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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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Dit wil ik met u delen...

Woensdag 12 september 2012

Terwijl ik mijn column schrijf, is het zomerreces in volle gang. De stilte op de wegen 
voelt alsof nagenoeg toute Nederland met vakantie is. Ook op kantoor is het ietsje 
rustiger en ik moet eerlijkheidshalve bekennen dat dit goed voelt na zeven héél 
drukke maanden op ons bondskantoor en in de Nederlandse politiek.
Als we beginnen met de drukte op ons bondskantoor, dan kunnen we 
constateren dat er intensief gebruik is gemaakt van onze individuele en 
collectieve belangenbehartiging. Ook onze gratis belastingservice die met name 
plaatsvond van medio februari tot en met  mei jl. heeft ook dit jaar weer voor 
een grote toeloop gezorgd. Daarnaast hebben de vele ontslagen ten gevolge van de 
kredietcrisis en de onzekerheid van de toekomst bij vele bedrijven zoals Nedcar, 
Meacon, Libridis, Bakkerij Steevens, de bouwsector en bij de transportwereld onze 
vakbondsbestuurders en onze juridische afdeling flink bezig gehouden.  
Ons kantoor heeft steeds haar uiterste best gedaan om de belangenbehartiging 
zowel op individueel als ook op collectief niveau niet alleen snel, maar vooral ook 
zo goed mogelijk te doen.

Ook was het druk met betrekking tot de voorbereiding van onze eigen Algemene 
Vergadering op 9 juli jl. Graag had ik gezien dat meer kaderleden deze vergadering 
bijwoonden. Maar of er nu veel of weinig kaderleden de vergadering bijwonen, 
het maakt het voorbereidingswerk niet meer of minder. Voorop staat dat de 
voorbereiding goed en deskundig dient te geschieden voor een perfect verloop van 
de belangrijkste vergadering van onze bond, een vergadering waarin samen met de 
afgevaardigden/kaderleden beleid wordt gemaakt en afgetikt.
En als ik terugblik op deze Algemene Vergadering, dan kan ik alleen maar 
concluderen dat onze Vakbond ABW het heel goed heeft gedaan in het afgelopen 
verslagjaar. Om dit trotse gevoel met u te delen, tip ik u om zo dadelijk verder te 
bladeren naar de pagina’s 5 t/m 8 van deze Vizier. 

En dan de Nederlandse politiek. Eerst worden we verrast door de val van het kabinet 
en kort daarna met de totstandkoming van het Kunduzakkoord. En vervolgens de 
grote onrust bij het Nederlandse volk over de inhoud van dat akkoord en niet te 
vergeten het uitschrijven van verkiezingen op woensdag 12 september a.s. 

Gelukkig doet de huidige rustige periode mij ook weer relativeren over en bezinnen 
op de tijd waarin we leven. En mijn conclusie is dat we in een ingewikkelde tijd 
leven met zeer complexe vragen die gedegen antwoorden verdienen.
Zo vraag ik me herhaaldelijk af wat ons staat te gebeuren na 12 september a.s. 
en welke politieke wind er over Nederland zal waaien. Wordt het een rechtse of 
een linkse politieke wind. En welke wetsvoorstellen uit het Kunduzakkoord blijven 
overeind of sneuvelen.
Op dit moment worden regelmatig polls gepresenteerd waaruit blijkt welke 
partij(en) hoog in de peilingen staan. 
Maar beste leden, inmiddels hebben we ook ervaren dat het maar cijfertjes zijn, 
want het ‘moment decides’ is pas op 12 september a.s. 
Normaal is het niet mijn aard om me als voorzitter van onze politiek onafhankelijke 
Vakbond ABW te bemoeien met de (partij)politiek. En dat wil ik eigenlijk ook niet. 
Het enige wat ik wil, is jullie informeren dat als het Kunduzakkoord overeind blijft 
velen van ons geraakt zullen worden op het gebied van o.a. de sociale zekerheid,  
de woningmarkt en de zorg. 
Daarom hoop ik dan ook van ganser harte dat jullie allen gaan stemmen op 
woensdag 12 september a.s. en dat jullie vooral, voordat jullie je stem 
uitbrengen, goed lezen welke toekomst ons beloofd wordt door de 
politieke partijen via hun partijprogramma’s. 
Wat jullie vooral niet moeten doen, is jullie laten beïnvloeden 
door oneliners. Want daarvan weten we nu inmiddels dat die 
niet functioneren.
Wij met z’n allen moeten die nabije toekomst van 
Nederland samen gaan bepalen. Echt waar! 
En doe dat ook! Laat je stem op 
12 september a.s. niet verloren gaan!

Jack Hurxkens,
voorzitter.
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Seminar Jongeren en Pensioen
Op jonge leeftijd sta je er niet bij stil. Pensioen is immers nog zo ver weg. Maar je kunt het toch maar beter geregeld hebben. 
Misschien betaal je wel al maandelijks premie. Of krijg je een reglement van je pensioenfonds in handen gedrukt. Kortom het 
is goed om te weten wat er wel of niet geregeld is. En of je zelf nog iets aanvullends moet regelen. 
Op maandag 26 november a.s. organiseert Vakbond ABW voor haar leden jonger dan 35 jaar en andere geïnteresseerde jongeren 
een informatieavond over Jongeren en hun Pensioen. Reserveer 26 november a.s. al vast in je agenda. Nadere informatie volgt 
in de volgende Vizier en via onze website www.vakbondabw.nl
De ABW jongere Leden ontvangen een persoonlijke uitnodiging. 

Kascontrole aan het werk

Toine Schaaf (links) en Fred Saaltink.

Hub Broeders.

Sjef Hoeppermans (links) en Jo Roijen.
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Algemene Vergadering 2012
Vakbond ABW presenteert een nooit eerder geziene jaarrekening

Nu een samenvatting van het verslagjaar, dat liep van juni 2011 
tot en met juni 2012, aan de hand van cijfers:

2011/2012
Het verslagjaar dat achter ons ligt, was bijzonder. Bijzonder in 
die zin dat we een jaar geleden niet hadden kunnen bevroeden 
dat de aangekondigde bezuinigingen van 18 miljard euro die de 
Nederlandse regering wilde doorvoeren, niet voldoende bleek 
om te voldoen aan de Europese begrotingsregels. “Bij het af-
sluiten van het Lenteakkoord klonk een en al euforie. Nu 12 
september 2012 nadert, de dag dat Nederland een nieuw par-
lement kiest, ziet het er heel anders uit. Gemaakte afspraken 
worden niet nagekomen; beslissingen worden uitgesteld tot na 
de verkiezingen. Denk daarbij aan de hypotheekplannen, de 
belasting op woon-werkverkeer, de versnelde invoering van de 
AOW-leeftijd en de versoepeling van het ontslagrecht,” aldus 
voorzitter Jack Hurxkens in zijn openingswoord.  

