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AOW Special
Het Hoofdbestuur van de Vakbond ABW wenst u 

prettige feestdagen en een gezond 2013!
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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.

PRETTIGE FEESTDAGEN

Mede namens het hoofdbestuur en onze collega’s 
op het bondskantoor wenst het dagelijks bestuur van 
de Vakbond ABW alle leden, hun partners en alle andere 
huisgenoten, alsmede alle zakelijke relaties 
prettige feestdagen en een goede jaarwisseling toe.

Wij hopen dat het jaar 2013 voor U en de Uwen in alle 
opzichten een goed jaar zal worden.
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Dit wil ik met u delen...
Rutte II: Begin…Valse start…Mea Culpa…Triple Dip… Finish???
Je zou gerust kunnen zeggen dat twee weken Rutte II  onrustiger en enerverender waren 
dan sommige kabinetten in een jaar. Vol trots werd op 29 oktober jl. het regeerakkoord 
‘Bruggen slaan’ gepresenteerd door Mark Rutte & Diederik Samsom en nog geen 2 weken 
later werd op 12 november jl. hetzelfde regeerakkoord aangepast op een aantal punten die 
voor grote onrust zorgde onder de kiezers en in de Nederlandse polder. Een onrust die mede 
gevoed werd door vele koopkrachtberekeningen en diverse schrikverhalen. Rutte bood zijn 
excuses aan voor de veroorzaakte verwarring en onrust over een aantal maatregelen uit het 
regeerakkoord.
Het begon met het onzorgvuldig uitgewerkte idee van de inkomensafhankelijke 
zorgpremies. Maar dit is passé en zo zie je ook weer dat voorstellen en maatregelen wel 
eens een heel korte houdbaarheidsdatum kunnen hebben. Wat nu resteert is verdere 
uitbesteding van verpleging en verzorging in de AWBZ aan zorgverzekeraars en gemeenten. 
Ik vraag me dan meteen ook af of ze in het Haagse al vergeten zijn dat de overheveling van 
de thuiszorg aan gemeenten per 2007 uitdraaide op kapitale verliezen voor zorgaanbieders 
en personeel? Wij van de vakbeweging zijn dat in ieder geval niet vergeten. Zo laten  de 
vakbeweging samen met werkgevers én experts in een recent zorgadvies van de SER de 
gemeenten in de ban als zij straks geen rekening houden met de belangen van werknemers. 
En een gewaarschuwd mens telt voor twee!
Ook liet de vakbeweging nog meer van zich horen over de bizarre plannen van de 
versoepeling van het ontslagrecht en een behoorlijke versobering van de WW. 
Nu is er na veel gemor door met name de vakbeweging 250 miljoen weggehaald bij 
infrastructuur om harde ingrepen in het ontslagrecht en de WW te verzachten.
Maar wij zullen blijven protesteren, want een dergelijke handreiking van Rutte II is slechts 
een druppel op een gloeiende plaat.
Wat mij ook grote zorgen baart is de onverschilligheid bij jongeren met betrekking tot 
pensioen. 
Op maandag 26 november jl. zou onze vakbond een seminar organiseren voor jongeren tot 
30 jaar om hen bewust(er) te maken over het belang van pensioen zodat ze zelf én tijdig 
kunnen meedenken én tijdig kunnen beslissen over hun eigen pensioen.
Maar tot onze grote teleurstelling hebben we vanwege te weinig deelnemers moeten 
besluiten om dit seminar af te blazen. 
Jongeren zijn kennelijk al zo somber of afgestompt door de dreigende kortingen dat zij de 
aanslag op hun pensioen schouderophalend accepteren. 
Inmiddels is het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) weer met nieuwe cijfers gekomen. 
Hieruit blijkt dat de Nederlandse economie in het derde kwartaal van dit jaar met 1,1 % 
gekrompen is ten opzichte van het tweede kwartaal. De krimp is de grootste afname van 
economische bedrijvigheid sinds het tweede kwartaal van 2009. Als de economie ook in 
de laatste drie maanden van het jaar krimpt, belandt Nederland voor de derde keer in drie 
jaar tijd in een recessie. Waar economen vorig jaar vreesden voor een double dip stevent 
Nederland nu af op een triple dip.
Door de onverwachte krimp staan de economische aannames waarop het regeerakkoord 
van het kabinet-Rutte II is gebaseerd, onmiddellijk onder druk. 
De oorzaak van de Nederlandse malaise is ook binnen de landsgrenzen te vinden. Bedrijven 
investeerden minder (-3,1 %) en consumenten gaven minder uit (-0,4 %). Volgens het CBS 
is vooral de crisis op de huizen- en vastgoedmarkt schadelijk. Ook werden minder auto’s 
verkocht.
De werkloosheid is in oktober jl. gestegen tot 6,8 % (536.000 personen) van de 
beroepsbevolking, een toename van 0,2 %. In oktober jl. was dat volgens  nieuwe cijfers 
van het CBS en UWV nog 6,6 % (519.000 personen). Ruim de helft van de mensen die het 
afgelopen kwartaal hun baan verloren, betrof 45- tot 65-jarigen. Al met al feiten die mij 
als voorzitter van de Vakbond ABW wederom niet vrolijk stemmen. 
Maar na al dit sombere nieuws is er gelukkig ook nog goed nieuws, en wel 
over Licom. Sprak ik in de vorige Vizier mijn zorgen uit over het behoud van de 
4300 banen, kunnen we nu in ieder geval meldden dat ruim 4100 banen zijn 
behouden en dat voor een dertigtal stafmedewerkers (CAO’ers) er geen 
werk is en nog voor een kleine honderdtal SW-medewerkers 
gezocht wordt naar een oplossing. 
Ik hoop van ganser harte dat voor het einde van dit jaar 
meer duidelijkheid hierover komt en met die hoop 
stap ik vol vertrouwen het nieuwe jaar 2013 in.

Prettige feestdagen!

Jack Hurxkens,
voorzitter.
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UW ADRESGEGEVENS

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

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.

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!

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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AOW-Special
De AOW-leeftijd gaat omhoog. Wat betekent dat voor u?

Bij het gereed maken van de kopij voor deze Vizier was de 
herziene versie van het Regeerakkoord nog niet beschikbaar. 
In de volgende editie van Vizier hopen we u hierover nader te 
informeren en dan met name ook de consequenties van die 
maatregelen in het regeerakkoord voor u.
Een maatregel uit het regeerakkoord dat wel doorgaat is dat de 
AOW-leeftijd sneller omhoog gaat dan in het Lenteakkoord was 
overeengekomen. Dit houdt in dat in 2018 de AOW-leeftijd al 
op 66 jaar komt. Dat is drie maanden hoger dan dit voorjaar was 
afgesproken.

Het hoofdbestuur van de Vakbond ABW houdt evenwel nog 
steeds vast aan een AOW-leeftijd van 65 jaar. En een van de 
redenen om de AOW-leeftijd niet te verhogen is, omdat uit de
huidige cijfers blijkt dat er maar slechts heel weinig mensen het 
“vol houden” om door te werken tot 65 jaar laat staan tot 66 of 
zelfs 67 jaar.
Uit de meest recente cijfers van het CBS blijkt dat in 2011 slechts 
10 % van de 65-jarigen werkt. En dan is het ook nog maar de vraag 
voor hoeveel uren per week. Een 65-jarige met een krantenwijk 
telt hier ook bij. En die werkt hooguit 10 à 12 uur per week.
  
