatie kreeg ik het verzoek om me beschikbaar te stellen
voor de medezeggingsschapscommissie (MC). Dit adviesorgaan
was een beetje in het slop terecht gekomen. Jammer, want het
is belangrijk dat het personeel een goede vertegenwoordiging
kent. Ik had er wel oren naar, maar wilde wel goed beslagen ten
ijs komen. Ik zocht een plek waar ik terecht zou kunnen met
vragen en voor advies. Dan is het lidmaatschap van een vakbond
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zou hebben ontvangen. Het UWV stelt dat het de werknemer
door in te stemmen met het einde van zijn dienstverband
tijdens ziekte een benadelingshandeling heeft gepleegd. Het
opzegverbod tijdens ziekte (art. 7:670, lid 1 BW) was volgens
het UWV van toepassing. Een beroep op dit opzegverbod zou
volgens UWV bij de kantonrechter niet bij voorbaat kansloos
zijn. Dit standpunt wordt gedeeld door de Rechtbank Almelo.
In hoger beroep overweegt de Centrale Raad van Beroep dat in
het algemeen van een werknemer verwacht mag worden dat hij
zijn aanspraken op loon tijdens ziekte niet onnodig prijsgeeft,
indien en voor zover dit tot gevolg heeft dat het UWV eerder of
over een langere periode ziekengeld moet betalen. Veelal zal dan
ook het instemmen met het einde van het dienstverband leiden
tot de conclusie dat sprake is van een benadelingshandeling (art.
45 lid 1, aanhef en sub j ZW), ook als de reden van het eindigen
bedrijfseconomische omstandigheden betreft.
Volgens de Centrale Raad van Beroep ligt het in deze zaak
echter anders. Uit de instemming van de vakbonden met het
Sociaal Plan kan immers worden afgeleid, dat de noodzaak
tot het verminderen van arbeidsplaatsen niet in het geding is.
Evenmin heeft het UWV betwist dat het ontslag is gegeven met
een correcte toepassing van het afspiegelingsbeginsel. In een
dergelijke situatie, waarbij tevens de facto de opzegtermijn in acht
is genomen en een ontslagvergoeding wordt berekend volgens
de kantonrechtersformule, valt volgens de Centrale Raad van
Beroep niet in te zien dat de kantonrechter tot het oordeel zou
komen dat het verzoek van de werkgever verband zou houden
met het ontlopen van het opzegverbod tijdens ziekte. De kans
dat de rechter in verband hiermee het ontbindingsverzoek zou
afwijzen moet als verwaarloosbaar klein worden aangemerkt.
Van een benadelingshandeling was volgens de Centrale Raad van
Beroep dan ook geen sprake en het UWV dient een nieuw besluit
op bezwaar te nemen.
Jurisprudentie: CRvB 4-04-2012, nr. 10/6050 ZW (LJN: BW1977)

MINISTERIE VAN SZW INFORMEERT JONGEREN OVER
VAKANTIEWERK
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
heeft op 29 mei jl. de Facebook-actie ‘Lekker geregeld’ gelanceerd.
Dit is een campagne voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar met
of op zoek naar vakantiewerk of een bijbaan. Het doel ervan is
hen op een interactieve manier te informeren over hun rechten
en plichten als werknemer. Jongeren kunnen meedoen via www.
facebook.com/zomercampagne
Het ministerie voert jaarlijks campagne om jongeren te wijzen
op de regels die voor hen gelden. Het gaat dan onder meer om
minimumloon, arbeidstijden en welk werk ze wel en niet mogen
doen.
Jongeren hebben op jonge leeftijd een eerste bij- of vakantiebaan.
Ruim een kwart werkt al op zijn 13de. Een bijbaan geeft jongeren
de gelegenheid werkervaring op te doen en geld te verdienen.
Jongeren zijn bij de start van een baan met name geïnteresseerd
in het salaris, werktijden en werkzaamheden.
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Ruim 2 miljoen Nederlandse jongeren zijn actief op Facebook.
Dit is voor het ministerie SZW reden om de campagne daar te
voeren.
Op de actiepagina ‘Lekker geregeld’ kunnen jongeren hun kennis
testen door vragen te beantwoorden en ontvangen zij een
ansichtkaart in de setting van één van de vier meest beoefende
vakantiebaantjes. In welke setting dat is, hangt af van de juiste
antwoorden. De profielfoto van de jongere wordt gebruikt in de
ansichtkaart en is zichtbaar op zijn of haar wall. Vervolgens kan
de jongere de kaart delen met zijn of haar vrienden, waardoor de
jongere automatisch meedingt naar de weekprijs.
Meer informatie over de campagne is te vinden op www.
facebook.com/zomercampagne