55
Het is een speciaal getal: 55. Een getal echter, waar de Vakbond 
ABW zich zorgen over maakt. Denk dan vooral aan de positie 
van de 55-plussers op de arbeidsmarkt.  ‘Benard‘, is de duide-
lijke kwalificatie die Jack Hurxkens geeft.  “Het lijkt er op dat de 
regering er alles aan doet om werkloosheid en armoede te cre-
eren voor deze categorie. Dat komt omdat er plannen zijn om 
het ontslagrecht te versoepelen en met name de ouderen die 
nog actief zijn op de arbeidsmarkt, worden hiervan de dupe. Zij 
kunnen gemakkelijker worden ontslagen. Nieuwe banen zijn er 
namelijk nauwelijks.  De overheid moedigt het switchen tussen 
banen aan, maar voor deze groep is het een utopie te denken 
dat dat nog kan. Bovendien moeten ze ook nog doorwerken 
tot 67 jaar. Tenzij de verkiezingsuitslag anders bepaalt.” Niet 
voor niets riep de voorzitter op om te gaan stemmen. “Ik hoop 
dat niemand zich laat beïnvloeden door oneliners, maar goed 
de programma’s leest en een bewuste keuze maakt. Laat zeker 
geen stem verloren gaan.” 

0,3 %
De voorzitter stond ook stil bij de recent gepubliceerde cijfers 
van het CBS  waaruit blijkt dat de Nederlandse economie in het 
eerste kwartaal van 2012 i.p.v. een krimp van 0,2 % groeide met 
0,3 %. Formeel betekenen deze cijfers dat Nederland eerder uit 
de recessie is. Maar volgens het CBS is Nederland nog lang niet 
uit de problemen en is er ook geen reden tot juichen daar de 
goede cijfers over het eerste kwartaal veroorzaakt worden door 
een sterke stijging van de export en dan m.n. naar Duitsland. 

Cijfers die volgens de voorzitter nogmaals aangeven hoe een 
exportland als Nederland afhankelijk is van de internationale 
handel en wandel.
Het uiteenspatten van de Europese Unie zou voor Nederland 
dus heel negatief kunnen uitpakken.
Wel vindt de voorzitter dat Mark Rutte goed zal moeten uitleg-
gen waarom we garant moeten staan voor landen als Grieken-
land en Spanje, dat Europa verstandig economisch beleid kan 
afdwingen en dat Europa meer macht krijgt.
Het is dus volgens de voorzitter geen ja of nee tegen Europa, 
maar hoe en waarom.

23-06-2012
Op deze datum is de nieuwe VakBeweging opgericht met Ton 
Heerts als tussenpaus.De voorzitter blijft het vreemd vinden 
welke koers die Vakbeweging nu pas wil gaan varen, want die 
koers vaart de Vakbond ABW al 68 jaar en is volgens de voorzit-
ter ook de basisgedachte van de vakbeweging, nl. luisteren naar 
de leden én samen met hen het beleid bepalen.

2011
Hoewel de cijfers van de Vakbond ABW misschien anders doen 
vermoeden, was 2011 een onrustig jaar. “Een koude wind waai-
de over Nederland. Flinke bezuinigingen deden de poldergrond 
grommen. Het poldermodel kwam onder druk te staan,” sprak 
Indra Kandhai in haar jaaroverzicht de aanwezigen toe. “Met 
de verkiezingen in het verschiet durft niemand meer iets te 
verkondigen. Meningen en standpunten die eerder heel duide-
lijk waren, lijken nu losse flodders. Het gaat niet meer om ons 

Voorzitter Jack Hurxkens opent de vergadering.

Met	gepaste	trots	presenteerde	het	Hoofdbestuur	van	de	Vakbond	ABW	tijdens	de	Algemene	Vergadering(AV)	2012	
cijfers die nog nooit zo goed waren.  De jaarrekening 2011 werd afgesloten met een prima positief. Een resultaat dat 
nooit eerder in de boeken gelezen kon worden. Mooie cijfers die tot stand zijn gekomen door een sober, maar gede-
gen	financieel	beleid.	Traditiegetrouw	werd	de	AV	gehouden	in	Auberge	de	Rousch	in	Heerlen	en	wel	op	maandag	9	
juli jl. Iets later dan normaal, maar dat had alles te maken met sportieve verwachtingen van Oranje. Maar dat liep, 
geheel tegen de verwachting in, anders.



6

belang, maar om hun belang uitgedrukt in de factor MACHT. 
Gelukkig is de Vakbond ABW niet gebonden aan een politieke 
kleur en kunnen we gewoon lekker zeggen wat we moeten zeg-
gen en wat we vinden, en vooral doen wat we moeten doen, 
namelijk niet onze belangen, maar de belangen van onze leden 
behartigen.”  

Vakbond ABW staat ook voor een goede individuele belangen-
behartiging.  Dat hebben de bestuurders gemerkt de afgelopen 
tijd. De wachtruimte werd gevuld door leden die onzeker waren 
over de toekomst omdat ontslag dreigde door faillissementen 
of bezuinigingen. “Ons kantoor heeft zijn best gedaan om ie-
dereen zo goed mogelijk te helpen. We hebben hard gewerkt 
om alle leden die hulp nodig hadden, die ook te geven. Dat geldt 
ook voor de vakbondsadvocaten van Bronnenberg Advocaten 
die regelmatig in actie moesten komen.“ 

1858
Van begin februari tot en met eind mei 2012 werden in totaal 
1858 belastingaangiften verwerkt en alle toeslagen gecontro-
leerd. Daar waar er nog geen toeslagen waren en bleek dat leden 
daar toch recht op hadden, hebben we die alsnog aangevraagd. 
Een hele klus die ieder jaar weer wordt geklaard en waar alle 
leden steevast op mogen rekenen.

15
In het verslagjaar zijn leden van de Vakbond ABW gekozen in 
de ondernemingsraden van vijftien bedrijven. Een mooi re-
sultaat, vindt Indra Kandhai omdat de belangstelling voor dit 

werk onder druk staat.  Toch lukt het iedere keer weer om leden 
enthousiast te maken en te scholen voor OR-werk. 

43+44
Op deze pagina’s van de Beschrijvingsbrief staat de secretaris/
penningmeester stil bij het feit dat de ABW vaker ten opzichte 
van vorig jaar de pers heeft weten te boeien met zaken waar-
mee we bezig zijn. En daar zijn we trots op omdat het niet altijd 
makkelijk is om dat te bereiken. Dit heeft geleid tot enerzijds 
mooie grote artikelen in het Limburgs Dagblad, Dagblad de 
Limburger en de diverse regionale weekbladen en een live radio 
interview van 45 minuten van onze voorzitter op L1.