Verder blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat Nederlanders 
ouder worden omdat de gezondheidszorg steeds beter wordt. 
Maar dat wil zeker nog niet zeggen dat wanneer mensen ouder 
kunnen worden daarnaast ook langer zouden kunnen werken.
Wanneer een 50-plusser met ernstige hartklachten nu – vanwege 
een goede gezondheidszorg – 75 jaar kan worden, wil dit nog niet 
zeggen dat hij met die klachten dan ook tot 67 jaar kan werken. 
Sterker nog: We krijgen steeds vaker op jongere leeftijd te maken 
met allerlei zogenaamde welvaartskwalen – en  ziektes.
Deze mensen zullen dan allemaal in een uitkeringssituatie (WIA 
en/of WW en/of bijstand) terecht komen en helpen dan dus ook 
niet mee aan de opbouw van het benodigde kapitaal.

Dat er meer geld nodig is voor de betaalbaarheid van de AOW 
is duidelijk. Maar de oplossing zoeken in de verhoging van de 
leeftijd is ons inziens niet de juiste manier.
Maar hoe dan ook de AOW-leeftijd wordt op 1 januari a.s. met 
een maand  verhoogd. En daarom leekt het ons goed om in deze 
Vizier in een Special uitgebreid hierop in te gaan. 
Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, 
of meer informatie willen, neem hiervoor contact op met 
uw pensioenfonds of pensioenverzekeraar, de Sociale 
Verzekeringsbank (SVB) of de Vakbond ABW.

 

ALGEMENE OUDERDOMSWET (AOW) 
Bron: www.rijskoverheid.nl

Intro
De Algemene Ouderdoms Wet (AOW) voorziet ouderen van een 
basisinkomen. Iedereen die rechtmatig in Nederland woont, is 
verplicht verzekerd voor de AOW. 

Verhoging AOW-leeftijd
De kosten voor de AOW lopen op. Tegelijkertijd vermindert het 
aantal werkenden dat deze kosten moet betalen. Daarom gaat de 
AOW leeftijd vanaf 2013 stapsgewijs omhoog. 
Het kabinet-Rutte-Asscher wil de AOW-leeftijd verhogen naar 
66 jaar in 2018 en 67 in 2021. Dit is volgens hen nodig omdat 
steeds minder werkenden de kosten voor de AOW dragen.

STAPSGEWIJzE VERHOGING VANAF 2013
Vanaf 2013 tot 2018 wordt de ingangsdatum van de AOW-
uitkering steeds met één tot enkele maanden verhoogd. (U kunt 
uw AOW-leeftijd checken op http://www.rijksoverheid.nl/aow).
In 2018 is de AOW-gerechtigde leeftijd 66 jaar. Dat loopt 
geleidelijk verder op, tot 67 jaar in 2021. Wie door de verhoging 
van de AOW-leeftijd tijdelijk niet genoeg inkomen heeft, komt 
mogelijk in aanmerking voor een voorschotregeling.

Voorschotregeling
De voorschotregeling is bedoeld voor AOW’ers die door de 
verhoging van de AOW-leeftijd per 2013 te maken krijgen met 
inkomensverlies. Als na 2013 uw baan of pre-pensioen ophoudt 
op uw 65e verjaardag, kan dit betekenen dat u één of meer 
maanden minder inkomen heeft dan u eigenlijk had voorzien. 
Om te voorkomen dat u in de problemen komt, kunt u een 
renteloze lening afsluiten bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 
U leent dan AOW in de maand(en) tussen uw 65e verjaardag en 
uw nieuwe AOW-leeftijd. Om deze lening terug te betalen, houdt 
de SVB een aantal maanden een bedrag in op uw AOW-uitkering.
U kunt als u aan de voorwaarden voldoet ook (bijzondere) 
bijstand aanvragen bij uw gemeente.

Het kabinet-Rutte-Asscher wil de voorschotregeling schrappen. 
In plaats daarvan wil het kabinet een overbruggingsregeling 
invoeren voor mensen die per 1 januari 2013 deelnemen aan 
vut- of prepensioenregelingen. De voorschotregeling wordt 
geschrapt zodra de nieuwe overbruggingsregeling is vastgesteld.

Overbruggingsregeling
De huidige VUT- en prepensioenregelingen eindigen meestal op 
de 1e dag van de maand waarin u 65 wordt. Vanaf die datum 

Na weken van onderhandelen is op 29 oktober jl. het regeerakkoord van VVD en PvdA afgerond. ‘Bruggen slaan’ heet 
het en er staan miljardenbezuinigingen in, net als hervormingen en een klein aantal investeringen. Graag hadden we 
de belangrijkste maatregelen uit het regeerakkoord voor u op een rij gezet, ware het niet dat op 12 november jl. weer 
een klein aantal maatregelen enerzijds zijn ingetrokken en anderzijds zijn aangepast.
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ontvangt u waarschijnlijk uw eventuele aanvullend pensioen. 
Maar als voor u de hogere AOW-leeftijd geldt, gaat uw AOW-
uitkering later in en heeft u waarschijnlijk tijdelijk minder 
inkomen.
Het kabinet-Rutte-Asscher komt met een overbruggingsregeling 
voor mensen die per 1 januari 2013 deelnemen aan een 
vut- of prepensioenregeling en die zich niet hebben kunnen 
voorbereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd. De regeling 
geldt voor deelnemers met een inkomen tot 150% van het 
wettelijk minimumloon. Het inkomen van de partner en het 
vermogen tellen mee, het eigen huis en pensioenvermogen niet. 
U kunt in uw vut- of prepensioenregeling zien of de regeling wel 
of niet doorloopt tot de nieuwe AOW-leeftijd. 

Daarnaast wil het kabinet-Rutte-Asscher met pensioenfondsen 
bespreken of het aanvullende pensioen ter overbrugging naar 
voren kan worden gehaald.

Als u eerder met pensioen wilt, ga dan in onderstaande tabel na 
welke gevolgen de hogere AOW-leeftijd voor uw inkomen heeft. 

Tabel ‘Start AOW-uitkering na verhoging AOW-leeftijd’
Als u in 2012 65 jaar wordt, gaat uw AOW-uitkering op uw 
verjaardag in. In de onderstaande tabel vindt u een overzicht 
van leeftijden en startdata van de AOW tot 2024. De  
invoeringsdatum is 1 januari 2013.
Het kabinet-Rutte-Asscher wil de AOW-leeftijd na 2015 nog 
sneller verhogen. Naar 66 jaar in 2018 en naar 67 jaar in 2021. 
Maar dat is nog niet helemaal bekend en is dus ook nog niet 
opgenomen in onderstaand schema.

Let wel voor de versnelde verhoging zal de Wet gewijzigd moeten 
worden, maar met die wijziging moeten de Tweede en Eerste 
Kamer nog akkoord gaan. Pas daarna zal dit nieuwe schema gaan 
gelden.

Aansluiten van andere uitkeringen op AOW
Als u een sociale zekerheidsuitkering heeft, loopt die door tot de 
dag waarop u de AOW-leeftijd bereikt.
Voorbeeld:
1. Stel, u wordt 65 op 17 november 2012. Dan stopt uw sociale 

zekerheidsuitkering op 16 november en krijgt u vanaf 17 
november AOW. 

2. Stel u krijgt AOW in 2013, dan ontvangt u de uitkering 
tot de dag dat u 65 jaar en 1 maand bent. Wordt u 
bijvoorbeeld 65 jaar op 15 mei 2013, dan stopt uw sociale 
zekerheidsuitkering op 14 juni 2013 en krijgt u AOW vanaf 
15 juni 2013.

