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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...
Wat brengt 2013 ons?
Aan het begin van het nieuwe jaar overheersen nog steeds de sombere verhalen over de 
economie en vraagt de burger zich af wat die daar in 2013 van gaat merken. Van een echte 
crisis leek zo rond de jaarwisseling even geen sprake. Met z’n allen hebben we weer flink 
geld uitgegeven aan het Kerstfeest en zou er weer voor een recordbedrag van € 70 miljoen 
aan vuurwerk zijn verkocht. Maar ondanks deze feestelijke afsluiting was ook in 2012 het 
vertrouwen van de consumenten laag, met name  uit vrees voor het financiële onheil dat hun 
nog te wachten staat. En die vrees wordt alleen maar groter door  een recent onderzoek van 
het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) waarin staat dat op dit moment een derde van de 
Nederlanders bang is dat de crisis hen komend jaar persoonlijk gaat raken. 

De boodschap uit politiek Den Haag is ons al jaren duidelijk, bezuinigen, bezuinigen en nog 
eens bezuinigen en dan alsmaar ten nadele van de burger, die de kosten van deze bezuinigingen 
maar moet ophoesten. 

De bankencrisis werd in 2008 nog keurig opgevangen door de overheid, maar toen die 
opgevolgd werd door een schuldencrisis van landen zoals Griekenland, werd al gauw duidelijk 
dat de kosten van die crisis niet op het bordje van de overheid terecht kwamen, maar op die 
van de burger. Maar de burger heeft niet alleen met maatregelen van de overheid te maken. 
Wat te denken van de huizenprijzen die behoorlijk zijn gedaald en de prognose is dat die daling 
dit jaar verder gaat.  Verder stijgt de kans om werkloos te raken. In 2013 neemt het aantal 
werklozen met 50.000 toe, tot 525.000 mensen. Zo hoog is de werkloosheid sinds 1996 niet 
geweest. En diegene die vanaf 1 juli werkloos raakt, valt onder de nieuwe, versoberde WW-
regeling. Mogelijk wordt die nog versoepeld, maar nu dreigt de ‘nieuwe’ werkloze na één jaar 
op bijstandsniveau uit te komen.

Ook het Centraal Planbureau (CPB) komt met prognoses. Zo verwachten zij dat elk huishouden 
dit jaar 1,5 % minder besteedt. Omdat de consumptie ook al in 2011 en 2012 terugliep, 
komen de particuliere aankopen dit jaar uit op het niveau van 12 jaar terug. Die teruglopende 
binnenlandse bestedingen leiden ertoe dat economische groei ook in 2013 uitblijft. De 
belangrijkste redenen voor de aarzelingen bij de burger liggen voor de hand. Druk op de lonen 
en pensioenen, oplopende werkloosheid en de slechte situatie op de woningmarkt. Gemiddeld 
gaan de lonen met zo’n 2 % omhoog, maar daar staat een inflatie van 2,75 % tegenover.

Veel plannen van het kabinet-Rutte II hebben pas na 2013 hun (nivellerende) effect. De 
komende maanden laten vooral de maatregelen uit het Lenteakkoord van VVD, CDA, D66, 
GroenLinks en ChristenUnie zich voelen. Zoals de nullijn voor ambtenarensalarissen en de 
hogere btw die al op  1 oktober 2012 is ingevoerd. De meest besproken maatregel van het 
Lenteakkoord was de belasting op de woon-werkvergoeding, de zogeheten forenzentaks, 
maar die riep zoveel weerstand op dat die via het Herfstakkoord is vervangen door een hogere 
assurantiebelasting; natuurlijk ook een lastenverzwaring, maar die loopt minder in het oog. 
Twee op elke vijf huishoudens hebben volgens het Nibud amper nog een financiële buffer. Als 
er dan iets misgaat, komt de crisis hard aan. Veel pijnlijke maatregelen volgen pas in 2014. 

