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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...
De maand September 2012: De verkiezingsuitslag, uitstel van betaling van Licom en de 
definitieve overname van NedCar... 

In mijn vorige column deed ik een oproep aan u allen om te gaan stemmen op woensdag 12 september 
2012 om o.a. te voorkomen dat het Kunduzakkoord overeind blijft waarbij we met z’n allen geraakt 
worden op het gebied van o.a. de sociale zekerheid, de woningmarkt en de zorg.
En beste leden, wat tijdens de verkiezingen 2012 goed duidelijk is geworden, is dat peilingen per 
definitie zwakke meetinstrumenten zijn en dat je aan peilingen dus geen voorspellingen kunt ontlenen.
De enige correcte voorspelling is dat de verkiezingsstrijd gewonnen is door de VVD van Mark Rutte 
gevolgd op een tweede plaats door de PvdA van Diederik Samsom, maar elk met een volledig andere 
uitkomst qua zetels. De VVD behaalde er 41 zetels en de  PvdA 38 zetels. Deze 79 zetels die VVD en 
PvdA samen hebben, betekenen een getalsmatige stabiele coalitie. De vraag is of ze ook inhoudelijk 
stabiel is om samen te gaan regeren. 
Inmiddels zijn Henk Kamp (VVD) en Wouter Bos (PvdA) benoemd tot informateur en dus belast met 
de opdracht om een kabinet te smeden van ten minste VVD en PvdA. Het zal niet makkelijk worden, 
denk ik, want ze hebben nogal wat beloofd aan de kiezers.

Bij het schrijven van mijn column verneem ik op maandagmiddag 1 oktober jl. dat VVD en PvdA al 
overeenstemming hebben bereikt over enkele voorstellen om de begroting voor 2013 aan te passen, 
en voor meer hierover verwijs ik naar  het uitgebreide artikel over ‘Prinsjesdag’ op de pagina’s 4 t/m 6.
Met deze maatregelen lijkt de formatie van een kabinet bestaande uit VVD en PvdA niet ver weg meer.
Inmiddels heeft Mark Rutte laten doorschemeren dat wat hem betreft twee voorwaarden gelden voor 
hij met de PvdA in een kabinet stapt, nl. ‘Een stabiel kabinet en Nederland sterker uit de crisis’. Als we 
nu aan de twee voorwaarden van Mark Rutte de volgende twee voorwaarden toevoegen, ‘Een stabiel 
kabinet en Nederland sterker, socialer en solidair uit de crisis’, dan moet het wat mij betreft toch niet 
moeilijk zijn een formatie te vormen met de PvdA.

En dan dichter bij huis, het nieuws over twee grote werkgevers in Limburg, t.w. Licom en NedCar.
Laten we maar met de grotere werkgever beginnen, t.w. Licom die met ongeveer 4300 werknemers een 
van de grootste sociale werkvoorzieningsorganisaties van Nederland is en tevens een van de grootste 
werkgevers in Limburg.
Op donderdag 27  september jl. werden we onaangenaam verrast door het bericht dat de sociale 
werkvoorzieningsorganisatie Licom in Zuid-Limburg uitstel van betaling heeft aangevraagd.  
Belangrijkste reden voor de aanvraag is de beslissing van de elf aandeelhouders (de gemeenten) om de 
tekorten niet langer aan te vullen. Licom heeft dit jaar door de economische crisis en rijksbezuinigingen 
een tekort van 7,5 miljoen euro. Naar verwachting loopt dit tekort de komende jaren verder mogelijk 
op tot tientallen miljoenen euro’s, vrezen de gemeenten.
Op vrijdag 28 september jl. hebben we gesproken met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
(AVA) en met klem verzocht de plannen inzake de surseance van tafel te halen respectievelijk de tijd 
waarin Licom verkeert in surseance te gebruiken om een mogelijk faillissement te heroverwegen. 
Op 1 oktober jl. hebben we dit verzoek nogmaals herhaald door de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders (AVA) te verzoeken een commissie van wijzen in te zetten om zicht te krijgen op een 
betere oplossing. Van zowel de directie als van de AVA horen we verschillende onderbouwingen van 
hun visie. Onderbouwingen die grotendeels niet overeenkomen. De waarheid zal wel ergens in het 
midden liggen, maar in onze visie kan het niet zo zijn dat op basis van verkeerd geïnterpreteerde cijfers 
beslissingen genomen worden waarvan de gevolgen niet te overzien zijn. 
Op dinsdag 2 oktober jl. is aan alle ABW-leden een Nieuwsbrief verstuurd waarin we stil staan bij de 
diverse groepen binnen Licom. 
Veel blijft onduidelijk. De komende dagen en weken zal meer duidelijk worden. We zullen de 
ontwikkeling voor u blijven volgen en jullie o.a. via onze website blijven informeren. Bezoek dus 
regelmatig onze website www.vakbondabw.nl

En kort na het bericht van Licom beter nieuws over de overname van een andere grote werkgever in 
Limburg, Nedcar.  
Met de overname door VDL zijn alle 1500 banen gered. In eerste instantie wordt collectief ontslag 
aangevraagd en krijgt het personeel een WW-uitkering die wordt aangevuld door VDL tot het 
oorspronkelijke loon. Halverwege 2014 kunnen ze dan weer aan de slag in Born. 
In de tussentijd wordt geprobeerd om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. 300 man gaan 
werken aan het herinrichten van de fabriek. Ander personeel gaat zo veel mogelijk bij dochterbedrijven 
van VDL aan de slag. Voor de rest wordt buiten VDL naar werk gezocht. 
Bij de redding van NedCar zijn veel partijen betrokken. Niet alleen overnamekandidaat VDL, 
autofabrikanten Mitsubishi en BMW, maar ook vakbonden, de ondernemingsraad en de 
politiek speelden een belangrijke rol. 
Industrieconcern VDL gaat vanaf de tweede helft van 2014 Mini’s bouwen bij NedCar in Born 
voor de Duitse autofabrikant BMW. De nieuwe naam voor de fabriek wordt VDL NedCar. 
Het personeel van NedCar is op maandag 1 oktober jl. hierover geïnformeerd. 
Daarmee neemt VDL het stokje over van Mitsubishi. Dat bedrijf stopt eind dit jaar 
met het maken van auto’s bij NedCar. Gelukkig zijn door deze overname alle 
1500 banen gered.

Ik hoop dat dit voorbeeld van NedCar waarbij alle banen zijn behouden 
een groot voorbeeld mag zijn voor Licom met als uitgangspunt het 
behoud van de werkgelegenheid van alle 4300 werknemers. 
Vanuit de Vakbond ABW zullen we ons de komende tijd 
gaan inspannen voor het behoud van alle 
4300 banen. 

Jack Hurxkens,
voorzitter.
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Prinsjesdag 2012
Saillant detail is dat de huidige demissionaire regering van 
VVD en CDA middels de Troonrede en de miljoenennota advies 
gaf aan het toekomstige Kabinet, dat nog geformeerd moet 
worden. De recente verkiezingen op 12 september jl. en het 
feit dat Prinsjesdag altijd valt op de derde dinsdag in de maand 
september hebben hiertoe doen besluiten.
Ook typisch was dat de Miljoenennota en de rijksbegroting 
gepresenteerd zijn aan de ‘oude’ Tweede Kamer, daar de nieuwe 
Tweede Kamer pas geïnstalleerd werd na Prinsjesdag en wel op 
donderdag 20 september jl.  

De boodschap van zowel de koningin als minister De Jager klonk 
nogal somber. In haar Troonrede stipte koningin Beatrix aan dat 
van alle Nederlanders offers zullen 
worden gevraagd en minister de 
Jager (Financiën) benadrukte dat 
er in de Miljoenennota 2013 een 
bezuiniging van 12,4 miljard euro 
in opgenomen omdat ‘de crisis de 
economie en de overheidsfinanciën 
geraakt heeft zoals hoogwater de 
dijken aantast’. 
De Jager benadrukte dat de pijn 
van de financiële crisis nog lang 
niet voorbij is en de gevolgen van 
de aanhoudende economische 
tegenslag in 2014 zullen door 
vrijwel iedereen worden gevoeld in de eigen portemonnee.