Dus voor de sociale zekerheidsuitkeringen, zijnde WW, WIA, 
WAO, WAZ, Wajong, Ziektewet, Anw, Toeslagenwet, Bijstand, 
IOAW en IOAZ geldt dat zij aansluiten op de nieuwe AOW-
leeftijd.
Let op! Een uitkering loopt niet door als u niet meer voldoet 
aan de uitkeringsvoorwaarden of wanneer de maximale 
uitkeringsduur voor u verstreken is.

LANGER DOORWERKEN
Het aantal ouderen neemt de komende jaren sterk toe, terwijl 
er steeds minder jongeren bijkomen. Daardoor neemt de 
beroepsbevolking sinds 2010 af. Dit betekent dat er minder 
mensen beschikbaar zijn om betaald werk te doen Bovendien 
moet het geld voor de AOW-uitkeringen door minder mensen 
worden opgebracht. Langer doorwerken is volgens het kabinet 
Rutte-Asscher dus noodzakelijk om de AOW betaalbaar te 
houden en het tekort aan arbeidskrachten aan te vullen.

Cao-afspraken
De sociale partners maken steeds meer cao-afspraken over 
doorwerken na 65 jaar en behoud van werk voor ouderen. 

Nieuwe regels bij doorwerken na AOW

SCHEMA AANVANG AOW-UITKERING OP BASIS VAN DE WET DIE NA 1 JANUARI 2013 GAAT GELDEN

U bent geboren: U krijgt AOW in: Uw leeftijd als uw AOW-uitkering ingaat, is:

voor 1 januari 1948 2012 65

na 31 december 1947 en voor 1 december 1948 2013 65 + 1 maand

na 30 november 1948 en voor 1 november 1949 2014 65 + 2 maanden

na 31 oktober 1949 en voor 1 oktober 1950 2015 65 + 3 maanden

na 30 september 1950 en voor 1 augustus 1951 2016 65 + 5 maanden

na 31 juli 1951 en voor 1 juni 1952 2017 65 + 7 maanden

na 31 mei 1952 en voor 1 april 1953 2018 65 + 9 maanden

na 31 maart 1953 en voor 1 januari 1954 2019 66

na 31 december 1953 en voor 1 oktober 1954 2020 66 + 3 maanden

na 30 september 1954 en voor 1 juli 1955 2021 66 + 6 maanden

na 30 juni 1955 en voor 1 april 1956 2022 66 + 9 maanden

na 31 maart 1956 en voor 1 januari 1957 2023 67

na 31 december 1956 2024 nog niet bekend.*

* De regering beslist later of de AOW-leeftijd verder omhoog gaat voor mensen die na 1956 geboren zijn.
Een voorbeeld: Als u na 31 december 1947, maar voor 1 december 1948 bent geboren, en dus in 2013 65 wordt, krijgt u 1 
maand na uw 65e de AOW-uitkering. 
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Het kabinet wil het aantrekkelijker maken om ook ná het 
bereiken van de AOW-leeftijd door te werken. Zo krijgen 
AOW’ers straks ook het wettelijk minimumloon en worden de 
mogelijkheden voor tijdelijke contracten verruimd. Werkgevers 
hoeven het loon bij ziekte maar 6 weken in plaats van 2 jaar door 
te betalen. Als de Tweede Kamer instemt met dit voorstel gaan 
de nieuwe regels per 1 januari 2013 in.

Invoering mobiliteitsbonus
De overheid wil dat werknemers langer gezond en productief 
kunnen doorwerken. En oudere mensen met een uitkering en 
arbeidsgehandicapten moeten ook werk kunnen vinden. De 
Tweede en Eerste Kamer hebben inmiddels ingestemd met het 
wetsvoorstel mobiliteitsbonussen waarin dit is geregeld. De 
mobiliteitsbonus stimuleert werkgevers om bij te dragen aan 
mobiliteit. Het kabinet-Rutte-Asscher trekt extra geld uit voor de 
mobiliteitsbonus. Dit voornemen moet nog worden uitgewerkt.

Invoering doorwerkbonus
Het kabinet-Rutte-Asscher wil een nieuwe doorwerkbonus 
invoeren voor werknemers van 61 tot 65 jaar met een inkomen 
tussen 90 en 175% van het wettelijk minimumloon. Wanneer 
in 2021 de AOW-leeftijd 67 jaar is, kunnen werknemers die 
doorwerken tot 65,5 jaar gemiddeld anderhalf jaar eerder met 
pensioen, zonder er financieel op achteruit te gaan.
De belastingkorting geldt voor belastingplichtigen met een 
inkomen vanaf 90% van het wettelijk minimumloon en stopt 
bij een inkomen van 175% van het wettelijk minimumloon. 
De korting is maximaal bij inkomens vanaf 100% van het 
wettelijk minimumloon tot en met inkomens van 120% van het 
minimumloon.

Projecten bestrijding leeftijdsdiscriminatie
Naast de maatregelen zijn er ook projecten om werkgevers te 
informeren over de wettelijke regels rondom gelijke behandeling 
op het werk en hoe werkgevers die regels moeten naleven. Zoals 
het project ‘Vacatures voor alle leeftijden’. Expertisecentrum 
LEEFtijd schrijft werkgevers en uitzendbureaus aan die in 
personeelsadvertenties ongeoorloofd leeftijdsonderscheid maken.
Sollicitanten en werknemers die vinden dat ze ongelijk 
behandeld zijn, kunnen een klacht indienen bij de werkgever 
of hulp zoeken bij hun vakbond. Het College voor de Rechten 
van de Mens beoordeelt daarnaast klachten over discriminatie 
op het werk. De adviezen van het college worden in de praktijk 
meestal opgevolgd.

BASISINKOMEN EN AIO-AANVULLING
De AOW-uitkering wordt afgeleid van het minimumloon. De 
hoogte hangt af van uw woonsituatie en de leeftijd van uw 
huisgenoten. AOW-gerechtigden die geen volledige AOW-
uitkering hebben opgebouwd, kunnen een aanvulling op hun 
inkomen krijgen.

Opbouw AOW
Een volledig AOW-uitkering wordt in 50 jaar opgebouwd. 
Iedereen die in de 50 jaar direct voorafgaand aan de AOW-
leeftijd in Nederland heeft gewoond, ontvangt de volledige 
AOW-uitkering. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van 
de persoonlijke situatie. Mensen die een tijd in het buitenland 
hebben gewoond of gewerkt, hebben minder AOW opgebouwd: 
2% minder per onverzekerd jaar. Zij kunnen zich wel vrijwillig 
verzekeren. 

Vrijwillige Verzekering
Als u buiten Nederland woont of werkt, bent u niet verzekerd 
voor de AOW en de Algemene nabestaanden wet (Anw). U 
krijgt daardoor later een lager pensioen en uw partner krijgt 
geen nabestaandenuitkering als u overlijdt. Met een vrijwillige 
verzekering bent u wél verzekerd voor de AOW en Anw.

Voor de AOW bij de Sociale Verzekeringsbank
Vroeger werden de AOW-uitkeringen volledig betaald uit de 
verzekeringspremies. Omdat de kosten van de AOW steeds 
verder oplopen, zijn de premies in 1997 gemaximeerd. Het tekort 
dat overblijft wordt gefinancierd uit de algemene middelen.
Om de kosten in de hand te houden, gaat de AOW-leeftijd 
stapsgewijs omhoog naar 66 jaar in 2018 en naar 67 jaar in 2021. 
Ook wil de overheid meer controleren of de ontvanger recht 
heeft op de uitkering.

Meer controle rechtmatigheid uitkering
De overheid wil gemeenten en uitkeringsinstanties (zoals het 
UWV en de Sociale Verzekeringsbank) meer mogelijkheden geven 
om de leefsituatie van uitkeringsgerechtigden te controleren. 
Een wetsvoorstel waarin dit geregeld wordt, moet nog door de 
Tweede Kamer worden behandeld.