Verder werden we in de 1e week van het nieuwe jaar geconfronteerd met het bizarre nieuws 
van de Nederlandse IT-reus Capgemini die circa 400 te dure, veelal oudere werknemers heeft 
gevraagd vanaf januari 2013 structureel loon in te leveren vanwege stevige concurrentie 
uit onder meer India.  Met deze maatregel wil Capgemini de instroom en doorgroei van 
jongere werknemers meer ruimte  geven. Inmiddels is de centrale ondernemingsraad met 
de salarisverlaging akkoord gegaan, maar persoonlijk ben ik resoluut tegen een dergelijke 
eenzijdige maatregel.  Vakbonden zijn best bereid mee te denken als er problemen zijn, maar 
als er bezuinigd moet worden dan moet dat organisatiebreed en op alle banen van hoog tot 
laag in de organisatie.

Inmiddels hebben we ook ons CAO-Beleid voor 2013 vastgesteld en met de volgende Top 5 
gaan we op pad om CAO’s af te sluiten: 

1. Loon (Koopkrachtverbetering/Koopkrachtbehoud, loon, loonsverhoging), 
2. Pensioenbeleid,
3. Eerder stoppen of langer doorwerken,
4. Scholing, 
5. Behoud van (Jeugd) werkgelegenheid.

Bij het gereed maken van de kopij maken we ons klaar voor de 
Belastingservice 2013. We zijn druk doende met het 
organiseren van een aantal opfriscursussen  voor onze 
belastinginvullers.

Jack Hurxkens,
voorzitter.
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Om te noteren

•	 Het bondskantoor is gesloten 

op Goede vrijdag 29 maart, op 

Maandag 1 april (Paasmaandag), 

op Maandag 29 april (Dag voor   

Koninginnedag) en op Dinsdag 30 

april (Koninginnedag 2013).

•	 Vizier verschijnt minimaal 6 keer 

per jaar.

•	 Het volgende nummer van Vizier 

verschijnt zaterdag 4 mei 2013. 

•	 U kunt kopij inleveren tot uiterlijk 

2 april 2013.Kijk voor het laatste 

nieuws op www.vakbondabw.nl
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CAO-nieuws
ONDERHANDElINGSRESUltAAt CAO MODE EN 
SPORtDEtAIlHANDEl  
De cao heeft een looptijd van 1-6-2012 t/m 30-9-2013. 

lonen 
De loonschalen en de lonen die conform de methodiek 
van het cao-loongebouw in aanmerking komen voor cao-
loonsverhoging, worden per 01-04-2013 verhoogd met  0,5%.
Medewerkers in bedrijven die FUWAM en het loongebouw 
nog niet hebben ingevoerd, ontvangen 5 maanden nadat de 
cao algemeen verbindend is verklaard een loonsverhoging van 
2,5% over de feitelijke lonen. Als werkgevers vóór dat moment 
FUWAM en het loongebouw hebben ingevoerd, dan hebben 
hun medewerkers geen recht op de loonsverhoging. Als deze 
werkgevers functiewaardering hebben ingevoerd zal immers 
in de meeste gevallen het loon stijgen omdat de loontabel 
hoger uitvalt. Daarnaast hebben de medewerkers die in het 
loongebouw zitten en waarbij functiewaardering is ingevoerd 
gewoon recht op hun periodiek. 

levensfasebewust personeelsbeleid 
In het kader van levensfasebewust personeelsbeleid zijn er 
afspraken gemaakt over scholing, mobiliteit, vaste roostervrije 
dag, collectieve ziektekostenverzekering, recht op aanpassing 
arbeidsduur, recht op 1 roostervrije zaterdag per maand, recht 
op preventief spreekuur bedrijfsarts en recht op aanpassing 
ploegendienst/nachtritten. 