Het toverwoord op Prinsjesdag klinkt overduidelijk als het op 
orde brengen van de overheidsfinanciën om voorbereid te zijn op 
een nieuwe tegenslag en dan via 12,4 miljard aan bezuinigingen. 
Financiële buffers zijn cruciaal bij het opvangen van eventuele 
nieuwe tegenslagen, aldus het kabinet. Twee recessies schijnen 
de Nederlandse economie een flinke klap te hebben bezorgd, 
maar de komende jaren is er naar verwachting weer groei. Al is 
die groei door de vergrijzing lager dan in de jaren voor de crisis.

Intussen wordt de Nederlandse burger in verwarring gebracht 
want Henk Kamp en Wouter Bos zijn nu belast met de opdracht 
om een kabinet te smeden van ten minste VVD en PvdA. De 
grote vraag die nu rijst is in hoeverre de Troonrede 2013 en de 
Begroting 2013 overeind blijven, want de Begroting 2013 die De 
Jager heeft aangeboden was een begroting zoals afgesproken in 
het Kunduzakkoord en dat heeft alleen nog de steun van D66.
Bij het gereed maken van de kopij van deze Vizier vernamen 
we op maandagmiddag 1 oktober jl. dat VVD en PvdA al 
overeenstemming hebben bereikt over enkele voorstellen om de 
begroting voor 2013 aan te passen. 
Met dit akkoord worden de forensentaks en de langstudeerboete 
teruggedraaid, evenals het liggeld voor zieken en de eigen bijdrage 
in de geestelijke gezondheidszorg. Ook gaat er 100 miljoen euro 
extra naar startende leraren en komt er een doorwerkbonus voor 

werknemers vanaf 61 tot 65 jaar. Werknemers die doorwerken 
tot 65,5 jaar kunnen zo gemiddeld anderhalf jaar eerder met 
pensioen zonder erop achteruit te gaan. 
Wel gaat daarmee de AOW-leeftijd sneller omhoog dan in het 
Kunduz-akkoord werd afgesproken: naar 66 jaar in 2018 in 
plaats van in 2019, en naar 67 jaar in 2021 in plaats van in 2023. 
Door het vitaliteitssparen te schrappen, een samenvoeging 
van de levensloopregeling en de spaarloonregeling, zullen de 
verschillende maatregelen worden bekostigd. Ook de belasting 
over het afsluiten van verzekeringen gaat naar 21 %. De 
aanpassingen voor de begroting zullen nog in de eerste week van 
oktober behandeld worden tijdens de financiële beschouwingen 
in de Tweede Kamer.

Tegen de forensentaks is 
veel maatschappelijk verzet. 
Onder meer de vakbonden, 
werkgeversorganisaties en de 
ANWB hebben het kabinet 
opgeroepen ervan af te zien. 
Zij willen dat de onbelaste 
reiskostenvergoeding voor woon-
werkverkeer blijft bestaan.
Ook de Raad van State is kritisch 
over de forensentaks. Volgens 
de Raad is het plan onevenredig 
nadelig voor reizigers met het 
openbaar vervoer en forensen die 

in hun privé-auto naar het werk reizen. Forensen met een auto 
van de zaak hebben er geen of nauwelijks last van. Verder vindt 
de Raad dat de forensentaks te abrupt wordt ingevoerd.
Ook tegen de langstudeerboete is veel verzet. Studenten krijgen 
de boete van zo’n 3000 euro als ze te lang over hun studie doen. 
De boete is dit collegejaar ingegaan. 
Met het bereiken van dit deelakkoord blijkt weer dat nog steeds 
niet duidelijk is welke van de op Prinsjesdag 2012 gepresenteerde 
plannen in de Miljoenennota 2013 enerzijds overeind zullen 
blijven of anderzijds zullen sneuvelen. 
In het onderstaande nemen we wel op welke plannen het 
kabinet op Prinsjesdag 2012 in de Miljoenennota 2013 heeft 
gepresenteerd. 
Zoals gezegd het zijn plannen c.q. voornemens en pas na de 
Algemene Beschouwingen zal duidelijk worden welke plannen 
concreet worden.

In het onderstaande volgen de belangrijkste voorstellen op een 
rij. De voorstellen met een (*) zullen volgens het op 1 oktober 
jl. gepresenteerde deelakkoord tussen VVD en PvdA komen te 
vervallen. Bron: www.prinsjesdag2012.nl

Werk en inkomen
•	 Ontwikkeling koopkracht 2013    

In 2013 daalt de koopkracht met gemiddeld ¾%. Hiermee 
neemt de koopkracht voor het vierde jaar op rij af. Deze 

Op dinsdag 18 september jl. – de derde dinsdag van de maand september - was het weer Prinsjesdag. Alle ogen waren 
weer gericht op de Gouden Koets, de hoeden in de Ridderzaal en het koffertje met de Miljoenennota.
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daling hangt samen met de slechte economische situatie. 
Hierdoor stijgen de lonen nauwelijks meer dan de inflatie 
en worden pensioenen gekort. In het begrotingsakkoord 
zitten ook maatregelen die de koopkracht van bijna alle 
Nederlanders raken: de btw wordt verhoogd naar 21%, de 
lonen bij de overheid worden bevroren, het eigen risico in de 
zorg wordt verhoogd en de onbelaste reiskostenvergoeding 
wordt afgeschaft. Bovenop de maatregelen uit het 
begrotingsakkoord raken ook de bezuinigingen uit het 
Regeerakkoord de koopkracht. Daarbij gaat het in 2013 om 
bijvoorbeeld de verlaging van de zorgtoeslag en maatregelen 
in de kinderopvangtoeslag.

•	 Verhoging AOW-leeftijd    
De houdbaarheid van het stelsel van oudedagsvoorzieningen 
staat onder druk. Mensen leven langer en er zijn steeds 
minder werkenden per gepensioneerde. Om het stelsel 
betaalbaar te houden, wordt de AOW-leeftijd vanaf 2013 
geleidelijk verhoogd. In eerste instantie (2013-2015) met 
stappen van een maand per jaar, daarna met stappen van 
twee maanden (2016-2018) en drie maanden (2019-2023). 
In 2023 is de AOW-leeftijd dan 67 jaar. Daarna wordt deze 
gekoppeld aan de levensverwachting. De regering neemt 
overgangsmaatregelen, zo komt er onder meer een tijdelijke 
voorschotregeling. 

•	 Bestrijden van fraude     
Fraude met uitkeringen en de kinderopvangtoeslag wordt 
vanaf 2013 harder aangepakt. Zo worden in het wetsvoorstel 
Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW de straffen 
verhoogd voor mensen die frauderen. Fraudeurs moeten 
het teveel ontvangen geld dan altijd terugbetalen. Ook 
krijgen zij een boete die net zo hoog is als het fraudebedrag. 
Bij de volgende fraude gaat de boete verder omhoog. Die 
boete wordt dan ook verrekend met de uitkering, waardoor 
de fraudeur gedurende maximaal vijf jaar niets meer 
ontvangt. In de bijstand geldt een periode van ten hoogste 
drie maanden. De bijstand heeft immers het karakter van 
een vangnet voor mensen die op geen enkele andere manier 
in hun onderhoud kunnen voorzien.

•	 Vitaliteitssparen * en mobiliteitsbonussen  
In 2013 wordt vitaliteitssparen ingevoerd. Deze regeling 
maakt het voor werknemers en ondernemers (ook 
zzp’ers) mogelijk om fiscaal aantrekkelijk te sparen. De 
overgangsregeling voor de levensloopregeling blijft bestaan. 
De mobiliteitsbonussen worden gericht op mensen die 
nu langs de lijn staan: oudere uitkeringsgerechtigden en 
arbeidsgehandicapten. Deze bonus is voor werkgevers, die 
uitkeringsontvangers vanaf 50 jaar in dienst nemen en 
bedraagt € 7.000 per jaar. De bonus geldt voor maximaal 
drie jaar.

•	 Kinderopvangtoeslag     
De overheidsuitgaven aan kinderopvang zijn vanaf 2005 
verdrievoudigd. Dat betekent dat er moet worden bezuinigd. 
Mensen met een gezamenlijk inkomen van € 118.000 en 
hoger ontvangen vanaf 2013 geen kinderopvangtoeslag 
meer voor hun eerste kind. Daarnaast wordt de toeslag voor 
het eerste kind verlaagd. Mensen met een laag inkomen 
worden ontzien.