5
Vijf hoofdbestuurders waren aftredend en herkiesbaar: Klaas 
van der Sleen, Jos Joosten, Jo De la Roij, Jos Rook en Cas Wil-
bers. Er waren geen tegenkandidaten. Onder applaus werd het 
vijftal herkozen. 

4
Vier Bondsgroepen, te weten Industrie, Dienstverlening,  Soci-
ale Werkvoorziening en Gepensioneerden & Uitkeringsgerech-
tigden, maakten van de gelegenheid gebruik om hun actiepro-
gramma’s voor 2012/2013 kenbaar te maken. 
Hub Broeders deed dat namens Industrie en Dienstverlening. 
Hij keek tevreden terug op het afgelopen jaar en stond stil bij 
de ambassadeursbijeenkomsten. 
Kas Jacek sprak namens zijn collega’s van de Bondsgroep So-
ciale Werkvoorziening.  De voorbereidingen op de OR-verkie-

Secretaris/Penningmeester Indra Kandhai aan het woord. De aanwezigen luisteren aandachtig.

De herkozen hoofdbestuurders (v.l.n.r.) Klaas van der Sleen, Jos Joosten, Jo De la Roij en Cas Wilbers. Jos Rook was niet aanwezig.
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zingen bij Vixia, de hervormingen bij Licom en Vixia en de hele 
SW-problematiek slokken de komende tijd een groot deel van 
de agenda op.  
De Bondsgroep Gepensioneerden & Uitkeringsgerechtigden 
maakte een pas op de plaats. Er wordt gewacht op het resultaat 
van de verkiezingen in september voordat weer volop gediscus-
sieerd wordt binnen de groep. De uitslag van de verkiezingen 
prijkt dan ook hoog op de agenda van de vergadering van 19 
september a.s., gaf Ans Kolenburg namens de Bondsgroep aan. 

2
Twee commissies verdienen iedere AV aandacht: De Kascontro-
lecommissie en de Geschillencommissie. De Kascontrolecom-
missie moet er op toe zien dat de financiën van de vakbond 
op orde zijn. De controle is rechtsgeldig als die door tenminste 
drie van de vijf leden is uitgevoerd. 
Op 20 juni jl. zijn alle 5 leden van de kascontrolecommissie bij-
eengeweest om de boeken, bescheiden en geldmiddelen te con-
troleren bij de penningmeester. Hun verslag staat op pagina 4. 
Toine Schaaf heeft namens de kascontrolecommissie hiervan 
verslag gedaan in de AV.
De leden van de kascontrole worden iedere twee jaar benoemd. 
Drie leden hebben er al twee zittingstermijnen op zitten en mo-
gen zich niet meer herkiesbaar stellen: Sjef Hoeppermans, Fred 
Saaltink en Jo Roijen. De twee overige leden Hub Broeders en 
Toine Schaaf stellen zich weer herkiesbaar. De vacante plaat-
sen worden ingenomen door Nico Roijen en Ser Smeijsters van 
de Bondsgroep Gepensioneerden & Uitkeringsgerechtigden 

en Kas Jacek en Herman Tummers van de Bondsgroep Sociale 
Werkvoorziening. Hiermee komt de Kascontrolecommissie op 
zes leden. Vijf is eigenlijk voldoende. Maar de AV ging akkoord 
met een extra plek in de commissie.

Ook de Geschillencommissie wordt iedere twee jaar benoemd 
en bestaat uit drie leden en een reserve-lid. De Geschillencom-
missie is er om te bemiddelen als er problemen/geschillen zijn 
tussen enerzijds het Hoofdbestuur en medewerkers, en ander-
zijds tussen het Hoofdbestuur en leden, aspirant-leden, ge-
royeerde leden, commissies of Bondsgroepen. Op dit moment 
bestaat de Geschillencommissie uit Walter Kunstek (oud-ABW-
vakbondsbestuurder), Alda Peters (senior inspecteur-jurist bij 
het ministerie van VWS/Inspectie voor de Gezondheidszorg), 
Wiel Smeets (oud-ABW-voorzitter) en plaatsvervangend lid 
Gabriëlle Niellissen (advocate bij Bronneberg Advocaten). 
Walter Kunstek heeft aangegeven dat hij niet kandideert voor 
een nieuwe termijn.  De voordracht van het Hoofdbestuur om 
de leden Wiel Smeets, Alda Peters en Gabriële Niellissen te be-
noemen werd door de AV unaniem bekrachtigd. 

10
Agendapunt 10 kondigde niet alleen de zojuist vermelde actie-
programma’s 2012/2013 van de Bondsgroepen aan, maar ook 
het actieprogramma 2012/2013 van het Hoofdbestuur. 
Kort blikte Jack Hurxkens terug op een paar belangrijke ont-
wikkelingen van het afgelopen verslagjaar. Denk daarbij aan de 
actie die ondernomen is naar de minister van Financiën, Jan 

Hub Broeders namens de Bondsgroep Industrie en Dienstverlening.

Kas Jacek namens de Bondsgroep Sociale Werkvoorziening.

Ans Kolenburg van de Bondsgroep Gepensioneerden & Uitkerings-
gerechtigden.

De Bondsleden zijn een en al oor.



8

Kees de Jager, over de Vitaliteitsregeling in oktober 2011. Ook 
de fractievoorzitters van alle politieke partijen werden hierin 
betrokken. 
Ook de ‘Wet Werken naar Vermogen’ kreeg de nodige kritiek te 
verduren van de Vakbond ABW. De vakbond kwam in verweer. 
En goed. De geplande bezuiniging voor 2013 is van de baan. 
“Een overwinning voor ons,” vond de voorzitter. Ook het pensi-
oenakkoord, het blijft een delicaat onderwerp, kreeg aandacht. 
De ABW kwam met een eigen voorstel waarin onder andere was 
opgenomen: een goede regeling voor de zware beroepen, het 
betaalbaar houden van het stoppen met werken op je 65ste via 
andere geldstromen en het bedrijfspensioen niet afhankelijk 
laten zijn van beleggingsresultaten. 

Terug naar de plannen voor de toekomst. Zoals ieder jaar gebrui-
kelijk is een  CAO-top 5 samengesteld. Die ziet er als volgt uit:
1. Loon (Koopkrachtverbetering/Kopkrachtbehoud)
2. Eerder stoppen met werken of langer doorwerken
3. Behoud werkgelegenheid
4. Scholing 
5. Pensioenbeleid.  
“In tegenstelling tot de vorige editie van de CAO-top 5 is het 
pensioenbeleid gezakt naar de vijfde plaats, terwijl dit momen-
teel toch een hot item is. Dat wil niet zeggen dat we het geen 
belangrijk onderwerp vinden. Maar je moet nu eenmaal een 
keuze maken en dit zijn de vijf belangrijkste items,” aldus de 
uitleg van de voorzitter. 
Het allerbelangrijkste blijft echter voor de vakbond het maat-
werk. “Lukt dat niet dan komt de top 5 in actie,” verduidelijkt 
voorzitter Jack Hurxkens.  