UWVSTARTBETALINGEN  MET    IBAN-REKENINGNUMMER
UWV gebruikt vanaf april 2012 het IBAN-rekeningnummer
voor betalingen. Het IBAN-rekeningnummer is het nieuwe
rekeningnummer. Deze verandering heeft geen gevolgen voor
de hoogte van uitkeringen of het moment waarop het UWV deze
betaalt.
IBAN betekent International Bank Account Number. UWV
gebruikt IBAN-rekeningnummers omdat de Europese Unie al
het Europese betalingsverkeer zoveel mogelijk gelijk wil maken.
Het IBAN-rekeningnummer wordt al gebruikt voor betalingen
aan het buitenland. Vanaf 2014 moet iedereen in Nederland
zijn IBAN-rekeningnummer ook voor binnenlandse betalingen
gebruiken. Het rekeningnummer heeft 18 tekens en eindigt op
het huidige rekeningnummer.
Voor bestaande klanten zet het UWV het nummer zelf
automatisch over. Nieuwe klanten kunnen hun IBANrekeningnummer vanaf dit voorjaar aan het UWV doorgeven op
aanvraagformulieren. Werkgevers die het bankrekeningnummer
van een werknemer aan het UWV moeten doorgeven, dienen de
werknemer te vragen naar zijn IBAN-rekeningnummer.
Bron: UWV 1-05-2012
KINDERBIJSLAG ÉÉN KEER PER JAAR AANGEPAST
De hoogte van de kinderbijslag wordt in 2013 en 2014 één
keer per jaar aangepast aan de ontwikkelingen van de prijzen.
Gebruikelijk is dat het bedrag van de kinderbijslag jaarlijks op 1
januari en op 1 juli wordt geïndexeerd.
De ministerraad heeft vandaag op verzoek van minister Kamp
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ingestemd met
het indienen van dit voorstel tot een tijdelijke wijziging van de
Algemene Kinderbijslagwet bij de Tweede Kamer.
Als gevolg hiervan wordt de kinderbijslag per 1 juli 2013
verhoogd, in plaats van per 1 januari 2013. De daarop volgende
indexatie vindt dan weer plaats op 1 juli 2014. De kinderbijslag
wordt hierdoor in 2013 en 2014 naar verwachting met ongeveer
2 procent minder verhoogd dan met een halfjaarlijkse indexatie
het geval geweest zou zijn.
De wetswijziging, die al was aangekondigd in de begroting van
SZW voor 2012, levert een besparing op van 22 miljoen euro in
2013, oplopend tot 68 miljoen euro in 2016.

Jubilarissen

Overleden

25-jarige jubilarissen juli 2012
C. Looye uit Maastricht
I.Y.M. Thonissen-Krijgsman uit Heerlen

Op 9 april 2012 overleed in de
leeftijd van 53 jaar ons bondslid
mevrouw J.C. Dewitte-Hoppe uit Heerlen

40-jarige jubilaris juli 2012
Ch. Tegelaers-Zander uit Stein

Op 20 april 2012 overleed in de
leeftijd van 86 jaar ons bondslid
mevrouw R.M.H. Eussen uit Kerkrade

50-jarige jubilaris juli 2012
J.P. Maas uit Buggenem

Op 5 mei 2012 overleed in de
leeftijd van 88 jaar ons bondslid
de heer J.M. Jetten uit Stein

25-jarige jubilarissen augustus 2012
T.J. Beihuizen uit Heerlen
M.L. Bussers-Vleugels uit Heerlen
J.G.T. Deguelle uit Heerlen
R.M.J. Meessen-Appeldoorn uit Merkelbeek
L. Wijnants uit Geleen

Op 24 mei 2012 overleed in de
leeftijd van 84 jaar ons bondslid
de heer M. Koehof uit Kerkrade
Op 7 juni 2012 overleed in de
leeftijd van 88 jaar ons bondslid
de heer W. Willems uit Kerkrade

40-jarige jubilarissen augustus 2012
Y. Ait Oumghar uit Heerlen
L. Franken uit Urmond

Op 8 juni 2012 overleed in de
leeftijd van 80 jaar ons bondslid
mevrouw M.J. Kasperek-Slangen uit Kerkrade

50-jarige jubilarissen augustus 2012
J. Drozdz uit Heerlen
A. Faldetta-v.d. Heuvel uit Stein
Namens het Hoofdbestuur wensen wij al onze jubilarissen
van harte proficiat!

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 e
n tegelijkertijd help je ons te groeien tot - wie weet - de grootste vakbond
van en voor iedereen in Limburg. Je wilt dit toch ook?
Aarzel niet en start vandaag!
Succes iedereen!

Vakbond ABW: Al meer dan 65 jaar
de vakbond van en voor IEDEREEN in Limburg!
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Op bezoek bij...