•	 Verhoging kindgebonden budget   
De koopkracht van gezinnen met lagere inkomens wordt 

ondersteund met een verhoging van het kindgebonden 
budget in 2013, voor het tweede kind, met € 75. De toeslag 
voor twee kinderen komt daarmee op € 1553 per jaar.

Belasting
•	 Woon-werkverkeer *     

Met ingang van 1 januari 2013 is de vergoeding voor 
woon-werkverkeer niet langer onbelast. De manier van 
reizen maakt daarbij niet uit. De vergoeding van zowel de 
autokilometers, de fietskilometers en de vergoeding van 
het openbaar vervoer zijn vanaf dat moment belast. Voor 
mensen met een ambulante functie (zonder vaste werkplek) 
geldt dat er pas sprake is van woon-werkverkeer als er langer 
dan 1 jaar naar dezelfde werkplek wordt gereisd. Woon-
werkverkeer met een auto van de zaak wordt met ingang 
van 1 januari 2013 aangemerkt als privé kilometers en telt 
mee voor een eventuele bijtelling. 

Gezondheidszorg
•	 Persoonsgebonden budget (pgb)   

Mensen die langdurige zorg nodig hebben door ziekte, 
handicap of ouderdom kunnen in bepaalde gevallen van 
de overheid een geldbedrag krijgen. Hiervan kunnen zij 
zelf hulp, begeleiding of zorg kopen. Bijvoorbeeld voor 
verzorging of verpleging thuis of in een kleinschalige 
instelling. In totaal geeft de overheid hier € 2,6 miljard aan 
uit in 2013.

•	 Eigen risico en compensatie via de zorgtoeslag  
In 2013 wordt het eigen risico verhoogd van € 220 naar € 
350(€ 15 verplichte indexatie en € 115 extra verhoging). Dit 
betekent dat iedere verzekerde de eerste € 350 zelf betaalt. 
Voor de extra verhoging van € 115 worden de lage inkomens 
(inkomens tot het wettelijk minimumloon) volledig 
gecompenseerd door een verhoging van de zorgtoeslag. 
Inkomens boven het wettelijk minimumloon ontvangen 
minder of geen zorgtoeslag.

•	 Eigen bijdrage ligdag ziekenhuis    
Ligdag medisch specialistische zorgpatiënten in een 
instelling voor medisch specialistische zorg (ziekenhuis of 
zelfstandig behandelcentrum), betalen een eigen bijdrage 
voor het besparen van kosten die anders thuis zouden zijn 
gemaakt. Zoals bijvoorbeeld kosten voor eten en drinken; 
de zogenoemde niet-zorgkosten. De eigen bijdrage is € 7,50 
per dag.

•	 Eigen bijdrage hoortoestellen    
Voor hoortoestellen wordt een eigen bijdrage gevraagd van 
25% van de aanschafkosten van het hoortoestel. Hiermee 
vervalt de maximum vergoeding.

•	 Stoppen met roken - programma   
Het stoppen met roken programma komt in 2013 terug in 
het basispakket. Het programma bestaat uit een combinatie 
van gesprekken (in een groep of individueel) die gericht 
zijn op het veranderen van het gedrag en geneesmiddelen. 
Verzekerden kunnen dit programma maximaal één keer per 
kalenderjaar voor rekening van de zorgverzekering volgen.

•	 Dieetadvisering     
Vanaf 2013 heeft iedereen aanspraak op vergoeding van 
maximaal drie uur dieetadvisering per kalenderjaar. Het 
maximum van drie uur geldt ook voor mensen die lijden aan 
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een chronische obstructieve longziekte (COPD), diabetes 
of mensen die een risico op hart- en vaatziekten (vasculair 
risico) hebben en waarvan de dieetadvisering onderdeel is 
van gecoördineerde, multidisciplinaire zorg.

•	 Eenvoudige loophulpmiddelen en rollator   
Rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen 
verdwijnen uit het basispakket van de zorgverzekering en 
worden dus niet meer vergoed.

•	 Verzachten eigen bijdrage GGZ    
Vanaf 2013 krijgen verzekerden met een inkomen van 
niet meer dan 110% van het sociaal minimum een 
tegemoetkoming voor de eigen bijdrage voor de behandeling 
in de tweedelijns GGZ (complexe psychische zorg). Dit 
betekent dat deze verzekerden hun eigen bijdrage van het 
Centraal Administratie Kantoor (CAK) automatisch terug 
krijgen.

Onderwijs
•	 Langstudeerboete *
•	 Extra budget voor scholing leraren, schoolleiders en 

management voor beter opgeleide docenten voor de klas en 
betere schoolleiders aan het hoofd van een school. 

•	 Meer geld voor onderwijspersoneel voor betere beloning, 
meer carrièrekansen en scholingsmogelijkheden in 2013

•	 Lerarenbeurs      
Leraren die een bachelor- of een masteropleiding als extra 
kwalificatie willen volgen, kunnen gebruik maken van de 
lerarenbeurs. De leraar ontvangt dan financiële middelen 
voor studie- en reiskosten en de werkgever kan deze 
ontvangen om de leraar studieverlof te verlenen en een 
vervanger aan te stellen.

•	 Cultuur op school    
Basisscholen krijgen voor elke leerling € 10,90 voor 
cultuureducatie. Ze kunnen hiervoor bijvoorbeeld 
tentoonstellingen en musea bezoeken. Daarnaast is er 
€ 10 miljoen vanuit het Rijk, gemeenten en provincies 
beschikbaar voor culturele instellingen die samen met 
scholen activiteiten organiseren op basisscholen. Zoals 
het vergroten van de vakinhoudelijke deskundigheid van 
leerkrachten en activiteiten die de relatie van scholen met 
de lokale culturele en sociale omgeving versterken.

•	 Studiekeuze-informatie hoger onderwijs   
Met meer dan 2.500 keuzemogelijkheden in het hoger 
onderwijs is het vinden van een passende studie niet 

eenvoudig. De website www.studiekeuze123.nl toont 
informatie over instellingen, opleidingen en studiesteden. 
Studiekiezers vinden er ook informatie over toelatingseisen, 
de kans op een baan en het startsalaris.

Wonen
•	 Betere doorstroming in huursector    

Voor huishoudens met een inkomen tussen € 33.000 en € 
43.000 in de gereguleerde huursector geldt vanaf juli 2013 
een maximale huurverhoging van 1% boven de inflatie. Dit is 
een aanvulling op de extra huurverhoging voor huishoudens 
met een inkomen boven de € 43.000. Het doel hiervan is 
de doorstroming te bevorderen en ervoor te zorgen dat er 
voldoende betaalbare woonruimte is voor mensen met een 
lager inkomen en andere specifieke groepen, zoals ouderen 
en gehandicapten. Het parlement moet het wetsvoorstel 
over deze huurverhoging nog goedkeuren.

•	 Stimuleren van woningmarkt    
Om de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren is de 
overdrachtsbelasting per 1 juli 2012 blijvend verlaagd van 
6% naar 2%. Vanaf 1 januari 2013 is hypotheekrenteaftrek 
alleen nog mogelijk bij hypotheken die tijdens de looptijd 
volledig en annuïtair worden afgelost. Dat betekent dat elke 
maand een vast bedrag wordt afgelost dat bestaat uit rente 
en aflossing. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken 
en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije 
hypotheken. De aflosperiode met renteaftrek blijft 30 
jaar. Vanaf 2013 wordt de verhouding tussen het totale 
leenbedrag en de waarde van de woning voor nieuwe 
hypotheken geleidelijk teruggebracht naar 100%. Om vooral 
starters tegemoet te komen en de tijd te geven om vermogen 
op te bouwen, gebeurt dit in zes stappen van 106% nu naar 
100% in 2018. Tegelijkertijd wordt de bovengrens van de 
Nationale Hypotheekgarantie in drie jaarlijkse stappen op 
het oude niveau van € 265.000 teruggebracht.

•	 Toezicht op woningcorporaties    
Vanaf 1 januari 2013 wordt de herziene Woningwet 
ingevoerd, hiermee wordt het toezicht op de 
woningcorporaties aangescherpt. 