Huisbezoek voor controle leefsituatie
Via een huisbezoek kan bijvoorbeeld worden gecontroleerd of 
iemand wel echt alleenstaand is. Als het wetsvoorstel in werking 
treedt, mogen uitkeringsinstanties dit soort controles uitvoeren 
ook als er geen concrete aanwijzingen zijn voor fraude.
Via deze maatregel wil de overheid het aantal onrechtmatige 
uitkeringen terugdringen. 

AOW-partnertoeslag
AOW-gerechtigden met een jongere partner die geen of weinig 
eigen inkomen heeft, krijgen een AOW-partnertoeslag. De 
AOW-gerechtigde krijgt deze toeslag totdat de partner zelf de 
AOW-uitkering krijgt. De hoogte van de toeslag is afhankelijk 
van het eigen inkomen van de partner: hoe meer inkomen de 
jongere partner heeft, hoe lager de toeslag.  

Vervallen AOW-partnertoeslag in 2015 
Steeds meer samenwonenden zijn tweeverdieners. Daarom 
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heeft de overheid in 1996 wettelijk vastgelegd dat de AOW-
partnertoeslag in 2015 vervalt. Dit geldt niet voor AOW-
gerechtigden die al een partnertoeslag ontvangen. Het geldt 
ook niet voor mensen die geboren zijn in november of december 
1949. Zij krijgen in 2015 nog wel de AOW-partnertoeslag als zij 
een jongere partner met weinig of geen inkomen hebben.

Wijziging partnertoeslag in 2014 
Het kabinet-Rutte-Asscher wil de partnertoeslag per 1 juli 2014 
aanpassen. Als de AOW-gerechtigde samen met de partner een 
totaalinkomen heeft van meer dan € 50.000 (exclusief AOW), 
stopt de partnertoeslag. Dit geldt in ieder geval voor mensen die 
vanaf de ingangsdatum 01-07-2014 voor het eerst een AOW-
uitkering krijgen.

AIO-aanvulling
AOW-gerechtigden die geen volledige AOW-uitkering hebben 
opgebouwd, kunnen een aanvulling krijgen op hun inkomen. 
De Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) is 
een bijstandsuitkering die het inkomen aanvult tot aan een 
vastgesteld minimumbedrag. Hieraan zijn voorwaarden 
verbonden. De hoogte van de AIO hangt af van de hoogte van 
andere inkomsten, zoals de AOW-uitkering of eventueel loon.
Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) staat 
uitgebreide informatie over de AIO.

Aanvullend (eigen) pensioen
Veel mensen bouwen naast AOW een aanvullend pensioen op. 
De AOW vormt het basisinkomen, dat kan worden aangevuld 
met aanvullende pensioenvoorzieningen. 

TOTSTANDKOMING PENSIOENREGELINGEN 
Nederland heeft een uitgebreid pensioenstelsel dat bestaat uit 
3 pijlers: 

•	 Basispensioen (Algemene Ouderdomswet) via de overheid 
(1e pijler) 
De AOW vormt het basisinkomen om in het levensonderhoud 
te kunnen voorzien. Iedereen die in Nederland woont of 
werkt, bouwt automatisch AOW op.

•	 Aanvullend pensioen via de werkgever (2e pijler) 
90% van de werkgevers heeft een aanvullende 

pensioenregeling getroffen voor de werknemers. Hierdoor 
krijgen werknemers die AOW ontvangen een aanvullende 
uitkering bovenop de AOW-uitkering. Daarnaast hebben 
sommige werkgevers- en werknemersorganisaties afspraken 
gemaakt over regelingen voor VUT (vervroegd uittreden) of 
prepensioen.

•	 Individuele aanvullende pensioenvoorzieningen (3e pijler) 
Via individuele verzekeringen (zoals lijfrenten, koopsommen 
en levensverzekeringen) kunnen mensen fiscaal aan-
trekkelijk sparen voor extra pensioen. Bijvoorbeeld om hun 
pensioengat aan te vullen of om eerder met pensioen te 
gaan. Zelfstandigen moeten vaak zelf voor hun aanvullende 
pensioen zorgen. Zij kunnen dit doen via de individuele  
verzekeringen.

De 3 pijlers van het pensioenstelsel worden op verschillende 
manieren gefinancierd: 
•	 De AOW wordt gefinancierd uit premies en uit de algemene 

middelen van de overheid.
•	 De aanvullende pensioenen (2e en 3e pijler) worden 

gefinancierd door de ingelegde premies vermeerderd met 
het rendement daarop. In de 2e pijler gebeurt dit collectief. 
Elke deelnemer legt jaarlijks een vast percentage van het 
loon in. Dit is de doorsnee premie. Over het algemeen 
betalen werkgevers 2/3 van de totale pensioenpremies 
en werknemers 1/3 deel. Tegenwoordig bedragen de 
premies gemiddeld ongeveer 15% van de bruto loonsom. 
Pensioenfondsen beleggen deze premies tot het moment 
waarop het pensioen wordt uitgekeerd.

•	 De pensioenopbouw in de 3e pijler is individueel. Er zijn 
verschillende mogelijkheden om, buiten een collectieve 
regeling, zelf te zorgen voor een aanvulling op het inkomen 
na pensionering. Bijvoorbeeld een pensioenverzekering 
bij een particuliere verzekeringsmaatschappij, een 
lijfrenteverzekering of een koopsompolis.

Werkgevers zijn wettelijk niet altijd verplicht om een 
pensioenregeling aan te bieden. Informeer bij uw werkgever 
of u pensioen opbouwt en zo ja, hoeveel. Werknemers die 
geen of te weinig aanvullend pensioen opbouwen, kunnen een 
particuliere verzekering afsluiten, zoals een lijfrenteverzekering 
of koopsompolis. 
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CAO-nieuws
ONDERHANDELAARSAKKOORD CAO SOCIALE 
WERKVOORzIENING
De cao heeft een looptijd van 1 december 2012 tot en met 31 
december 2013.

Lonen
De lonen worden structureel verhoogd per 01-01-2013 met 
1%.

Eenmalige uitkering
Werknemers, die op 1 maart 2013 in dienst zijn, ontvangen in 
die maand een eenmalige uitkering van € 170 bruto. Deeltijders 
ontvangen de uitkering naar rato.

Pensioen
Sociale partners zijn overeengekomen dat de pensioenregeling 
per 1 januari 2013 wordt aangepast. De premie die aan 
werkgeverszijde vrijvalt, is volledig ingezet voor de structurele 
salarisverhoging genoemd. De verlaging van de pensioenpremie 
wordt als volgt gerealiseerd:

1. De opbouw voor het nabestaandenpensioen wordt 
gehalveerd.

2. Onderdeel B van de pensioenregeling Sw, de zogenoemde 
B-regeling, komt te vervallen voor iedereen geboren na 31 
december 1949.

3. De pensioenopbouw bij toegenomen arbeidsongeschikt-
heid wordt teruggebracht van 100% naar 50% voor nieuwe 
gevallen. 

Meer informatie over deze CAO vind u op onze website.

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO PARTICULIERE 
BEVEILIGING
In vervolg op het in juli gemelde hoofdlijnenakkoord hebben 
bonden en werkgevers in de Particuliere Beveiliging nu een 
onderhandelingsresultaat behaald. De exacte details van het 
onderhandelingsresultaat zijn nog niet bekend, maar het betreft 
een uitwerking en verfijning van het eerder overeengekomen 
hoofdlijnenakkoord. Zodra meer bekend is over de inhoud 
volgt nader bericht.Ten aanzien van de VUT-cao is afgesproken 
dat deze met één jaar (tot 31 december 2013) wordt verlengd. 
Daarnaast worden met terugwerkende kracht vanaf 1 april 
2012 de ‘gaten’ in de VUT gerepareerd. 