De samenwerking met de belastingdienst blijft een schot in 
de roos. Beide partijen zijn enthousiast en de samenwerking 
wordt ook voortgezet. Ook met het UVW bestaan intensieve 
contacten. Ook die blijven voor de toekomst gehandhaafd. 
Voor de vakbondsbestuurders zijn deze verbanden erg prettig, 
zeker als ingewikkelde kwesties moeten worden opgelost. 
Netwerken, het leggen van contacten met professionals, is he-
den ten dage essentieel. Daarom is Indra Kandhai toegetreden 
tot vrouwen@wurfeld.nl. Het is alleen toegestaan voor vrouwen 
in hogere functies. Vakbond ABW heeft voor de uitbreiding van 
het informele netwerk veel baat bij deze bijeenkomsten.
 
Een volgend belangrijk beleidspunt dat de voorzitter noemde 
was het regelmatig organiseren van informatiebijeenkomsten.
Zo blijven we de ambassadeursbijeenkomsten met een actueel 
thema continueren en dit geldt ook voor de pensioenvoorlich-
tingsbijeenkomsten en de voorlichting op scholen. 
Het thema voor de ambassadeursbijeenkomst in het najaar van 
2011 was Woekerpolissen en in het voorjaar van 2012 de Wet 

Verbetering Poortwachter en de WIA. Voor beide bijeenkom-
sten was de belangstelling groot. 
Waarmee we ook bezig zijn is, de organisatie van een pensioen-
bijeenkomst voor jongeren en wel in het najaar van 2012 en 
dan met de vraag waarom pensioen jongeren niet interesseert.
Met het organiseren van deze bijeenkomst willen we ook pro-
beren jongeren te triggeren voor een lidmaatschap van onze 
vakbond.
Het allerbelangrijkste actiepunt voor het hoofdbestuur is ook 
dit jaar weer de ledenwerving, dit vanwege de ontwikkeling van 
ons ledenbestand in het afgelopen jaar.
Aanwas van nieuwe leden is belangrijk voor het voortbestaan 
van de vakbond. Toch blijkt het moeilijk om werknemers te 
boeien en te binden. Terwijl de Vakbond ABW zoveel extra’s 
biedt. “We zijn er trots op dat we vooral blijven communiceren 
in moeilijke situaties en conflicten proberen te vermijden.  Veel 
leden weten inmiddels dat dit werkt. De wachtkamers zitten 
tijdens de spreekuren vol.“ Veel hoop is gevestigd op de kaderle-
den. Zij zijn de stem van de werkvloer en van essentieel belang 
voor de ledenaanwas. “Daarom zijn we steeds weer op zoek 
naar meer actieve kaderleden.” 

21.30
Om circa 21.30 uur sloot voorzitter Jack Hurxkens de AV 2012 af 
met dank aan alle aanwezigen voor hun bijdrage aan een de ver-
gadering. Hij benadrukte dat het HB de uitslag van de komende 
Tweede Kamer verkiezingen gestaag zal volgen in verband met 
nog in te nemen standpunten over voor onze bond belangrijke 
zaken zoals de uitgestelde plannen en wetsvoorstellen m.b.t. de 
forensentax, de aftrek hypotheekrente, de versoepeling van het 
ontslagrecht en de pensioengerechtigde leeftijd, zaken waarover 
na de verkiezingen een besluit wordt genomen.

In tegenstelling tot voorgaande jaren was er niet na de AV een bor-
rel, maar in de pauze die ook iets langer was dan normaal.
Deze switch werd door de aanwezigen als zeer succesvol ervaren.

Vakbond ABW is actief op Twitter!

Wie op de hoogte wil blijven van het laatste nieuws, kan de bond volgen 
via vbABW. De bond was al actief op Hyves.
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CAO-nieuws
HOOFDLIJNENAKKOORD	CAO	PARTICULIERE	
BEVEILIGING
Dit betreft een hoofdlijnenakkoord en geen principeakkoord. De 
bonden willen eerst afspraken maken over de evaluatie van de 
cao, alvorens tot een principeakkoord kan worden gekomen. 

Lonen
Alle lonen worden met 5,25% verhoogd per loonperiode 4 van 
2013. 

Eenmalige uitkering
Wie op 30 september 2013 in dienst is van een beveiligingsbedrijf 
ontvangt een eenmalige uitkering van 1,26% (over het 13x 
basisperiodeloon en vakantiegeld). Vanaf 2014 bestaat er 
een eindejaarsuitkering die geldt voor iedereen die op 31 
december van enig jaar in dienst is bij een beveiligingsbedrijf. 
De eindejaarsuitkering keert uit in november van enig jaar en 
bedraagt 1,26% over 13x basisperiodeloon + vakantiegeld 

Nieuwe roostersystematiek
Fulltimers werken 152 uur en kunnen tot max. 160 uur verplicht 
worden te werken. Het werk wordt ingedeeld in 20 blokken van 10 
uur waarbinnen de diensten vallen, alle tijd daarbuiten is vrije tijd. 
Dit rooster hoort men 28 dagen van te voren (schuift per dag op); 
de feitelijke dienst hoort men 7 dagen van te voren. Verschuiving 
van een dienst buiten het blok kan alleen met toestemming van de 
werknemer en tegen betaling van een verschuivingstoeslag. Vier 
keer per jaar kan men een dag(deel) van de vrije tijd oormerken, 
waardoor de werkgever er geen uitzondering meer op kan maken: 
absolute garantietijd dus! Overwerkvergoeding wordt uitgekeerd 
boven de 152 uur per periode.Invoeren van een minurensysteem: 
Contracturen worden altijd betaald, maar als ze niet gewerkt 
zijn, moeten ze later ingehaald worden. Er mogen maximaal 80 
minuren ’op de lat’ staan en er kunnen maximaal 24 minuren per 
periode aan ’de lat’ worden toegevoegd. De korte wissel wordt uit 
de cao geschrapt. Er zijn per jaar acht uitzonderingen mogelijk op 
de vrije tijd en de maximaal 160 uur. Een werknemer kan dus acht 
keer gedwongen worden tot een overschrijding van de maximale 
verplichte arbeidstijd (van 160 naar 168 uur) en/of tot het werken 
buiten de eerder vastgestelde blokken van 10 uur. In geval van 
verplichting wordt er geen verschuivingstoeslag betaald. 

Vakantiedagen
Een werknemer heeft 24 vakantiedagen (op basis van fulltime 
overeenkomst). Bovenwettelijke vakantiedagen kunnen gekocht 
worden en verkocht worden tegen het basisuurloon + 8% 
vakantietoeslag. 