Vervoer
•	 Seniorenkeuring rijbewijs    

Per 1 juli 2013 gaat de keuringsleeftijd voor oudere 
rijbewijsbezitters van 70 naar 75 jaar. Ouderen besparen 
hierdoor de kosten van de Eigen Verklaring, de kosten 
van het huisartsenbezoek en de kosten van eventueel 
aanvullend onderzoek door een medisch specialist. Er wordt 
verder onderzocht of en hoe de seniorenkeuring voor het 
verlengen van het rijbewijs kan vervallen.

Buitenland
•	 Rol van Nederland in de Europese Unie (EU)  

De Europese Unie helpt Nederland om voor haar belangen 
in de wereld op te komen. De overheid werkt daarom aan 
een sterke Europese Unie, waar lidstaten zich aan onderling 
afgesproken regels houden. Zo kunnen de belangen van de 
Nederlandse consument, ondernemer en investeerder het 
beste worden behartigd.

Fo
to

’s:
  w

w
w

.r
ijk

so
ve

rh
ei

d.
nl



7

Jongeren en Pensioen
ABW Seminar op maandag 26 november a.s.

Hoeveel dagen werk jij voor je pensioen en hoeveel geld krijg je als je stopt met werken? Vragen waar jij misschien 
nog niet over hebt nagedacht. Omdat je nog niet zo lang aan het werk bent, of simpelweg omdat je nog studeert. 
Toch is het wel van belang om daar nu al over na te denken. Zoals je misschien uit de media hebt vernomen, gaat 
er de komende tijd een hoop veranderen. Zo is stoppen met werken op je 65e verleden tijd. Daarnaast zitten de 
pensioenfondsen krap bij kas, dus is er nog voldoende geld om jouw pensioen straks van te betalen? En hoeveel 
gaat een goed pensioen kosten. Om antwoord te krijgen op deze vragen, organiseert Vakbond ABW een interactieve 
bijeenkomst voor jongeren tot 30 jaar.

De avond begint met een inleiding over het huidige pensioenstelsel. Hoe zit het ook weer met de AOW en in hoeverre kun jij 
zelf meesparen voor je pensioen? Wist jij bijvoorbeeld dat wanneer je een fulltime baan hebt, je één dag in de week werkt voor 
je pensioen? Daarna volgen drie inleidingen over het pensioen in de (nabije) toekomst, de consequenties voor jongeren en het 
Nederlandse pensioensysteem in de toekomst. Daarna volgt een discussie waarbij jij al je vragen mag afvuren op de sprekers.
In de pauze hebben we een borrel en pakken na een hapje en een drankje de draad weer op. 

Voor wie?
Voor jongeren tot 30 jaar, die werken of binnenkort gaan werken en geïnteresseerd zijn in hun pensioenmogelijkheden. 
Wat willen we?
Wij willen jou een actueel beeld geven van de huidige situatie op het gebied van pensioenen. Niet met de standaard politieke 
praatjes over de “houdbaarheid van de oudedagsvoorziening”, maar met actuele vraagstukken over jongeren en pensioenen. Meer 
kennis zorgt ervoor dat jij zelf kunt meedenken over je eigen pensioen.
Opzet programma
We hebben een viertal inleiders die vanuit diverse invalshoeken zullen ingaan op die zaken die jongeren bezighouden.
Daarna zal in een forum ingegaan worden op een aantal stellingen en vragen uit de zaal. Het programma wordt afgesloten met 
een korte nabeschouwing. 
Datum:  Het seminar vindt plaats op maandag 26 november 2012
Tijdstip: 19.00 - 22.00 uur
Plaats:  Cultuurhuis Heerlen, Sittarderweg 145 te Heerlen,   
    telefoon 045-5612121. Let op! Het Cultuurhuis heeft  
    voldoende gratis parkeerruimte.
Aanmelding
Deelname aan dit seminar is GRATIS. Je kunt je aanmelden via www.
vakbondabw.nl, via facebook of telefonisch via het seretariaat: 045-5719955.  
Let op! Het seminar gaat alleen door bij voldoende deelname! 
Informatie
Will Kapell (vakbondsbestuurder), telefoon 045-571 99 55 en 
Indra Kandhai (secretaris/penningmeester), telefoon 045- 571 99 55.

19.00-19.15 uur Ontvangst

19.15-19.20 uur Welkomstwoord
 Jack Hurxkens, voorzitter Vakbond ABW

19.20 uur Opening
 Gespreksleider Harry Willemsen
 Communicatiebureau Harry Willemsen

19.25 uur Hoe zit ons pensioen nu in elkaar?
 Steef Lauwers 
 Senior Pension Consultant 
 Actuarial Services, Policy & Strategy 
 DSM Pension Services

19.45 uur Hoe vol wordt de appelboom van de   
 huidige jongeren generatie? 
 Jeroen Dejalle
 Masterclass pensioen CNV & FNV jong;
 Lid deelnemersraad ABP

20.05 uur Pensioenakkoord en de verdere toekomst
 Eric Lacroix,  pensioenadviseur Offermans
 Joosten Groep in Geleen

20.25 uur Pauze & Borrel

21.00 uur Solidariteit in de pensioenregeling en
 het waarborgen van rechten voor
 jongeren
 Jill Kleuters
 Juridisch-fiscaal consultant bij APG

21.20 uur Zaal-/Forumdiscussie                       
 Het forum bestaat uit: Steef Lauwers,            
 Jeroen Dejalle, Eric Lacroix en Jill Kleuters 

21.50 uur Nabeschouwing

22.00 uur Einde

PROGRAMMA



8

CAO-nieuws
BEMIDDELINGSRESULTAAT CAO HORECA  
De cao heeft een looptijd t/m 31 december 2013. 

Lonen
De lonen worden gedurende looptijd van de cao als volgt 
verhoogd:
•	 per 01-10-2012  0,75%* 
•	 per 01-01-2013   1,00%** 
•	 per 01-07-2013   0,75%*  
* verhoging alle persoonlijke salarissen en salarisschalen
** verhoging van de salarisschalen 

Daarnaast wordt het basisloon in de functiegroepen II, III en IV 
als volg verhoogd: 
•	 per 1 januari 2013: 2,7% verhoging van basisloon 

functiegroep II, 3,2% verhoging van basisloon functiegroep 
III, 3,7% verhoging van basisschaal functiegroep IV; 

•	 per 1 juli 2013: 2,7% verhoging van basisloon functiegroep 
II, 3,2% verhoging van basisloon functiegroep III, 3,7% 
verhoging van basisschaal functiegroep IV;

Wachtperiodieken 
De salarisaanpassingen gelden niet voor medewerkers in de 
wachtperiodieken. Dit zijn aanloopschalen voor medewerkers 
zonder ervaring of vakdiploma. Voor hen geldt het wettelijke 
minimumloon dat per 1 januari en 1 juli via de wet 
minimumloon wordt aangepast. 

Jeugdloon
Jeugdloonpercentages blijven tot 31 december 2013. Het ligt 
in de bedoeling dat in de volgende cao de jeugdlonen vervangen 
worden door vakvolwassenloon vanaf 18 jaar. Hierbij moet 
dan een bepaald minimum aan opleiding en ervaring worden 
afgesproken. 

Prestatieverhoging
Als een werkgever geen beoordelingssysteem toepast of geen 
beoordelingsgesprek heeft gevoerd, heeft een medewerker toch 
recht op een prestatieverhoging. Een medewerker moet dat aan 
de werkgever kenbaar maken. Deze heeft dan nog de kans de 
beoordeling te doen volgens onvoldoende, voldoende of goed 
presteren en naar prestaties en resultaten een prestatieverhoging 
toe te kennen Als een werkgever daar niet op in gaat heeft een 
medewerker alsnog recht op 2% prestatietoeslag. 

Eindejaarsuitkering
De eindejaarsuitkering van 1,25% komt te vervallen. Als 
compensatie ontvangen werknemers die nu ook al in 
aanmerking komen voor de eindejaarsuitkering per 01-01-2013 
een verhoging van het persoonlijke salaris van 1,25%. 

Vakantietoeslag
De vakantietoeslag wordt uiterlijk in de maand juni uitbetaald. 

Arbeidstijdtoeslagen
Over gewerkte uren in de nachtdienst in hotels wordt een 
toeslag van 10% vergoed vanaf 1 april 2013 (bestaande betere 
regelingen prevaleren). 