Dalli de Klok
Er heeft inmiddels een tweetal cao bijeenkomsten plaatsgevonden. Bij het ter perse gaan van deze Vizier zal er vermoedelijk sprake zijn van een nieuwe CAO.
DocMorris
In mei jl. hebben we een onderhandelingsresultaat bereikt. De
loonsverhoging bedraagt ruim 2 %. De leden moeten hun oordeel nog geven over het resultaat.
DSM
Er hebben inmiddels diverse onderhandelingen plaatsgevonden maar deze zijn voortijdig afgebroken omdat op het punt
van loonsverhoging en ten aanzien van het belangrijke onderwerp duurzame inzetbaarheid de standpunten van partijen te ver uit elkaar liggen. Werkgever wilt maar in totaal
2,5 % structurele loonsverhoging geven en de vakbonden zitten op 3,5 % structureel voor 1,5 jaar looptijd. In juni hebben
tussentijdse ledenvergaderingen plaatsgevonden. Bij het ter
perse gaan van deze Vizier was de uitslag nog niet bekend hoe
nu verder in deze.
Intertek Polychemlab
Inmiddels hebben twee cao bijeenkomsten plaatsgevonden en
hebben partijen op diverse onderwerpen reeds overeenstemming bereikt.
Lanxess
Voor de eerste keer vinden cao onderhandelingen plaats bij
dit voormalige DSM onderdeel. Wij hebben een loonsverhoging voorgesteld van 2,75 % voor een looptijd van 1 jaar. De
onderhandelingen zijn gestart in juni jl.
Licom
Op dit moment is de positie van Licom niet helemaal duidelijk, met name voor wat betreft het toekomstige takenpakket.
Een gesprek tussen de bonden en de Algemene Vergadering van
aandeelhouders (AVA) is gepland.
Maecon
Op een tweetal na zijn alle onderdelen van Maecon inmiddels
failliet. Geprobeerd wordt nog om de medewerkers van EAM
bij een andere werkgever onder te brengen.
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RIBW/RIMO
Per 1 januari 2013 zullen beide
organisaties overgaan tot een bestuurlijke fusie. De verwachting is dat dit slechts geringe gevolgen zal hebben voor de werkgelegenheid. Voor de zekerheid wordt toch gewerkt aan een Sociaal Plan.
Rolduc
De cao onderhandelingen zijn bijna afgerond. Binnenkort
vindt er een ledenvergadering plaats.
RPC Kerkrade
In september vindt een ledenvergadering plaats om de inzet
te bepalen. Daarna zal de inzetbrief worden opgesteld ten behoeve de start van de CAO onderhandelingen in oktober a.s.
SABIC
Er hebben al enkele cao bijeenkomsten plaatsgevonden,
maar ook hier zijn deze voortijdig afgebroken omdat partijen
een flink meningsverschil hebben over de grondslag voor de
berekening van de RAU uitkering. Ook hier hebben in juni jl.
ledenvergaderingen plaatsgevonden waarin de leden zich hebben uitgesproken hoe nu verder. Bij het ter perse gaan van deze
Vizier was de uitslag nog niet bekend.
Sitech
Ook bij dit voormalige DSM onderdeel vinden voor de eerste
keer cao onderhandelingen plaats. Tot nu toe was een zogenaamde DSM kopie cao van toepassing.
SROL
Er is een eenjarige CAO overeengekomen met 2,5 % loonsverhogng. Daarnaast is er een aantal kleine wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden die elkaar opheffen.
The Phone House
Inmiddels heeft al een drietal cao onderhandelingen plaatsgevonden bij the Phone House. The Phone House heeft begin
juli een eindbod neergelegd. De leden zullen hierover nog hun
oordeel moeten uitbrengen.
Vodafone
Er heeft een gesprek met het management van de afdeling CM
plaatsgevonden, met het nadrukkelijke verzoek de situatie van
de medewerkers nog eens te bezien na de uitspraak van de
rechter.
Kijk voor het laatste nieuws ook op onze website
www.vakbondabw.nl

ek
Roger vd Bro

Celanese
Bij Celanese zijn de CAO onderhandelingen afgerond en het resultaat is inmiddels door de leden goedgekeurd. De looptijd is
voor een jaar tot 1 juni 2013 en de collectieve loonsverhoging
bedraagt 2,25%. Daarnaast is ook het sociaal plan verlengd
voor de duur van de CAO.

Will Kapell

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

Uitslag OR-verkiezingen
PROFICIAT AAN DE GEKOZEN ABW-LEDEN EN HÉÉL VEEL SUCCES TOEGEWENST!

OR-VERKIEZINGEN HAGO
Op 24 april jl. vonden er ORverkiezingen plaats voor een nieuwe
OR van zowel Hago, Hago Zorg en
Hago Airport Services n.a.v. de met
ingang van 01-01-2012 doorgevoerde
juridische splitsing van voormalig
Hago Nederland BV. Ons lid mevrouw
T.T. Housen-Wauben gaat deel uit
maken van de OR bij Hago.

OR-VERKIEZINGEN VOLTA
LIMBURG
Op 16 mei jl. vonden er ORverkiezingen plaats bij Volta Limburg.
De uitkomst is dat het ABW-lid de
heer P. Scheijen gekozen is in de
nieuwe OR.

OR-VERKIEZINGEN ELDRA
Op 30 mei jl. vonden er ORverkiezingen plaats bij Eldra in
Ittervoort. Ons lid mevrouw
Monique Urlings-Huijts zal zitting
nemen in de OR bij Eldra.

15

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