PRINCIPEAKKOORD CAO GROOTHANDEL IN BLOEMEN 
EN PLANTEN
De cao heeft een looptijd van 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014. 

Lonen
De lonen worden verhoogd:
- per 01-01-2013 1,50%
- per 01-01-2014 1,25% 

Jeugdsalarissen
Een aantal schalen voor jeugdsalarissen is opgetrokken. 

Ouderenregeling
Een regeling voor ouderen is in de cao opgenomen, die er in 
voorziet dat men vier jaar vóór de pensioendatum minder 
kan gaan werken: 80% van de arbeidstijd tegen 90% van het 
salaris, waarbij de pensioenpremie volledig wordt doorbetaald. 
De leeftijdsdagen vervallen bij gebruikmaking van de 80% 
regeling. 

Arbeidsrooster en standaard werkweek
Het arbeidsrooster en de toeslagen voor overwerk zijn in het 
concept voor de nieuwe cao aangepast. De standaard werkweek 
blijft 40 uur, tenzij een bedrijf afwijkende afspraken daarover 
heeft gemaakt met medezeggenschapsorgaan of vakbonden. 
Meer gewerkte uren dan het overeengekomen aantal moeten, 
met een toeslag, worden vergoed bij betaling van de volgende 
(betaal) periode. Werkgevers kunnen, in overleg met het 
medezeggenschapsorgaan, ook kiezen voor een systeem waarbij 
een afgesproken aantal uren minder of meer wordt gewerkt. 
Daarmee wordt volgens de delegaties ingespeeld op zowel de 
dynamiek van ondernemingen als de verhouding tussen werk 
en vrije tijd van de werknemers. Bron: VGB, 30-10-2012 

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 20, 21, 22 en 23

CAO Nieuwsradar 
op pagina 10
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CAO Nieuwsradar
BOUWNIJVERHEID: EIGEN RISICOPERIODE VORST WW 
VERKORT
Cao-partijen bij de cao Bouwnijverheid hebben besloten de 
eigen risicoperiode in het kader van de vorstregeling voor de 
komende winterperiode te verkorten van 22 dagen naar 17 
dagen. 
Bouwend Nederland blijft in beginsel van oordeel dat 
weerrisico een ondernemersrisico is en behoort te zijn. 
Veel lidbedrijven hebben hiervoor in de afgelopen periode 
oplossingen gezocht in het treffen van doorwerkmaatregelen, 
het beprijzen van weerrisico’s in de aanneemsom, 
aanpassingen in de bedrijfsvoering, of het afnemen van een 
weerverletdekkingsproduct. 
Reden om nu toch de eigen risicoperiode te verlagen is 
de constatering dat de economische crisis in 2012 harder 
toeslaat dan in de voorgaande jaren. Hierdoor komen extra 
veel vakmensen op straat te staan die de sector straks bij een 
aantrekkende economie hard nodig heeft, maar dan lastig te 
vinden zullen zijn. 
Behalve de aanpassing van het eigen risico zal met ingang 
van deze winterperiode de wijze van meldingen worden 
vereenvoudigd. Het invullen van twee aparte meldformulieren 
is niet langer noodzakelijk. Beide formulieren die vorige 
winterperiode moesten worden gebruikt en apart verzonden 
zijn geïntegreerd tot één bouwspecifiek meldformulier voor de 
bouwsector. Via de website van UWV kan dit formulier worden 
gedownload, ingevuld en via e-mail direct worden verzonden. 
UWV zal de komende winterperiode overigens strenger gaan 
controleren, handhaven en sanctioneren bij bedrijven die 
gebruik maken van de Vorst WW-regeling. 

CAO VOOR UITzENDKRACHTEN (ABU) PER 5-11-2012 
VAN KRACHT  
Per maandag 5 november 2012 is de nieuwe vijfjarige cao voor 
Uitzendkrachten van kracht. In juli bereikten j.l. de ABU en de 
vakbonden al overeenstemming op hoofdlijnen over de nieuwe 
cao. Inmiddels is de cao aangemeld bij het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wordt ook het verzoek 
tot AVV (Algemeen Verbindend Verklaring) gedaan. 

BONDEN HOUDEN VAST AAN LOONSTIJGING IN CAO 
TAXIVERVOER
Vakbonden houden vast aan instandhouding van de huidige 
cao Taxivervoer. Wegens economisch moeilijke tijden 
en bezuinigingen van de regering hadden de leden van 
brancheorganisatie KNV Taxi twee weken geleden de wens 
uitgesproken om de tot 1 januari 2014 lopende cao tussentijds 
open te breken.
In de huidige cao is vastgelegd dat werknemers bovenop de 
reguliere prijsinflatie in 2013 een loonsverhoging van drie 
procent krijgen. De werkgevers wilden van deze cao-stijging 
afzien, maar daar gingen de vakbonden niet mee akkoord. 

WERKGEVERS WIJzEN PRINCIPEAKKOORD CAO 
KINDEROPVANG AF
Op de Algemene Leden Vergadering van de 
Brancheorganisatie Kinderopvang van 26 oktober 2012 is het 
onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao Kinderopvang 
door de leden niet aangenomen. Eerder dit jaar wees de 
brancheorganisatie ook al het principeakkoord af, waarna er 
begin oktober een gewijzigd onderhandelingsresultaat tot 
stand kwam dat aan de achterbannen werd voorgelegd.
Van de 641 uitgebrachte stemmen waren er 21 blanco, 307 
voor en 313 tegen. Daarmee was er geen meerderheid voor 
het onderhandelingsresultaat. Dit betekent dat er nog geen 
nieuwe cao is afgesloten. De huidige cao is afgelopen, op dit 
moment zit de kinderopvang dus in een cao-loze periode, er 
is wel nawerking van de vorige cao voor huidige medewerkers 
met de huidige contracten.
Het bestuur en de onderhandelingsdelegatie van de 
Brancheorganisatie Kinderopvang gaan zich nu beraden op de 
ontstane situatie. 

OVERDRACHT PENSIOENREGELING VERF- EN 
DRUKINKTINDUSTRIE  
De vakbonden en werkgevers hebben overeenstemming bereikt 
om de pensioenregeling voor de Verf- en drukinktindustrie per 
1 januari 2013 onder te brengen bij de PGB (Pensioenfonds 
Grafische Bedrijven).
Al lange tijd overleggen de partijen hoe de pensioenregeling 
het beste uitgevoerd kan worden. Het bestaande, zelfstandige 
pensioenfonds is namelijk erg klein en kostbaar.
Afgesproken is dat de premie niet meer dan 30% mag zijn. 
Als dat niet voldoende is om de regeling uit te voeren, dan 
zullen er andere maatregelen nodig zijn. Door de lage rente 
is de dekkingsgraad van het bedrijfstakpensioenfonds van de 
Verf en Drukinktindustrie lager. De komende maanden zullen 
gebruikt worden om te onderzoeken of de regeling aangepast 
moet worden en hoe. 