Arbeidsduur
Bijzonder verlof is uitgebreid. 
Minuren: (geen wijziging maar een verduidelijking t.o.v. oude 
cao). Minuren komen te vervallen in de maand januari volgend 
op het lopende kalender waarin de minuren zijn ontstaan. 

Leerlingen
Leerlingen mogen maximaal 38 uur per week werken inclusief 
hun schooldag. 

Vakantie opnemen 
Werknemer stelt in overleg met de werkgever de 
vakantieperiode vast. In het oude regime: stelde de werkgever 
de vakantieperiode vast als men er niet gezamenlijk uitkwam. 

Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid 
Wachtdagen bij ziekte 
•	 Geen wachtdag bij hetzelfde ziektegeval binnen 4 weken. 
•	 Geen wachtdag bij ziekte als gevolg bedrijfsongeval en/of 

agressie/geweld tegen de werknemer. 

Opleidingsbudget 
Het persoonlijke opleidingsbudget voor medewerkers wordt 
verhoogd van 1% naar 2%. 

VUT-regeling
Oud-werknemers die in het kader van Sohor of Vut vervroegd 
zijn uitgetreden kunnen door de verhoging van de AOW-
leeftijd met een financieel gat komen te zitten. Dit financiële 
gat zal worden gecompenseerd. 

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 16,17 en 18.
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CAO Nieuwsradar
Bronnen: CGB, SDU Uitgevers, CAO e-nieuws 2012, nummer 16 en 17.

ONREGELMATIGHEIDSTOESLAGEN SUPERMARKTEN
De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft een oordeel 
uitgesproken over de supermarkt CAO. Daarin beoordeelt de 
CGB of het is toegestaan dat werknemers met een contract 
van minder dan 12 uur geen extra toeslagen ontvangen voor 
de uren die zij ’s avonds en in het weekend werken. De CGB 
concludeert dat er wél sprake is van discriminatie bij contracten 
van 12 uur en minder zoals in de supermarktbranche. 
In de supermarkt-CAO’s staat dat werknemers met een 
contract van 12 uur en minder geen extra toeslagen ontvangen. 
Deze werknemers worden door de werkgevers hulpkrachten 
genoemd. Werknemers die meer dan 12 uur werken krijgen 
die wel. De werkzaamheden zijn voor de hulpkrachten en de 
overige werknemers hetzelfde. Op verzoek van FNV en CNV 
heeft de Commissie getoetst of dit is toegestaan. Volgens hen 
krijgen steeds meer werknemers een contract als hulpkracht, 
zodat de supermarkten de extra toeslagen niet hoeven te 
betalen. Volgens de werkgevers zijn de toeslagen bedoeld om 
werknemers te motiveren om op zaterdag en in de avonduren 
te werken. Op zich is hier niks mis mee, maar de werkgevers 
kunnen niet uitleggen waarom deze werktijden voor een 
hulpkracht minder onprettig zijn dan voor de overige 
werknemers. De Commissie oordeelt dat de CAO-bepaling om 
werknemers met verschillende contractomvang verschillend 
te belonen leidt tot discriminatie. 

CAO DAGRECREATIE VERLENGD  
De cao Dagrecreatie (looptijd tot en met 31 maart 2012) is 
ongewijzigd met één jaar verlengd (tot en met 31 maart 2013).
De cao is tot stand gekomen op verzoek van dagrecreatieve 
ondernemingen en wordt vrijwillig toegepast.

CAO BOEK- EN KANTOORVAKHANDEL AFGEWEZEN
De Koninklijke Boekenbond (KBb) heeft aan CNV Media en 
Novaka laten weten dat zij het onderhandelingsresultaat over 
een nieuwe cao boekhandel en kantoorvakhandel afwijst. 
KBb heeft aangegeven begin september redenen hiervan te 
geven. Voorlopig komt er dus geen cao tot stand.

Arbeidsovereenkomst
Per 1 januari 2014 geldt bij het aangaan of verlengen van 
tijdelijke contracten de wettelijke bepaling van 3 tijdelijke 
contracten en daarna vast dienstverband. De bestaande keten 
van contracten gaan vanaf de peildatum 1-1-2014 onder het 
3 --> 3 regime vallen. 

Arbeid voor derden
Arbeid voor derden kan alleen geweigerd worden indien de 
grens van de arbeidstijdenwet wordt overschreden (oude 
regime: werkgever kon nevenarbeid verbieden zonder 
objectieve maatstaf). 

Functiewijziging
Mogelijkheid tot functiewijziging als werknemer aantoonbaar 
onvoldoende functioneert. Mogelijkheid is echter beperkt 
moet goed schriftlelijk en dossiermatig onderbouwd zijn. 

Oproep voor 
zieke werknemers

Indien je in de periode tussen 2007 en 2012 langer dan 6 
maanden ziek bent geweest kan deze oproep belangrijk 
voor je zijn.

Ben je in de periode 2007-2012 langer dan 6 maanden 
ziek geweest en daarna ontslagen dan heb je naar alle 
waarschijnlijkheid te weinig vakantiedagen ontvangen.

Volgens de Europese richtlijnen heb je tijdens ziekte - ook al 
duurt die ziekteperiode langer dan 6 maanden - recht op 4 
weken doorbetaalde vakantie. In de Nederlandse wetgeving tot 
1 januari 2012 bouwde je slechts over de laatste 6 maanden van 
je ziekte vakantie op.

Omdat de staat de Nederlandse wetgeving pas per 1 januari 
2012 heeft aangepast, terwijl de Europese wetgeving al sinds 
2004 gold, is de staat nu – volgens de Rechtbank in Den Haag 
– aansprakelijk voor die dagen die een werknemer door ziekte 
niet heeft kunnen opbouwen. Rekeninghoudend met de 
verjaringstermijn van 5 jaren en terugtellend vanuit 2012 geldt 
dat dus voor de gevallen vanaf 2007.

De staat is inmiddels wel in hoger beroep gegaan. Dus de 
definitieve uitspraak zal pas over enkele jaren zijn. Maar 
in het geval dat de rechter dan in het voordeel van de zieke 
werknemers beslist, behoor jij wellicht tot de categorie die dan 
recht heeft op de schadeclaim.

Mocht het bovenstaande op jou van toepassing zijn, meld je 
dan bij ons via balie@vakbondabw.nl of via ons secretariaat 
045- 571 99 55.

Fiscaal vriendelijke 
verrekening van uw 

vakbondscontributie
Eind oktober/begin november a.s. versturen we weer de 
verklaringen om uw vakbondscontributie fiscaal vriendelijk te 
laten verrekenen.

Deze wordt verstuurd naar leden waarvan we weten dat hun 
werkgever deze mogelijkheid biedt. Maakt u nog geen gebruik 
van de verrekening, vraag dan na bij (de loonadministratie van) 
uw werkgever of verrekening in december mogelijk is. Dit dient 
in de CAO of Arbeidsvoorwaardenregeling te zijn afgesproken.

Indien dit mogelijk is, dan kunt u via het secretariaat een 
verklaring opvragen. Dit kan telefonisch, tel. 045- 571 99 55, 
of via de mail balie@vakbondabw.nl
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Voor u gelezen
BEROEP OP MONDELINGE TOEZEGGING SLAAGT 
Volgens de Centrale Raad van Beroep mocht een werknemer 
er redelijkerwijs op vertrouwen dat hij door aanvaarding van 
de voorgestelde functiewisseling er in zijn bezoldiging niet op 
achteruit zou gaan. De toezegging hield in dat betrokkene zijn 
salarisniveau met alle daaraan verbonden perspectieven zou 
behouden.

Een ambtenaar van de Intergemeentelijke Sociale Dienst 
Midden-Langstraat (ISD) is bij die dienst per 1 januari 2004 
geplaatst in de functie van kwaliteitsmedewerker (schaal 9). Na 
enige maanden wordt hem door de toenmalige directeur van de 
ISD gevraagd om bij de ISD de functie van applicatiebeheerder 
(schaal 8) te gaan vervullen. Hij stemt hiermee in en is die 
functie ook daadwerkelijk gaan vervullen. Op 2 maart 2006 
is deze functiewijziging geformaliseerd en is betrokkene 
met ingang van 1 januari 2006 ook formeel aangesteld in de 
functie van medewerker applicatiebeheer. In dit besluit wordt 
vermeld dat, omdat de indicatieve waardering van de functie 
applicatiebeheerder (schaal 8) afwijkt van die van de functie 
van medewerker kwaliteitszorg (schaal 9), afgesproken is dat 
betrokkene zijn huidige schaalniveau behoudt als persoonlijke 
schaal en dat aan de salariëring derhalve niets wijzigt.