PRINCIPEAKKOORD	CAO	UITZENDKRACHTEN	(ABU)		
De cao heeft een looptijd van 5 november 2012 tot en met 
4 november 2017. De komende tijd gebruiken de bonden en 
de werkgevers om het principeakkoord voor de nieuwe cao 
verder uit te werken. Ter overbrugging van deze periode is een 
verlenging van de huidige cao afgesproken van drie maanden. 
In deze verlengde cao is ook de jaarlijkse loonsverhoging per 3 
september 2012 opgenomen. 

Lonen
De lonen worden verhoogd per 03-09-2012 met 1,55%.

Gelijk	loon	voor	gelijk	werk	
Uitzendkrachten zullen met ingang van 2015 vanaf de eerste 
dag een loon krijgen dat gebaseerd is op de arbeidsvoorwaarden 
van de inlener. De uitzendsector heeft een belangrijke rol in 
de toegang tot de arbeidsmarkt voor verschillende groepen. 
Partijen zijn overeengekomen dat voor deze specifieke groepen 
en/of specifieke situaties aparte beloningsregels in de cao voor 
Uitzendkrachten blijven gelden, waarmee de allocatieve rol van 
de branche wordt ondersteund. Daarnaast wordt voor deze 
groepen intensief ingezet op scholing. Voor uitzendkrachten die 
voor onbepaalde tijd in dienst zijn bij het uitzendbureau gaan 
eveneens de eigen in de cao opgenomen beloningsregels gelden. 

Tegemoetkoming kosten
De reiskostenvergoeding zal worden gemaximeerd op € 0,19 
bruto per km. 

Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
Over de gevolgen van de ziektewet zullen de bonden met de ABU 
nadere afspraken maken. Voorlopig blijft de aanvulling van het 
loon/ uitkering bij ziekte gehandhaafd op 91% in het eerste jaar 
en op 80% in het tweede ziektejaar. 

Fondsen
Voor 1 miljoen euro zal worden geïnvesteerd in scholing. 

Bestrijding malafide uitzendbureaus 
De komende jaren zullen partijen de bestrijding van de 
malafiditeit in de uitzendsector nog intensiever aanpakken. De 
door cao-partijen gestelde certificeringsnoeren aan uitzend-
bureaus worden aangescherpt en de controle op correcte cao-
toepassing geïntensiveerd. 

Arbeidsmigranten 
In de cao worden aangescherpte normen voor o.a. huisvesting 
van arbeidsmigranten opgenomen.

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.

Bronnen: SDU Uitgevers, CAO e-nieuws 2012, nummer 13, 14 en 15 .

CAO-Nieuwsradar op pagina 13.
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Voor u gelezen
JAAROPGAVE	2013	WORDT	UITGEBREID
De jaaropgave over 2013 wordt uitgebreid met informatie over de 
werkgeversbijdragen WW, WIA/WAO en Zorgverzekeringswet. 
Dat heeft staatssecretaris Weekers van Financiën de Eerste en 
Tweede Kamer laten weten.
De staatssecretaris komt hiermee tegemoet aan een verzoek 
van Tweede Kamerlid Groot tijdens de behandeling van de 
Wet uniformering loonbegrip in de Tweede Kamer. De heer 
Groot heeft toen gevraagd de afdrachten voor WW, WAO en 
Zorgverzekeringswet, die de werkgever betaalt, zichtbaar te 
maken voor de werknemer.
Na onderzoek is gebleken dat het eenmalig verstrekken van 
informatie over de werkgeversbijdragen WW, WIA/WAO 
en Zorgverzekeringswet het loonstrookje eenvoudiger en 
begrijpelijker maakt. Er is een risico dat de niet voor de aangifte 
inkomstenbelasting vereiste gegevens op de aangifte worden 
overgenomen, maar dit wordt beperkt door de vooringevulde 
aangifte. 
Gebleken is ook dat het technisch haalbaar is een dergelijke 
vermelding op de jaaropgave 2013, die begin 2014 door 
de werkgevers naar de werknemers verstuurd wordt, op te 
nemen. Daartoe zal de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 
aangepast worden.
Bron: MvF 20-06-2012,nr. AFP2012/338 

LEKKER	GEREGELD
Als je vakantiewerk hebt, 
vraag je je wel eens af of je 
vakantiebaantje in orde is, 
of je genoeg verdient en of je 
werktijden goed geregeld zijn?
Sinds kort kun je op de website 
van het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid 
de test ‘Lekker geregeld’ doen 
waarop je antwoorden krijgt 

op deze vragen en nog andere belangrijke vragen voor jongeren.
Lekker geregeld is een initiatief van het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid om jongeren te wijzen op hun 
rechten en plichten van vakantiewerk.
Voor meer informatie kijk op http://www.rijksoverheid.nl/ en
http://www.facebook.com/zomercampagne/info

RECTIFICATIE	MINIMUMLOON	19-JARIGEN	PER	1	JULI	
2012
De brutominimumloonbedragen per week en per dag voor 
19-jarigen zijn gerectificeerd. De juiste bedragen met ingang 
van 1 juli 2012 zijn: € 176,45 per week en € 35,29 per dag.
De bedragen waren afkomstig uit de Regeling van 14 mei 
2012 tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 
2012 (Staatscourant van 23 mei 2012, nr. 9951). Abusievelijk 
waren daarin bedragen opgenomen van € 176,40 per week en 
€ 35,28 per dag. Inmiddels heeft rectificatie plaatsgevonden 
(Staatscourant van 11 juli 2012, nr. 9951). Deze rectificatie 

heeft geen gevolgen voor de (afgeronde) bruto bedragen per 
uur van een 19-jarige.
Bron: Staatscourant 11-07-2012, 9951. Zie ook: Wettelijk 
minimumloon per 1 juli 2012

BIJNA	 HELFT	 WERKLOZEN	 LANGER	 DAN	 DRIE	
MAANDEN	WERKLOOS
In het eerste kwartaal van 2012 is de werkloosheid verder 
opgelopen tot 484.000 personen. Vooral steeds meer mensen 
bleven in achtereenvolgende kwartalen werkloos. Tegelijkertijd 
nam het aantal werklozen dat een kwartaal eerder nog werk 
had licht toe.
Van de werklozen in het eerste kwartaal van dit jaar was bijna 
de helft drie maanden eerder ook al werkloos. Hun aantal is 
in de afgelopen kwartalen gestaag toegenomen. Met 229.000 
personen is dat nu vrijwel vergelijkbaar met de vorige top van 
begin 2010. Daarnaast zijn er ook steeds meer werklozen die 
drie maanden eerder nog betaald werk hadden. In het eerste 
kwartaal waren dit er 116.000. Dit komt neer op bijna een 
kwart van alle werklozen.
De overige 139.000 werklozen in het eerste kwartaal van 
2012 maakten drie maanden eerder nog geen deel uit van de 
beroepsbevolking. Dat wil zeggen dat zij toen niet actief op 
zoek waren naar werk of niet beschikbaar waren. Dit aantal is 
al jaren tamelijk stabiel
Het afgelopen jaar en met name in de laatste twee kwartalen 
is vooral het aantal 45-tot 65-jarigen dat werkloos is gebleven 
sterk toegenomen. In het eerste kwartaal van 2012 waren er 
102.000 werkloze 45-plussers die drie maanden eerder ook al 
werkloos waren. Een jaar geleden waren dit er nog 82.000.
Bron: CBS 21-06-2012