METAAL & TECHNIEK: GELIJKE BELONING VAST EN 
PAYROLL-PERSONEEL
De Koninklijke Metaalunie (KMU) en Randstad Payroll 
Solutions hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten 
als gevolg waarvan flexwerkers die op payroll-basis via 
Randstad verloond worden, dezelfde arbeidsvoorwaarden, 
inclusief pensioen, ontvangen als de medewerkers in vaste 
dienst. Met de overeenkomst wordt de cao Metaal en Techniek 
van toepassing op zowel de vaste als flexibele medewerkers van 
de leden van de KMU.
Randstad en de KMU gaan samenwerken onder de naam 
MuFlex waarbij Randstad juridisch werkgever is en daarmee de 
aangesloten leden van de KMU ontzorgt. Naast dat Randstad 
zorg draagt voor de arbeidsovereenkomst en betalingen, 
conform de cao Metaal en Techniek, kan Randstad ook het 
ziekterisico dragen.
Vanaf half november 2012 start de samenwerking formeel en 
kunnen de eerste medewerkers worden aangemeld. 

Bronnen: SDU Uitgevers, CAO e-nieuws 2012, nummer 20, 21 en 22.
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Geduld is nodig, maar het komt goed...
De afgelopen maanden is de organisatie van de Sociale Werkvoorziening in de Parkstadregio fors veranderd. Licom NV 
is failliet verklaard en onderdelen zijn overgenomen door externe partners of door WOzL, die namens de 11 betrokken 
gemeenten de Sociale Werkvoorziening gestalte gaat geven. De medewerkers hebben een onzekere periode achter de 
rug. Gelukkig hebben de meesten inmiddels hun plaats behouden of een nieuwe werkplek gevonden.  Met twee trouwe 
Vakbond ABW leden, die de afgelopen periode als lid van de Ondernemingsraad hebben meegemaakt willen we vooruit 
kijken naar de toekomst. Aan het woord zijn Annie Kasperek-Beckers, die ook nog lid is van de SW-raad in Landgraaf 
en Walter van den Heuvel.

Ze willen er graag een positief verhaal van maken. Omdat ze hopen 
dat het snel goed komt met de sociale werkvoorziening. Maar tijdens 
het interview komen steeds twijfels naar boven.  Annie: “ Ik kijk met 
gemengde gevoelens naar de toekomst. Met de participatiewet en 
de versoepeling van het ontslagrecht komt het sociale aspect steeds 
meer onder druk te staan. Dat, in combinatie met het proces waar 
we door heen moeten, baart me zorgen.” Annie heeft de indruk 
dat de verantwoordelijke wethouders zich onvoldoende realiseren 
welke taak ze op zich hebben genomen. Het is een goed idee als de 
wethouders een keer meelopen. Geen uurtje komen kijken, maar 
echt mee lopen. Mee functioneren. Pas dan kunnen ze zich een goed 
beeld vormen van het werk binnen de sociale werkvoorziening. 

Trouwens, ook voor de ambtenaren die bij het beleid inzake sociale werkvoorziening betrokken zijn zou dit goed zijn. 
Volgens Walter verkijkt men zich op het proces van binnen naar buiten. “Ze stellen zich het te makkelijk voor. Alsof het 
bedrijfsleven staat te springen.” “Ja, als het zo gemakkelijk was zou het Licom ook gelukt zijn” vult Annie aan. Job carving is 
daarbij zo’n sleutelbegrip. Je kunt wellicht taken makkelijker toegankelijk maken, maar voor anderen betekent dit een functie 
verzwaring. Je kunt weinig bedenken dat geen consequenties heeft voor anderen. “En wat als opeens weer veel medewerkers 
terug komen omdat hun detacheringplekken vervallen”, noemt Walter nog een valkuil. “Dan heb je niet zo maar de mogelijkheid 
om ze intern op te vangen.”

Dubbel gevoel
“Ik heb een dubbel gevoel” aldus Walter. Je wilt graag dat het lukt, maar je hebt lang niet alles in de hand. De rol van het bedrijfsleven 
is essentieel. En ook moeten de gemeenten zich meer verantwoordelijk voelen en onze medewerkers inhuren.” Maar er zijn veel 
mensen afhankelijk van het zelfde werkaanbod, realiseren zich beiden. De spoeling is dun in deze slechte tijd en voorlopig zal het 
waarschijnlijk niet veel beter worden. Walter ziet nadrukkelijk kansen voor het verder ontwikkelen van “zijn medewerkers.” “Er zijn 
ongetwijfeld medewerkers die binnen Groen kunnen werken of Schoonmaak.  Maar die moeten we er niet naar toe sturen om het te 
proberen. We moeten ze eerst zelf zo ver brengen.” Mensontwikkeling wordt het sleutelwoord, volgens Walter. “En misschien niet 
alleen functie gericht, maar ook op het maatschappelijk functioneren.” Nog zo’n voorbeeld. “Als voor medewerkers het busvervoer 
vervalt, moet je ze eerst leren om met het openbaar vervoer te reizen. Dan zijn er mogelijkheden.” Probleem is echter dat de Licom 
academie nu ontmanteld is. Het weer organiseren van cursussen zal moeilijk worden. In een optimale situatie zou dit een onderdeel 
moeten zijn binnen de werkzaamheden. Zo’n beetje permanente ontwikkeling. Veel medewerkers zouden er baat bij hebben. 

Overleg
Beiden zijn voorstander van een Centrale Ondernemingsraad. Al is het alleen maar om de verwevenheid tussen de verschillende 
onderdelen in de gaten te houden, zoals het mobiliteitscentrum, dat verantwoordelijk wordt voor de uitwisseling van medewerkers 
tussen de verschillende BV’s. En naast de Centrale OR dan ook nog zoiets als onderdelen-commissies per BV. Het overleg hoeft dus 
niet anders ingericht te worden. Willen ze wel allebei nog een rol spelen?
Annie: “Ik twijfel. Voor mij is het sterk afhankelijk van de vorm waarin de medezeggenschap gegoten wordt. Ik participeer ook nog in 
de SW Raad. Ondanks dat er sprake is van verschillende taken waren we net aan het proberen de contacten tussen OR en SW Raden 
gestalte te geven. Elkaar informeren. Daar wil ik wel een rol in spelen”. 
Ook Walter wil zich blijven inzetten: “Ik vind een goed overleg alleen al nodig vanwege de communicatie. Op dit moment wordt er 
weinig verteld vanuit de organisaties. We horen niet wat er speelt of waar men mee bezig is. Als je in de OR zit word je in ieder geval 
geïnformeerd.”
Beiden hebben ze nog een boodschap voor de 11 gemeenten. Walter hoopt dat ze nooit meer een dergelijke ingrijpende beslissing 
nemen. “Dat vond ik het ergste wat ze konden doen. Ik leef tussen hoop en vrees.”
Annie wenst ze veel sociaal gevoel toe. “Ik heb het idee dat ze hun taak wat gemakkelijk opnemen. Maar we proberen er het beste 
van te maken”.
En wat wensen jullie je collega’s voor de toekomst? Ze kijken beiden een beetje wanhopig. Moeilijk. “Rust en een goede gezondheid” 
en “Geduld, probeer positief te blijven. Het komt goed.” 

Reageren kan via balie@vakbondabw.nl  
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Voor u gelezen
WETTELIJK MINIMUMLOON PER 1 JANUARI 2013
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het 
minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2013.
Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers 
van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 
1 januari 2013: 
•				€	1.469,40	per	maand;	
•				€	339,10		per	week;	
•				€	67,82	per	dag.