Op 5 februari 2009 verzoekt de medewerker schriftelijk om 
toekenning van de uitlooptoelage die behoort bij schaal 9. Dit 
verzoek wordt afgewezen en als ook in bezwaar het verzoek 
van de medewerker wordt afgewezen, stapt hij naar de rechter.
Rechtbank Breda is van oordeel dat er sprake is van een 
bevoegdelijk gedane toezegging door de directeur van de 
ISD. Deze was immers gemandateerd om besluiten te nemen 
over de bezoldiging van de medewerkers van de ISD. Ook de 
Centrale Raad van Beroep komt in hoger beroep tot dit oordeel. 
De werkgever verwijst nog naar een uitspraak van de Centrale 
Raad van Beroep van 1 november 2007 waarin voor het in 
rechte honoreren van een toezegging de eis werd gesteld dat de 
toezegging schriftelijk is gedaan. De Centrale Raad van Beroep 
wijst er echter op dat in meerdere uitspraken nadien die eis 
niet is gesteld en dat bovendien in de uitspraak van 21 april 
2011 met zoveel woorden wordt aangetekend dat van zo’n in 
rechte te honoreren toezegging niet alleen sprake kan zijn als 
die schriftelijk is gedaan.

Volgens de Centrale Raad van Beroep staat het in deze zaak 
voldoende vast dat betrokkene zijn salarisniveau met alle daaraan 
verbonden perspectieven zou behouden. Dat het de bedoeling 
was dat de uitlooptoelage daarvan zou zijn uitgezonderd, is 
niet aannemelijk. Indien dat het geval zou zijn geweest, had het 
voor de hand gelegen om hem daar expliciet op te wijzen. De 
medewerker mocht er dus redelijkerwijs op vertrouwen dat hij 
door aanvaarding van de voorgestelde functiewisseling er in zijn 
bezoldiging niet op achteruit zou gaan.

Jurisprudentie:www.rechtspraak.nl, CRvB 10-05-2012, 
nr. 11/917, CRvB 21-04-2011, nr. 10

INSPECTIE GAAT STRENGER OPTREDEN BIJ ZWARE 
BEROEPEN IN DE BOUW
Het ziekteverzuim in de bouw bedraagt 5,5 %. 45 % daarvan 
is te wijten aan lichamelijke belasting. De Inspectie SZW gaat 
daarom de komende vier jaar extra controleren of de regels in de 
bouw - om uitval te voorkomen - worden nageleefd. Doel ervan 
is werkgevers te bewegen meer maatregelen te nemen, zodat 
meer bouwvakkers gezond hun pensioen halen. Informatie 
over nalatige bedrijven kan worden gemeld bij de inspectie.

De inspectie heeft een top-15 van lichamelijk zware beroepen 
in de bouw opgesteld en zal in die sectoren de komende vier 
jaar strenger controleren op goed naleven van de Arbo regels. 
In 2012 wordt er extra gecontroleerd bij blokkenstellers in 
de ruwbouw, betonstaalvlechters, metselaars, monteurs van 
metalen dak- en gevelelementen en glaszetters.

De inspectie gaat strenger handhaven: er worden sneller boetes 
opgelegd. De inspecteurs letten op praktische zaken. Zware 
glasplaten mogen bijvoorbeeld niet worden getild maar moeten 
met hulpmiddelen worden geplaatst. De kruiwagen van een 
metselaar mag inclusief last niet zwaarder dan 60 kilo zijn.

46 procent van de betonvlechters heeft rugklachten. Dat 
geldt ook voor meer dan een derde van de glaszetters die hun 
schouders en rug overbelasten door met glazen platen te 
sjouwen. Bij de blokkenstellers treden rugklachten op doordat 
zij voorovergebogen blokken zagen. Van de metselaars heeft 38 
procent last van zijn rug door veelvuldig bukken en metselen 
vlak boven de grond. De directe loonkosten die daarmee gemoeid 
zijn, bedragen naar schatting honderden miljoenen per jaar.

De inspectie wil met de extra handhaving onder andere 
bereiken dat werkgevers weten wat er van hen verwacht wordt 
om hun medewerkers beter te beschermen. Ook moeten ze 
de afspraken die in de branche zijn vastgelegd nakomen. Elke 
werkgever wordt geacht een preventiemedewerker te hebben die 
de regels goed kent. Daarnaast moet een werkgever uitzoeken 
wat de risico’s op de bouwplaats zijn en daar maatregelen tegen 
nemen. Werknemers moeten weten welke hulpmiddelen ze 
kunnen gebruiken om blessures te voorkomen. Blokkenstellers 
moeten bijvoorbeeld gebruikmaken van een machine als de 
blokken waarmee ze werken 14 kilo of meer wegen.

Ook de begaanbaarheid van de bouwplaats wordt meegenomen 
in de inspecties, omdat het vaak lichamelijke belasting oplevert 
als bv de steigers niet op de juiste hoogte zitten. Op bouwplaatsen 
moeten werknemers onder andere rijplaten aanbrengen en 
zorgen dat er geen gereedschap op de looppaden ligt. 

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

LEES MEER OP

WWW.VAKBONDABW.NL
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Even voorstellen...
Jos Kox - Kaderlid bij Intertek

Een laborant met een passie voor skiën. Zo mag je Jos Kox, werkzaam bij Intertek in Heerlen, wel typeren. Als het even 
kan, staat hij op de latten. Niet alleen om zelf te genieten, maar ook om zijn liefde voor deze sport door te geven en 
skiërs in spe. Een groot deel van de wintermaanden is Jos skileraar  in SnowWorld in Landgraaf. 

Zijn werkweek brengt Jos door als laborant en kaderlid van de 
Vakbond ABW. “Toen de laboratoria van DSM een jaar of zes geleden 
werden geprivatiseerd, vond ik het tijd om lid te worden van een 
vakbond. Ik ken Cas Wilbers goed en dan is meteen de link met ABW 
gelegd,” legt de Heerlenaar uit. Al vrij snel na het aangaan van het 
lidmaatschap, besloot Jos zich aan te melden als kaderlid. “Je weet 
nooit waar fusies en privatiseringen toe leiden. Blijven de belangen 
van de mensen wel goed geborgd, wat zijn de risico’s en hoe gaan 
we daarmee om? Ik vind dat reuze interessant.” Als kaderlid neemt 
Jos deel aan de cao-onderhandelingen. “Mijn voornaamste drijfveer 
is iets te kunnen betekenen voor mijn collega’s . Maar ook belangrijk 
is, dat je van dichtbij meemaakt hoe beslissingen worden genomen. 
Het zorgt vaak voor meer begrip, maar er zijn ook momenten dat 
je denkt: ‘Hoe kan dit nu?” Omdat het laboratorium waar hij werkt 
ook de eigenschappen meet van niet tijdgebonden metingen aan 
polymeren, draait hij geen wisseldiensten.  

Jos Kox werkt al 30 jaar bij DSM, waarvan 25 jaar als laborant. 
“Ik ben indertijd begonnen als operator. Ik kwam in contact met 
het werk van laboranten en vond dat steeds interessanter. Ik ben 
cursussen gaan volgen en uiteindelijk gaan werken in het centraal 
laboratorium van DSM. Ik heb heel wat fusies meegemaakt en gezien 
welke invloed dat kan hebben op mensen en hun werk. Daarom vind 
ik het belangrijk om  in een vroeg stadium geïnformeerd te zijn over 
ontwikkelingen. Dan kun je er samen over nadenken.” Sinds zes  jaar 

werkt Jos officieel bij Intertek in Geleen. Hij doet zijn best om zijn 
vakbond goed op de kaart te zetten. “We zijn met 250 mensen onder 

wie vier ABW-leden. Dat moet beter,” zegt hij glimlachend. Dit jaar bezocht Jos Kox voor het eerst de Algemene Vergadering van de 
Vakbond ABW. “Interessant,” reageert hij. Smaakt het naar meer? “Ik ben nog maar relatief kort lid, maar zie dat er goed werk wordt 
geleverd door de medewerkers en bestuurders van de bond. Je wordt snel doorverbonden als je telefonisch een vraag stelt. De lijnen 
zijn kort, dat werkt prettig. Bovendien krijg je veel voor weinig geld als je naar de prijs van het lidmaatschap kijkt.”  