PENSIOENKENNIS	BLIJFT	ACHTER
Eén op de vijf Nederlandse werknemers weet niet of hij bij zijn 
huidige werkgever pensioen opbouwt. De pensioenkennis van 
Nederlanders blijft daarmee achter bij de rest van de wereld. 
Dat blijkt uit een studie van consultancybedrijf Towers Watson 
Global, zo meldt het Financieele Dagblad (FD).
Nederlanders zijn wel realistischer: bijna 60% denkt later met 
pensioen te gaan dan gepland, terwijl het Europese gemiddelde 
op 41% ligt.
Vooral in landen met individuele pensioenstelsels is de 
pensioenkennis beduidend hoger dan in landen met een 
collectief stelsel, zoals in Nederland.
Aan het onderzoek van Towers Watson deden 32.000 
werknemers mee, onder wie 1001 Nederlanders.
Bron: FD 12-07-2012

Bron: rijskoverheid.nl/ministeries/sociale zaken en werkgelegenheid

LEES	MEER	OP

WWW.VAKBONDABW.NL
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Thuishuldiging
Leden	die	65	lid	zijn	van	de	bond

In het jaar 2012 telt de Vakbond ABW 4 leden die 65 jaar lid zijn van de bond. Alle 4 leden zijn op 14 juni jl. thuis bezocht om hen te 
bedanken voor hun trouw aan de Vakbond ABW. Van de 4 leden waren er 2 vrouw en 2 man. De vrouwelijke leden gaven beiden aan 
dat ze het meer dan vanzelfsprekend vonden om na het overlijden van hun partner het lidmaatschap voort te zetten.
Secretaris/penningmeester Indra Kandhai en secretaresse Bea Dresen bezochten betrokkenen en overal werden ze zeer hartelijk 
ontvangen. Ook nu weer konden deze leden de geste van de bond om persoonlijk naar hen toe te komen en hen te bedanken voor 
hun 65 jaar lange solidariteit, enorm waarderen. Deze solidariteit werd vastgelegd in een ‘Oorkonde 65 jaar Solidariteit’ die de 
65-jarige jubilarissen ontvingen samen met een prachtig boeket.
In het onderstaande in alfabetische volgorde van naam een viertal foto’s en wat herinneringen aan de door ons bezochte jubilarissen:

1. De heer J. van Balkom uit Kerkrade, 
lid vanaf 01-12-1947.
De heer Van Balkom heeft 35 jaar als steenhouwer gewerkt in de kolenmijn Willem-
Sophia. Na eerst lid geweest te zijn van de katholieke bond, werd hij via actief en 
prominent  ABW-kaderlid van toen, de heer Rinus van Tilburg, lid van de ABW, zijn 
bond al 65 jaar lang. 

2.	Mevrouw	B.M.J.	Kanters-Göbbels	uit	Geleen,	
lid vanaf 01-07-1947

In gezelschap van haar zoon Well (roepnaam afgeleid van Emmanuel) vernamen 
we hoe ABW-minded deze familie is, want nagenoeg de hele familie is lid van de 

ABW.  Een saillant detail was dat Well als kind op school niet mocht vertellen dat zijn 
familie lid was van de ‘Wilde Bond’. Zo zie je toen al was er sprake van cowboys in 

vakbondsland.

3.	De	heer	L.A.	van	Oort	uit	Kerkrade,
lid vanaf 01-01-1947.
De heer Van Oort werd door zijn vader én via Rinus van Tilburg lid van de bond. 
Dankzij de bond kreeg hij een silicose-uitkering. Ook maakten we kennis met de 
partner van de heer Van Oort, mevr. A. Jöbses-van der Laak, die een behoorlijke 
talenknobbel blijkt te hebben. Zo was ze lerares Frans en Duits. Dat ze een goede 
lerares geweest moet zijn was overduidelijk, want we kregen tijdens ons bezoek heel 
veel ezelsbruggetjes te horen. Zo kreeg ons bezoek ook een educatieve wending, 
waarvoor onze dank!   

 

4.	Mevrouw	M.	Pall-Hahnen	uit	Kerkrade,
lid vanaf 01-12-1947.

Ook hier was de zoon van mevrouw Pall, John, aanwezig. Mevrouw Pall wiens 
echtgenoot 30 jaar geleden overleden is, zette het lidmaatschap voort op haar naam. 

Ze blijkt een fervent volksdanser geweest te zijn en wellicht is dat haar geheim van 
het feit dat ze met haar 87 jaar er heel erg goed uit ziet.



12

Vakbond ABW sponsort
2e Nederlandse Mijnwerkersdag
Op 7 juli jl. vond in het vijverpark van Brunssum de 2e Nederlandse Mijnwerkersdag plaats georganiseerd door 
mijnwerkersvereniging	“De	Limburgse	Koempels”	in	samenwerking	met	Worldfestival	Parade	Brunssum.	De	ongeveer	
500 mijnwerkers uit Nederland, België, Duitsland en Italië beleefden, mede door een bijdrage van de Vakbond ABW, 
een mooie zonnige dag vol herinneringen aan het mijnverleden. 

Het vijverpark was opgemaakt met diverse 
mijnattributen waaronder een locomotief met 
wagons die onder in de mijn hebben gereden. 
Verder was er een expositieruimte ingericht met 
allerlei mijnwerkersspullen die door koempels 
ondergronds zijn gebruikt. 
De oud koempels van de mijnwerkersvereniging 
en het mijnmuseum Brunssum vertelden daar 
hun verhalen zoals zij het werken in de mijn 
hebben ervaren.
In het grote paviljoen met een prachtig uitzicht 
over de vijver van het vijverpark werden de 
gasten ontvangen en toegesproken door 
o.a. de Loco Burgemeester van de gemeente 
Brunssum Erwin Vogelzang en 2e kamerlid 
Frans Timmermans. Ook de Loco Burgemeester 
van Charleroi was speciaal als eerbetoon en 
dankbaarheid aan de Mijnwerkersvereniging 
“De Limburgse Koempels” naar Brunssum 
gekomen, omdat de mijnwerkersvereniging 