BEzUINIGINGEN OP KINDEROPVANGTOESLAG IN 2013
In 2013 krijgen de meeste ouders minder kinderopvangtoeslag 
van de overheid, ouders zullen zelf  een groter gedeelte 
van de kosten moeten betalen. Dit blijkt uit het besluit 
kinderopvangtoeslag dat op 18 oktober 2012 is gepubliceerd. 
De vergoeding gaat omlaag voor het eerste kind dat naar de 
kinderopvang gaat. Het eerste kind is het kind met het hoogste 
aantal uren opvang. Voor ouders met een gezamenlijk inkomen 
van € 17.230 of lager gaat de toeslag voor het eerste kind niet 
omlaag.  Ouders met een gezamenlijk inkomen van € 118.189 
of meer krijgen geen vergoeding meer voor het eerste kind. 
Voor het tweede en volgende kinderen krijgen deze ouders 
wel kinderopvangtoeslag. De vergoedingspercentages voor 
het tweede en volgende kinderen zijn gelijk aan 2012. De 
maximum uurprijzen waarvoor ouders een vergoeding kunnen 
krijgen, worden voor 2013 verhoogd.  Voor dagopvang wordt 
de maximum uurprijs  € 6,46 voor de buitenschoolse opvang € 
6,02 en voor gastouderopvang € 5,17. 
Ouders kunnen vanaf medio november 2012 een proef-
berekening maken op www.toeslagen.nl wat er precies voor 
hen verandert.  De bezuiniging maakt deel uit van een 
pakket maatregelen die het kabinet heeft genomen om de 
overheidsfinanciën op orde te brengen.

GEEN BIJ- OF HERSCHOLINGSVERPLICHTING VOOR 
KLEINE WERKGEVER
Volgens Hof Arnhem kan het een kleine werkgever niet 
worden verweten dat hij tijdens het dienstverband geen 
budget voor scholing of opleiding beschikbaar heeft gesteld. 
Investeren in educatie van werknemers is voor een dergelijke 
werkgever namelijk (relatief) kostbaar. Bovendien werd in de 
onderhavige zaak het gebrek aan educatie van de werkneemster 
gecompenseerd door de kennis en ervaring, die zij gedurende 
een langdurig dienstverband kon opdoen.
Een werkneemster was op basis van een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd als naaister gedurende 20 uur per 
week in dienst bij een eenmanszaak. Begin 2010 is deze 
arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd, 
waarna de naaister en haar werkgever een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd voor 10 uur per week overeenkomen. 
Die overeenkomst wordt in mei van datzelfde jaar door de 
werkgever met toestemming van UWV WERKbedrijf opgezegd.
De werkneemster stelt een vordering wegens kennelijk 
onredelijk ontslag in, die door de kantonrechter is afgewezen. 

Volgens de kantonrechter zou het bedrijf, gelet op de prognoses 
van de accountants, zonder reorganisatie waarschijnlijk niet 
overleven, zodat de werkgever wel maatregelen moest nemen.
Ook Hof Arnhem komt tot het oordeel dat vanuit 
bedrijfseconomisch oogpunt (dalende omzet, relatief hoge 
(personeels)kosten en sterk dalend resultaat) de werkgever 
genoodzaakt was maatregelen te treffen teneinde het 
voortbestaan van zijn eenmanszaak te waarborgen.
De werkgever had aanvankelijk getracht gedwongen 
ontslagen te voorkomen door met vijf van zijn zes 
werknemers een kortere arbeidsduur overeen te komen. 
Ten aanzien van de werkneemster is dit vastgelegd in een 
beëindigingsovereenkomst. De werkgever heeft werkneemster 
laten weten dat daartoe was besloten om de toekomst van het 
naaiatelier veilig te stellen, zodat voor haar duidelijk moest 
zijn dat verder strekkende maatregelen in de toekomst niet 
uitgesloten waren.
De werkneemster voert aan dat de werkgever (meer) 
inspanningen had moeten leveren om haar werkloosheid te 
voorkomen. De werkgever had namelijk echter geen begeleiding 
en outplacement aangeboden, geen bij- of herscholing laten 
plaatsvinden en nagelaten werkneemster ten behoeve van 
haar zoektocht naar passend werk een periode van werk vrij 
te stellen.
Dat de werkneemster geen outplacementtraject of bij- of 
herscholing is aangeboden, was volgens het hof te billijken 
gelet op de moeilijke financiële situatie van de werkgever en 
de betaalde (neven)werkzaamheden van werkneemster. Een 
vrijstelling van het werk was volgens de rechter niet aan de orde, 
omdat de werkneemster slechts een overeenkomst had van tien 
uur per week. Dat de werkgever tijdens het dienstverband geen 
budget voor scholing of opleiding beschikbaar heeft gesteld, 
kan hem volgens de rechter evenmin worden verweten. Voor 
een kleine werkgever zoals in deze zaak is het investeren in 
educatie van werknemers (relatief) kostbaar. Bovendien wordt 
het gebrek aan educatie van werkneemster gecompenseerd 
door de kennis en ervaring, die de werkneemster gedurende 
haar ruim 18 jaar durende dienstverband heeft opgedaan. Deze 
kennis en ervaring hebben haar in staat gesteld als zelfstandige 
werkzaam te zijn.
Het hof is van oordeel dat de opzegging – zonder financiële 
compensatie – niet kennelijk onredelijk is. De gevolgen van 
de beëindiging van het dienstverband zijn voor werkneemster 
weliswaar ernstig, maar niet té ernstig in vergelijking met het 
zwaarwegend belang van de werkgever bij deze beëindiging.
Bron: Hof Arnhem 2-10-2012, nr. 200.099.764 (LJN: BX8873)

Bron: rijskoverheid.nl/ministeries/sociale zaken en werkgelegenheid
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Jubilarissen
25-jarige jubilarissen december 2012
E. Evers uit Kerkrade
K.G. Evers-te Brummelstroete uit Kerkrade
A. Kamerbeek uit Brunssum
J.H.G. Latten uit Voerendaal
E.H.J. Paffen-Heyenrath uit Kerkrade

60-jarige jubilaris december 2012
J. Broeksmit uit Heerlen

25-jarige jubilarissen januari 2013
H.J.H.A. Bosch uit Hoensbroek
J.G. Kunz uit Kerkrade
J.L.M. Pelzer uit Eygelshoven
A.G.M. Thill uit Landgraaf
J.G.P.M. Tummers uit Bunde
J.W. Vorstedt uit Kerkrade
F. de Wit uit Maasbracht

50-jarige jubilarissen januari 2013
E. Derks uit Hoensbroek
M.L. Rademakers uit Heerlen

60-jarige jubilaris januari 2013
J. Martens uit Echt

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

Overleden
Op 6 oktober 2012 overleed in de
leeftijd van 69 jaar ons bondslid
de heer J.M. Peters uit Landgraaf

Op 27 oktober 2012 overleed in de 
leeftijd van 92 jaar ons bondslid
de heer J.M. Bervoets uit Simpelveld

Op 31 oktober 2012 overleed in de
leeftijd van 72 jaar ons bondlid
de heer J. Wolting uit Heerlen

Op 11 november 2012 overleed in de 
leeftijd van 83 jaar ons bondslid
de heer H.H. Regeling uit Bocholtz

Wij bedanken de overleden vrienden
voor hun trouw aan onze organisatie
en wensen hun familie veel sterkte toe!
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Activiteitenkalender 
Vakbond ABW 1e halfjaar 2013

Datum Aanvang Activiteit Locatie
 
Maandag 15-04-12 19.00 uur Ambassadeursbijeenkomst. Cultuurhuis Heerlen
  Voor het thema volg onze website www.vakbondabw.nl Sittarderweg 145
   Heerlen 

Maandag 22-04-12 19.00 uur Pensioenvoorlichting voor leden die tussen 1 juli 2013  Cultuurhuis Heerlen
  en 31 december 2013 65 jaar worden.  Sittarderweg 145
  Spreker: Will Kapell.  Heerlen

Maandag 12-06-12 19.00 uur Jubilarishuldiging  Auberge de Rousch
  25-, 40-, 50- en 60-jarige jubilarissen Kloosterkensweg 17
   Heerlen

Maandag 24-06-12 19.00 uur Algemene Vergadering 2013 Auberge de Rousch
   Kloosterkensweg 17
   Heerlen 

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

OR-Verkiezingen
Mosadex

Op 23 november jl. zijn de nieuwe 
OR-leden van Mosadex voorgesteld 
en geïnstalleerd.