Zijn werk kan hij prima combineren met het skiën. “Acht jaar geleden heb ik van mijn passie mijn hobby gemaakt. Eigenlijk is het 
meer een tweede baan.” Jos vindt het heerlijk om te genieten van de natuur tijdens een afdeling of in de lift. De Dolomieten zijn het 
favoriete skigebied. “Het is er hoger en steiler en biedt meer mogelijkheden. Zeker als je graag dagtochten maakt.” Als tiener leerde 
hij skiën. Voor hem was het een kleine stap om les te gaan geven. “Ik geniet er van als ik anderen kan leren skiën. Zeker om angst weg 
te ‘toveren’.”  Hij ziet SnowWorld als een uitstekende plek om de basistechniek te leren. Het voordeel is dat je er het hele jaar door 
terecht kunt. “Ik ben vooral van oktober tot na de carnavalsvakantie intensief met skiën bezig. Daarna wordt het wat rustiger.” Jos 
kan ook worden ‘geboekt’ voor gezelschappen die op wintersport gaan, maar nog graag skiles willen volgen.

Van zijn passie skiën heeft hij dan een tweede beroep gemaakt, het begeleiden van reisgezelschappen naar Lourdes doet Jos vanuit 
een geheel andere gedachte. “De eerste keer ging ik mee als begeleider van mijn moeder. Ik raakte toen zo gefascineerd door deze 
omgeving en wat het met je doet als mens, dat ik besloot om me als vrijwilliger aan te melden.”  Hij is intussen met het zogenaamde 
Lourdes-virus besmet. Elk jaar gaat Jos  minimaal één keer naar Lourdes. “Ik zorg vooral voor het logistieke gedeelte, zoals het 
duwen van rolstoelen. Iedere keer weer geniet ik van zo’n weekje. Het is zwaar, maar je krijgt er zoveel voor terug. Eigenlijk gun 
ik iedereen dit werk,” vertelt hij. Hij reist steeds mee met de organisatie Limburgse Bedevaarten Maastricht. “Voor ons is het heel 
gewoon om 100 meter te lopen, maar voor veel mensen niet. Deze mensen helpen, zet je weer met twee voeten op de grond.” Door 
de jaren heen heeft Jos er leuke contacten aan over gehouden. “Het is toch een speciale reis. Het is fijn als je daar deel van mag 
uitmaken. Des te leuker is het als ik ze een jaar later weer terug zie.”

De skiënde laborant
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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!

17e Staploop weer geslaagd
Met dank aan Vakbond ABW

Op zaterdag 29 september jl. organiseerde Atletiekvereniging, AV-STAP Brunssum, voor de 17e keer in successie haar 
jaarlijkse hardloopevenement op de Brunssummerheide. Met start en finish op de terreinen van de vv. Langeberg, 
liep het parcours over de paden van dit prachtige natuurgebied. Een ambiance, een goed evenement waardig.

De slechte weersvoorspelling heeft hardlopers er gelukkig 
niet van weerhouden deel te nemen aan onze wedstrijden. 
Het deelnemersveld was met ruim 400 inschrijvingen 
namelijk enigszins vergelijkbaar met de voorgaande 
edities.
De weergoden waren ons op de wedstrijddag goed gezind 
en behoudens een klein buitje vlak voor de start van 
de jeugdloop is het zaterdag droog gebleven. Zelfs de 
zon liet zich enkele keren zien. De temperatuur was in 
tegenstelling tot de vorige editie ideaal. 
Simpel gezegd: niet te warm maar ook niet te koud.

Wat het sportieve gedeelte betreft hebben de 
deelnemers gestreden op een 3-tal fronten, nl: Voor de 
dagklassementen in de diverse categorieën en afstanden, 
voor de Parkstad Hardloopcup, een competitie van in 

totaal 5 regionale lopen en voor de Rur-Eifel cup, een internationale competitie voor de Euregio ( D-B-NL ).

We hebben prachtige sport gezien met goede winnaars, sportieve verliezers en tevreden toeschouwers. Voor uitslagen zie  www.
staploop.nl. De deelnemers en toeschouwers hebben naast het sportieve gedeelte ook kunnen genieten van een gezellig samenzijn 
met barbecue op het terras van vv. Langeberg.

Wij als organisatie van STAP zijn eveneens zeer tevreden. We hebben zoals ieder jaar kosten noch moeite gespaard om dit sportieve 
evenement goed te doen slagen.  Als Atletiekvereniging zijn we aangewezen op sponsorgelden om de organisatie financieel rond te 
krijgen. Wij prijzen ons als STAP dan ook zeer gelukkig met onze trouwe sponsoren, waaronder de Vakbond ABW als belangrijke 
verenigingssponsor en natuurlijk ook als sponsor van de 12 kilometer Vakbond ABW Hoofdloop. 

Vakbond ABW, bedankt!

Peter van Berkel, sponsorcommissie AV-STAP



Jubilarissen
25-jarige jubilarissen oktober 2012
N.J. Brouns uit Grevenbicht
F.W. Consten uit Brunssum
A.P.M. Deckers uit Oirsbeek
W.J. Hanssen uit Heerlen
J.C.H. Sijstermans uit Landgraaf
B. Westerink uit Kerkrade

40-jarige jubilaris oktober 2012
M.H.G. Franssen-Vluggen uit Kerkrade

50-jarige jubilarissen oktober 2012
G. Harms-Claessen uit Brunssum
H.L.G. Weerts uit Kerkrade

60-jarige jubilaris oktober 2012
M. Mikes-Lankhorst uit Brunssum

25-jarige jubilarissen november 2012
J.G.L. Coumans uit Elsloo
A. Hidad uit Geleen
Th.S.J.H. Teuben uit Landgraaf

40-jarige jubilarissen november 2012
H.C.G.M. Kulter uit Landgraaf
S.H.P. Vievermanns uit Hulsberg

50-jarige jubilarissen november 2012
J. Elsbergen uit Kerkrade
J.J.E. Franssen uit Geleen
G.J.M. Op-Heij uit Kerkrade

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

Overleden
Op 23 juni 2012 overleed in de
leeftijd van 87 jaar ons bondslid
mevrouw A. Kraaijenhagen-van Maren uit Elsloo

Op 26 juli 2012 overleed in de
leeftijd van 70 jaar ons bondslid
mevrouw A.M.C.A. Richter-Kemp uit Kerkrade

Op 1 augustus 2012 overleed in de 
leeftijd van 71 jaar ons bondslid
de heer A.A.G. Reuleaux uit Kerkrade

Op 1 augustus 2012 overleed in de 
leeftijd van 87 jaar ons bondslid
mevrouw A. Maas-Bremer uit Voerendaal

Op 2 augustus 2012 overleed in de
leeftijd van 93 jaar ons bondslid
mevrouw W.M.G. Vos uit Heerlen

Op 4 augustus 2012 overleed in de
leeftijd van 49 jaar ons bondslid
de heer M. Stommen uit Heerlen

Op 10 augustus 2012 overleed in de
leeftijd van 80 jaar ons bondslid
de heer J. Hurxkens uit Grevenbicht

Op 12 augustus 2012 overleed in de
leeftijd van 73 jaar ons bondslid
de heer F.B. Scheve uit Born

Op 12 september 2012 vernamen wij dat op
23 december 2011 is overleden in de
leeftijd van 90 jaar ons bondslid
mevrouw M.Pregrad uit Kerkrade

Op 14 september 2012 overleed in de
leeftijd van 92 jaar ons bondslid
de heer J. Geesink uit Landgraaf

Op 16 september 2012 overleed in de
leeftijd van 68 jaar ons bondslid
mevrouw A.T.T. Leblanc-Backbier uit Simpelveld

Op 24 september 2012 overleed in de
leeftijd van 75 jaar ons bondslid
dhr H.H.G. Daemen uit Beek 

Op 1 oktober 2012 overleed in de 
leeftijd van 87 jaar ons bondslid
mevrouw T.J. Scheve-Verheijen uit Landgraaf

Op 3 oktober 2012 overleed in de
leeftijd van 68 jaar ons bondslid
mevrouw A.M. Colson-Horbag uit Kerkrade

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

Dalli de Klok
Eind juni 2012 is er een onderhandelingsresultaat bereikt. Het 
resultaat op hoofdlijnen:  De loonsverhoging zou 1,8 % per 1 
juli 2012 gaan bedragen en 2,1 % per 1 juni 2013.  De looptijd 
is 24 maanden. Voorts zou in de CAO een bepaling opgenomen 
blijven over de 17 ploegendiensten. Op de punten van de loons-
verhoging en de 17 ploegendiensten hebben de leden zich niet 
akkoord verklaard. Op dit moment zijn wij hierover nog in be-
spreking met de werkgever.