sinds haar oprichting in 2009 naar de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst van de grote mijnramp van 1956 in Marcinelle gaat, waar 
262 mensen hun leven lieten waaronder de uit Heerlen afkomstige ingenieur Jan Stroom.
Na deze ontvangst was er voor alle koempels erwtensoep met worst, dat is een traditie die bij alle mijnwerkerstreffen in de Euregio 
in stand wordt gehouden onder het genot van enkele optredens van o.a. het Genker Mijnwerkerskoor en Knappenmusikkapelle 
Ridnaun, die speciaal voor deze dag vanuit Süd Tirol naar Brunssum zijn gekomen.
Om 14.00 uur trok het hele gezelschap van mijnwerkers en Knappenkapellen in optocht door het centrum van Brunssum, waar 
de vele duizenden toeschouwers applaudisseerden als eerbetoon voor de langstrekkende mijnwerkers en muziekverenigingen. De 
optocht eindigde in het pas geheel gerenoveerde openluchttheater van Brunssum waar door iedere Knappenmusikkapelle, het 
Schalmeienkorps “Gluck Auf” en het Genker Mijnwerkerskoor nog een kort optreden werd verzorgd.
Als afsluiting werden voor alle landen de hun bekende mijnwerkersliederen gespeeld en gezongen zoals “Het Zwarte Goud”, “Gluck 
Auf, der steiger komt” en “Le Coron”. Na het zingen van deze liederen werd door de pastor de Fahnenschleifen gezegend die daarna 
door Loco burgemeester Erwin Vogelzang aan de vaandels van de deelnemende verenigingen werden bevestigd als herinnering aan 
de deelname van deze dag. 
Als afsluiting van de 2e Nederlandse Mijnwerkersdag werd nog door een trompettist 
de “Last Post” gespeeld als eerbetoon aan alle omgekomen koempels onder- en
 bovengronds.
Mijnwerkersvereniging “De Limburgse Koempels” kan terugblikken op een 
zeer geslaagde dag die zonder de bijdrage van de sponsoren zoals 
Vakbond ABW niet mogelijk was geweest.
Wij danken dan ook, namens alle koempels, Vakbond ABW 
voor hun bijdrage.

Jos Rook
Penningmeester Mijnwerkersvereniging “De Limburgse Koempels” en 
Hoofdbestuurder Vakbond ABW
www.delimburgsekoempels.nl 



Gouden bruiloft
Op 18 augustus jl. vierden de heer en mevrouw
J. van Kooten uit Heerlen hun 50-jarige bruiloft.

Robijnen bruiloft
Op 23 juni jl. vierden de heer en mevrouw
G. Kieboom uit Heerlen hun 40-jarige bruiloft.

Vanaf deze plaats onze hartelijke gelukwensen! 
Een nog lange en goede toekomst samen wordt jul-
lie toegewenst door de Vakbond ABW! Proficiat!

Jubilarissen
25-jarige jubilarissen september 2012
R. Boltong uit Simpelveld
E.L.R.  Corvers uit Heerlen

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

Overleden
Op 6 juli 2012 vernamen wij dat op 
8 oktober 2011 is overleden in de 
leeftijd van 93 jaar ons bondslid 
mevrouw J. Nakken uit Grevenbicht

Op 10 juli 2012 overleed in de
leeftijd van 94 jaar ons bondslid
mevrouw M.E. Bouts uit Born

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

CAO Nieuwsradar
Bron: SDU Uitgevers, CAO e-nieuws 2012, nummer13 en 14.

EENZIJDIGE	LOONSVERHOGING	DROGISTERIJBRANCHE	
Werknemers bij de grootste werkgever in de drogisterijbranche 
krijgen toch een loonsverhoging. Eerder liepen de onderhandelingen 
tussen werkgevers en bonden vast omdat de werkgevers vasthielden 
aan de nullijn. AS Watson, de grootste werkgever in de branche, komt 
nu toch met een loonsverhoging. Hierdoor krijgen werknemers bij 
Kruidvat, Trekpleister en Ici Paris een loonsverhoging van 1,25% 
per 1 augustus 2012.
 
GEEN	DRAAGVLAK	VOOR	CAO	VVT	
Op de dag waarop de nieuwe cao voor de Verpleeg, verzorgingshuizen 
en thuiszorg (VVT) werd ondertekend, maakte Abvakabo FNV, 
de grootste bond binnen de sector die weigerde het akkoord te 
ondertekenen, de resultaten van haar referendum over de nieuwe 
cao bekend. Hieruit zou blijken dat 96% van de medewerkers 
van verpleeghuizen en thuiszorg de onlangs tot stand gekomen 
cao verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) afwijst. Dit 
referendum werd georganiseerd omdat de vakbond vindt dat de 
nieuwe cao VVT geen waardering heeft voor zorgmedewerkers. 
Ruim 20.000 medewerkers, leden en niet-leden, brachten hun stem 
uit. Uit het referendum blijkt dat ook 93% van de leden van de CNV, 
NU91 en FBZ zich ook tegen de cao VVT uitspreken.

ONDERHANDELINGEN	MODE	&	SPORT	IN	NAJAAR	
VErDEr  
Op 11 juli jl. heeft een eerste, oriënterende bespreking 
plaatsgevonden voor de nieuwe cao Mode & Sport. Alle partijen 
erkennen dat het nu een zeer moeilijk moment is om voor deze 
branche tot cao-afspraken te komen. Vooral politiek en economisch 
zijn er teveel onzekerheden. 
De onderhandelingen worden pas in het najaar voortgezet. 
Afspraken zijn gemaakt voor 5 oktober en 6 november.
De huidige cao Mode & Sport had een looptijd tot 30 juni 2012
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Op bezoek bij...
In deze rubriek doen de vakbondsbestuurders verslag van 
de bedrijven die ze de afgelopen periode bezocht hebben.

Dalli de Klok
Tussen vakbonden en werkgever was er een onderhandelingsre-
sultaat. Dit is helaas op het punt van de loonsverhoging en de 17 
ploegenregeling door de leden niet geaccepteerd.

DocMorris
Het onderhandelingsresultaat is door de leden - van de beide aan 
tafel zittende vakbonden - met een ruime meerderheid geaccep-
teerd. Er is dus een nieuwe CAO tot stand gekomen met o.a. de 
volgende afspraken:
•	 Een looptijd van 1 jaar, te weten vanaf 1 april 2012 t/m 31 

maart 2013.
•	 Een loonsverhoging van in totaal 2,5 %. Bij de salarisschalen 

t/m B3 is de basiscompensatie 1 % en de delta 1,5 %.
•	 Bij de salarisschalen B4 en hoger is de basiscompensatie 0,5 

% en de delta 2 %.

DSM
Eind juni is er alsnog een onderhandelingsresultaat tot stand 
gekomen. De looptijd van de nieuwe CAO zal 1,5 jaar bedragen 
en wel van 1 juli jl. tot en met 31 december 2013. De loonsver-
hoging zal 2 % structureel bedragen per 1 juli jl., 1 % per 1 juli 
2013 en 0,5 % eenmalig in 2013. Verdere wijzigingen zijn o.a.: de 
reiskosten blijven fiscaal vriendelijk verrekenbaar, de TOR wordt 
geflexibiliseerd, de werkgelegenheid wordt gegarandeerd voor de 
looptijd van de CAO en ten aanzien van duurzame inzetbaarheid 
is een en ander nader uitgewerkt. In september 2012 worden 
nog ledenvergaderingen gepland. De uitnodiging volgt nog.