Het ABW-lid Ben Hofmeyer (ves-
tiging |Elsloo) is een van de OR-
leden.

Van harte proficiat Ben en héél veel 
succes toegewenst!
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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
De vakbonden hebben opnieuw onderhandeld over de loons-
verhoging en de 17 ploegendiensten. Uiteindelijk is de loons-
verhoging op 2 x 1,9 % uitgekomen en is het 17 ploegensy-
steem gewijzigd in een 16 ploegensysteem. De leden hebben 
zich met deze aanpassing akkoord verklaard en er is dus met 
terugwerkende kracht tot 1 juli 2012 een nieuwe CAO. 17-ploe-
gensysteem is een ploegendienst van: Maandag t/m vrijdag en 
dan ochtend, middag- en avonddienst= 5 dagen x 3 ploegen = 
15 ploegen + zaterdag en dan ochtend- en middagdienst= 1 dag 
x 2 ploegen = 2 ploegen (15+2=17). 16-ploegensysteem is, nl. 
een ploegendienst van: Maandag t/m vrijdag en dan ochtend, 
middag- en avonddienst= 5 dagen x 3 ploegen = 15 ploegen 
+  alleen de zaterdagochtend= 1 dag x 1 ploegen = 1 ploegen 
(15+1=16)

DocMorris
Op dit moment bestaat het voornemen om het bedrijf te verko-
pen aan de Zwitserse internetapotheek Zu Rose. Verdere mede-
delingen hierover volgen nog.

DSM
Momenteel vinden er geregeld een- of tweedaagse sessies 
plaats met betrekking tot de transformatie van 7 CAO’s naar 
1 DSM CAO Nederland. Tijdens deze bijeenkomsten zijn dus 
de vijf vakbonden (Vakbond ABW, FNV Bondgenoten, De Unie, 
CNV en VHP Synergy) aanwezig alsmede hun kaderleden en 
uiteraard een delegatie van de werkgever.

Kerres Transport Heerlen. 
Door het wegvallen van een opdrachtgever moeten in de loop 
van volgend jaar een aantal medewerkers het bedrijf verlaten. 
Er is voor leden en niet leden een informatieavond verzorgd. 
Daarna is met de werkgever gesproken. Er is geen geld voor een 
sociaal plan. Betrokken medewerkers zullen individueel bege-
leid worden. 

Lanxess
Er is onlangs een principeakkoord afgesloten tussen de vijf 
vakbonden (Vakbond ABW, FNV Bondgenoten, De Unie, CNV 
en VHP Synergy) en de werkgever. Er is een CAO afgesloten 
voor de looptijd van twee jaren met een totale loonsverhoging 
van 4,5 % structureel. Het totale principeakkoord volgt nog.

Licom
Een aantal onderdelen draait op dit moment onder de WOZL 
vlag. Op het moment dat dit geschreven wordt is er nog niet 
voor iedereen duidelijkheid. In ieder geval is er een kleine der-
tigtal CAO medewerkers die geen plek hebben gevonden in de 
nieuwe organisatie. Elders in Vizier (pag. 11) blikken we voor-
uit naar de toekomst van de Sociale Werkvoorziening.

OCI NItrogen
Medio november heeft de eerste 
CAO onderhandeling plaatsgevonden. 
Alle vakbonden (Vakbond ABW, FNV Bondgenoten en De Unie) 
hebben hun voorstellenbrief toegelicht. Wij hebben voorge-
steld een looptijd van 15 maanden tegen een loonsverhoging 
van 3,5 % structureel en € 400,00 bruto eenmalig. Voortzetting 
op 7 december 2012.

RPC
Het blijvend laten vervallen van de ADV dagen en deze koppe-
len aan het bedrijfsresultaat blijft een eis van de werkgever.  Er 
is geen bereidheid om hieraan mee te werken. In het verleden 
is salaris ingeleverd en zijn de ADV dagen hiervoor in de plaats 
gekomen. Deze eenzijdig laten vervallen zonder compensatie is 
dan ook onacceptabel. 

SABIC Europe
In juni jl. zijn de CAO onderhandelingen gestart bij SABIC. De 
laatste onderhandeling heeft in oktober jl. plaatsgevonden. De 
vakbonden ABW, FNV Bondgenoten, De Unie, CNV en VHP 
Synergy hebben hun eis met betrekking tot de RAU helemaal 
laten vallen en hebben een loonsverhoging van 2 x 2 % voor-
gesteld bij een looptijd van 24 maanden. De werkgever is hier 
niet op in gegaan en er is dus nog steeds geen nieuwe CAO tot 
stand gekomen.

Sitech
In oktober jl. is er een principeakkoord tot stand gekomen 
met de vakbonden  ABW, FNV Bondgenoten, De Unie, CNV en 
VHP Synergy en de werkgever. Er is een CAO voor twee jaren 
overeengekomen, te weten vanaf  1 juli 2012 t/m 30 juni 2014. 
De loonsverhoging bedraagt 2% structureel per 1 juli 2012 en 
2% structureel per 1 oktober 2013. Voorts nog een eenmalige 
loonsverhoging van € 300,00 bruto per 1 januari 2013 en 0,5% 
per 1 januari 2014.

SROL/Vizyr
De gesprekken over de harmonisatie van de arbeidsvoorwaar-
den gaan in december 2012 van start. 

Vixia 
Als u dit leest is er waarschijnlijk een sociaal plan afgesloten 
voor de BV medewerkers die in de nieuwe organisatie boven-
tallig worden. Er is hoop dat een aantal van hun overgenomen 
worden door de bij Vixia betrokken gemeenten. 

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

W
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Ambassadeursbijeenkomst nieuwe 
vakantiewetgeving zeer geslaagd

Op maandag 29 oktober jl. was er weer een ABW-ambassadeursbijeenkomst. 
Het thema  was de ‘Nieuwe Vakantiewetgeving per 1 januari 2012’ De locatie 
was het Cultuurhuis Heerlen aan de Sittarderweg 145 te Heerlen.  Dat het 
thema ook nu weer goed gekozen was bleek uit de opkomst. Dertig 30 personen 
woonden deze bijeenkomst bij.

Spreker was Marc Penners van Bronneberg Advocaten.
Hij ging uitgebreid in op:
•	 De nieuwe vakantiewetgeving
•	 De reden van een nieuwe vakantiewetgeving
•	 De wijzigingen, de opbouw van vakantierechten voor zieke werknemers 

vóór en ná 1 januari 2012

Via een drietal voorbeelden liet hij ook zien hoe de opbouw van vakantiedagen    
gebeurt tijdens ziekte:
•	 met een ziekteperiode van 1 januari 2012 tot 31 december 2013
•	 met een ziekteperiode van 1 januari 2010 tot 31 december 2011
•	 met een ziekteperiode van 1 januari 2011 tot 31 december 2012

De verjaring en het vervallen van de vakantierechten
Dat dit onderwerp leeft bleek ook uit de vele vragen die door de deelnemers 
gesteld werden aan Marc Penners en die door hem zeer duidelijk werden beantwoord.

Als service naar onze leden die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp  is het mogelijk om de volledige presentatie van Marc Penners 
te downloaden op onze website www.vakbondabw.nl.
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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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