DocMorris
Inmiddels hebben de leden zich met een meerderheid akkoord 
verklaard met betrekking tot het onderhandelingsresultaat.

DSM
Eind juni/begin juli 2012 is er toch nog een onderhandelingsre-
sultaat tot stand gekomen met betrekking tot een nieuwe CAO 
voor de periode 1 juli 2012-31 december 2013. De looptijd is 
18 maanden. De loonsverhoging bedraagt 2 % per 1 juli 2012 
en 1 % per 1 juli 2013. Voorts zal er nog een eenmalige uitke-
ring van 0,5 % ter hoogte van het jaarinkomen plaatsvinden in 
januari 2013. De werkgelegenheidsgarantie blijft in stand voor 
de looptijd van de CAO. Voorts zijn er diverse afspraken ge-
maakt m.b.t. duurzame inzetbaarheid, flexibiliseren TOR, op-
leidingsbudgetten etc. In verband met vakantie is de leden ver-
zocht schriftelijk te stemmen en wij kunnen u mededelen dat 
de leden van ABW bijna unaniem hebben voorgestemd.  Vanaf 
oktober 2012 zullen wij met DSM gaan praten over 1 DSM CAO 
Nederland, die per 1 januari 2014 zal ingaan.

Intertek Polychemlab
In september jl. is er door werkgever, na een aantal moeizame 
onderhandelingen, een eindbod neergelegd inhoudende het 
volgende. Hoofdlijnen: De looptijd bedraagt 1 jaar, te weten 
vanaf 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013. De werkgever biedt 
2 % structurele loonsverhoging per 1 juli 2012 en de vergoe-
dingen voor BHV en gasspecialist bedragen eveneens 2 %. De 
werkgever wilt het Werkbegeleidingsplan in overleg met de 
vakbonden per  1 januari 2013 aanpassen. Daarnaast stelt de 
werkgever nog afspraken voor op het punt van stageplaatsen, 
opleidingen en duurzame inzetbaarheid. Dit eindbod is voorge-
legd aan de leden en deze hebben het voorstel unaniem afgewe-
zen. Op dit moment is nog niet bekend hoe het proces verder 
zal verlopen.

Lanxess
Tot eind september jl. hebben bij Lanxess vier CAO onderhan-
delingen plaatsgevonden. Ook hier is nog geen akkoord bereikt 
over wat aan de leden zou kunnen worden voorgelegd. Op het 
punt van de loonsverhoging en de invoering van IPP staan de 
standpunten van partijen ver uit elkaar. De werkgever is nu aan 
zet op dit punt. Wordt vervolgd in oktober 2012.

Licom
Op moment dat dit geschreven  wordt staat Licom en de wereld 

eromheen op de kop. 
Uitstel van betaling is aangevraagd
 en met man en macht wordt er aan gewerkt Aandeelhouders te 
overtuigen dat een faillissement veel schade kan berokkenen. 
Omdat de stand van zaken per dag veranderd is het verstandig 
onze website te volgen.

OCI NItrogen
In oktober/november 2012 zullen de CAO onderhandelingen 
starten. Tevens zal het project duurzame inzetbaarheid worden 
voortgezet.

RIBW/RIMO 
De leden zijn akkoord gegaan met het Fusie Sociaal Plan en het 
doorlopend Sociaal Plan. De zorgen en vragen die tijdens de le-
denbijeenkomst zijn gesteld zijn doorgespeeld naar de bestuur-
ders. Hierbij ging het met name om de communicatie en waar 
mogelijk snelle duidelijkheid voor een afdeling.

Rolduc
Toch nog langer dan verwacht zijn we bezig met de CAO. Op dit 
moment zijn we nog bezig met de afronding van enkele details.
Inmiddels heeft er wel in augustus jl. een voorlichtende leden-
vergadering plaatsgevonden. De stemming zal nog plaatsvin-
den in oktober.

RPC
De onderhandelingen bij RPC voor een nieuwe CAO zijn ge-
start, maar de eis van de directie om ADV dagen niet terug te 
laten keren en in de toekomst afhankelijk te stellen van het 
rendement legt al meteen een zware claim op de mogelijke uit-
komst. De directie zal trachten om de medewerkers te overtui-
gen van de noodzaak.

SABIC Europe
In juni jl. heeft het laatste CAO overleg plaatsgevonden. Door 
de zomervakantie hebben deze onderhandelingen stilgelegen.
In oktober worden de onderhandelingen voortgezet en bij het 
ter perse gaan van deze Vizier is de uitkomst nog niet bekend.

Sitech
In september jl. heeft wederom een CAO onderhandeling 
plaatsgevonden. Ook hier is nog geen akkoord bereikt en in ok-
tober zullen de onderhandelingen worden voortgezet.

SROL/Vizyr
Bij Viziyr wacht ons een grote klus in het harmoniseren van de 
arbeidsvoorwaarden tussen de beide rechtsvoorgangers. Naar 
verwachting wordt hiermee in november a.s. gestart.

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

W
ill

 K
ap

el
l

R
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Pensioenvoorlichting
voor leden die 65 worden tussen 01-01-2013 en 30-06-2013

Op maandag 24 september jl. werd alweer de zevende 
pensioenvoorlichtings-bijeenkomst georganiseerd voor de leden die 
in het eerste half jaar van 2013  65 jaar worden.  De belangstelling 
voor deze bijeenkomst was groot mede ook vanwege de versnelde 
verhoging van de AOW-leeftijd op 1 januari 2013 met een maand. 
Maar liefst 45 leden waren aanwezig om door Will  Kapell geïnformeerd 
te worden over de veranderingen waarmee ze geconfronteerd worden 
als ze 65 jaar worden. 

Behalve de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd met een maand 
op 1 januari 2013 werd ook uitvoerig stil gestaan bij de volgende 
onderwerpen:

•	 Hoeveel AOW ontvang ik?
•	 Waarom wordt een aantal jaren gekort bij de AOW?
•	 Hoe zit het met de partnertoeslag als mijn echtgenote  
  inkomen heeft?
•	 Bedrijfspensioen en belastingen.

Gezien de grote belangstelling bij onze leden voor deze bijeenkomsten 
zullen we door blijven gaan met deze bijeenkomsten. In het voorjaar 
van 2014 organiseren we weer een bijeenkomst voor onze leden en 
dan voor die leden die tussen 1 juli 2013 en 1 december 2013 65 jaar 
worden. Houdt Vizier en onze website goed in de gaten!
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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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12,- 40

Ik word lid van Vakbond ABW per eerste van

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

tot wederopzegging machtiging om van mijn

rekening af te schrijven de bedragen, die ik

volgens de geldende contributieregeling ver-

schuldigd zal zijn.

Ik wil graag een

individueel lidmaatschap.

een part-time lidmaatschap.

(20 uur per week of minder)

een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.

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

invullen.

exemplaar van de statuten ontvangen.

exemplaar van het juridisch reglement 

ontvangen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Let op: elke vraag altijd invullen!!!

Deze aanmelding werd opgenomen door:

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

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

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

[* doorhalen wat niet van toepassing is.]

Opsturen

in een envelop naar:

Vakbond ABW

Antwoordnummer 113

6400 VB Heerlen

(postzegel niet nodig)

(deze strook niet invullen)

Bondsnummer:

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

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

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

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

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

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

Bondsnr. werver:

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

Aanmeldingsformulier

Contributieregeling Z.O.Z.

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

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

UITGEBREIDER DAN EEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING!

DAARNAAST WORDT UW BELASTINGAANGIFTE 
ELK JAAR GRATIS INGEVULD!
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