Intertek	Polychemlab
Er hebben reeds enkele onderhandelingsbijeenkomsten plaats-
gevonden, maar er is nog geen sprake van een akkoord. De werk-
gever heeft in totaal 2 % geboden maar de vakbonden zitten op 
ruim 2,5 %. In september 2012 zal verder onderhandeld worden.

Lanxess
Inmiddels hebben drie CAO bijeenkomsten plaatsgevonden. 
Er zijn nog twee grote discussiepunten te weten: De loonsver-
hoging en de IPP (targetregeling)regeling. De werkgever wilt de 
huidige targetbeloning afschaffen en de nieuwe IPP regeling in-
troduceren. Bij deze nieuwe IPP regeling wordt eerst achteraf een 
beloning toegekend. In september 2012 worden de CAO onder-
handelingen voortgezet.

Licom
Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de aandeelhouders van 
Licom. Als bonden hebben we nadrukkelijk verzocht om bij de 
inrichting van de pilots betrokken te worden. Het inrichten van 
een pilot heeft immers consequenties voor de werkzaamheden 
en voor de medewerkers. We zien dit dan ook als een vorm van 
reorganisatie.

OCI Nitrogen
In het najaar 2012 zullen de CAO 
onderhandelingen starten.

rIBW/rIMO 
In augustus 2012 vindt een ledenvergadering plaats. Leden kun-
nen dan hun mening geven over het Sociaal Plan dat is opgesteld 
voor de fusie en een doorlopend Sociaal Plan dat verplicht is op 
basis van de CAO.

rolduc
De CAO onderhandelingen zijn afgerond. Er is tussen de bonden 
en werkgever een onderhandelingsresultaat bereikt. Op 22 au-
gustus 2012 zal er een ledenvergadering plaatsvinden waarin de 
leden zich zullen uitspreken over de nieuwe CAO.

Sabic
Na zeven onderhandelingen in de periode april t/m juni jl. zijn 
onderhandelingspartners er nog niet uitgekomen. De belang-
rijkste punten waarop de onderhandelingen niet tot een resul-
taat hebben kunnen leiden, zijn:
1. Hoogte van de loonsverhoging : Er is een groot gat tussen het-
geen de werkgever en hetgeen de vakbonden voorstellen.
2. Reiskostenvergoeding : De werkgever wil die niet verhogen 
van € 0,15  per km naar € 0,17  per km;
3. Uitbreiding van het aantal TOR dagen als je na je 62ste
doorwerkt:De Werkgever wilt dit niet.
4. Sparen van verlofdagen via rekening-courant: Nu de levens-
loopregeling is verdwenen en dus daarin niet meer gespaard kan 
worden om eerder met werken te stoppen, hebben vakbonden 
voorgesteld om weer met een rekening-courant te starten. 
In september 2012 moeten nog ledenvergaderingen gepland 
worden over hoe nuverder.

Sitech
Er hebben reeds diverse onderhandelingen plaatsgevonden. Er is 
echter nog geen resultaat bereikt. Op bepaalde punten, te weten 
op duurzame inzetbaarheid, employability, flexibilisering TOR, 
is wel reeds overeenstemming bereikt. Op de punten van o.a. 
loonsverhoging, looptijd, wachtdienst, woon-werkvergoeding, 
Wajong-ers en stagiaires bestaat nog veel verschil van mening.
In september 2012 zal verder worden onderhandeld en hopelijk 
bereiken we dan een akkoord.

SROL/Vizyr
De leden bij SROL zijn akkoord gegaan met de eenjarige CAO. 
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Het meest in het oog springend is de loonsverhoging van 2,5%. 
In de tweede helft van 2012 wordt een start gemaakt met de 
harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden van SROL en Prosco. 
De fusie is inmiddels gerealiseerd en de organisaties gaan verder 
onder de gezamenlijke naam Vizyr.

The	Phone	House
Bij het ter perse gaan van deze Vizier is er nog geen akkoord. 
Eind augustus 2012 zal er hopelijk een akkoord worden bereikt.

Vodafone
De leden die in een procedure de eenzijdige aanpassing van de ar-
beidsvoorwaarden willen aanvechten zijn verzocht de onderlig-
gende stukken aan de advocaat te overhandigen. Per lid zal een 
overzicht gemaakt worden van de achteruitgang sedert 2010.

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

Datum Aanvang Activiteit Locatie 

Maandag 24-09-12 19.00 uur Pensioenvoorlichting voor leden die tussen Cultuurhuis Heerlen Sittarderweg 145
  1 januari en 30 juni 2013 65 jaar worden. te Heerlen. 

Maandag 29-10-12 19.00 uur Ambassadeursbijeenkomst over een Cultuurhuis Heerlen Sittarderweg 145
  nog ander te bepalen actueel thema. te Heerlen.
  Doelgroep: kaderleden, contactpersonen 
  en alle overige geïnteresseerden.  

Maandag 26-11-12 19.00 uur Seminar ‘Jongeren en Pensioen’. Cultuurhuis Heerlen Sittarderweg 145
  Doelgroep: Alle jongeren die werken of  te Heerlen.
  binnenkort gaan werken.

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

Activiteitenkalender 2e halfjaar 2012
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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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Internet: www.vakbondabw.nl. 
Grafische	verzorging:
Lay-out en druk: Drukkerij Vijgenboom, 
Vakbond ABW - ISSN 0166-2783

12,- 40

Ik word lid van Vakbond ABW per eerste van

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

tot wederopzegging machtiging om van mijn

rekening af te schrijven de bedragen, die ik

volgens de geldende contributieregeling ver-

schuldigd zal zijn.

Ik wil graag een

individueel lidmaatschap.

een part-time lidmaatschap.

(20 uur per week of minder)

een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.

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

invullen.

exemplaar van de statuten ontvangen.

exemplaar van het juridisch reglement 

ontvangen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Let op: elke vraag altijd invullen!!!

Deze aanmelding werd opgenomen door:

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

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

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

[* doorhalen wat niet van toepassing is.]

Opsturen

in een envelop naar:

Vakbond ABW

Antwoordnummer 113

6400 VB Heerlen

(postzegel niet nodig)

(deze strook niet invullen)

Bondsnummer:

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

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

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

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

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

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

Bondsnr. werver:

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

Aanmeldingsformulier

Contributieregeling Z.O.Z.

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

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

UITGEBREIDER DAN EEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING!

DAARNAAST WORDT UW BELASTINGAANGIFTE 
ELK JAAR GRATIS INGEVULD!

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