PRINCIPEAKKOORD CAO DEtAIlHANDEl AGF  
De cao heeft een looptijd van 1-4-2012 t/m 31-3-2014. 

lonen 
De lonen worden verhoogd:
- per 01-12-2012   1,20% 
- per 01-04-2013   1,20% 
- per 01-01-2014   0,45% 
Met betrekking tot de jeugdlonen wordt er invulling gegeven 
aan de functiegroepen C & D voor medewerkers jonger dan 19 
jaar. De aanloopschaal wordt in duur ingekort. Nu kan iemand 
maximaal 6 maanden in de aanloopschaal verblijven. Dit wordt 
teruggebracht naar 3 maanden. 

tegemoetkoming kosten 
De maaltijdvergoeding wordt aangepast naar € 7,00. 

Werkkostenregeling 
De werkkostenregeling wordt opgenomen in de cao. Men 
kan hier invulling aan geven naar medewerkers door het 
bespreekbaar te maken binnen het bedrijf. 

Arbeidsduur 
Vakantiedagen kunnen een jaar na het verstrijken van het jaar 
nog opgenomen worden. 

VERlENGING CAO BOUWNIJVERHEID  
Op 18 december 2012 zijn cao-partijen bouw voor de eerste 
keer bijeen geweest om te spreken over een nieuwe cao voor de 
Bouwnijverheid. De huidige cao loopt tot en met 31 december 
2012. Tijdens die eerste ronden bleken de standpunten 
dusdanig uit elkaar te liggen, dat door de bonden is gekozen 
voor verlenging van de cao.

Uitkomst van de eerste bespreking is dat de manier waarop 
werkgevers en vakbonden de crisis willen bestrijden, als het gaat 
om te maken cao-afspraken, zeer ver uiteen ligt. De vakbonden 
willen geen tijd spenderen aan langdurige onderhandelingen 
over verslechteringsvoorstellen van werkgevers die volgens 
hen niet leiden tot bestrijding van de crisis. Dit is volgens 
de bond niet verantwoord. Ze hebben daarom gekozen voor 
verlenging van de cao.

Gezien het feit dat geen van de partijen de cao heeft opgezegd, 
wordt de cao automatisch verlengd tot maximaal eind 2013 of 
zoveel eerder als cao-partijen tot nieuwe afspraken komen. In 
het kader van de verlenging hebben FNV Bouw & Infra en CNV 
Vakmensen hun beoogde pakket aan cao-voorstellen van tafel 
gehaald. 

Lees verder op pagina 10 >>>

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
Bronnen: SDU Uitgevers, CAO e-nieuws 2012 nummer 24 en 2013 nummer 1



WEttElIJK MINIMUMlOON PER 1 JANUARI 2013

De bedragen voor het wettelijk minimumloon gaan per 1 janu-
ari 2013 0,91 % omhoog. 
Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 23 jaar en 
ouder bij een volledig dienstverband bedraagt

per 1 januari 2012:
•	 minimum	maandloon:	€	1469,40
•	 minimum	weekloon:	€	339,10
•	 minimum	dagloon:	€	67,82

De bedragen van de minimumjeugdlonen zijn volgens een be-
paald staffelingspercentage van het wettelijk minimumloon af-
geleid. Bij de berekening van de minimum uurlonen moet men 
uitgaan van het aantal arbeidsuren dat normaal is.

WEttElIJK BRUtO MINIMUMlOON EN MINIMUM-
JEUGDlOON PER 1 JANUARI 2013

Leeftijd Staffelingsperc. Per maand Per week Per dag
22 jaar 85% € 1.249,00 € 288,25 € 57,65
21 jaar 72,5% € 1.065,30 € 245,85 € 49,17
20 jaar 61,5% €   903,70 € 208,55 € 41,71
19 jaar 52,5% €   771,45 € 178,05 € 35,61
18 jaar 45,5% €   668,60 € 154,30 € 30,86 
17 jaar 39,5% €   580,40 € 133,95 € 26,79
16 jaar 34,5% €   506,95 € 117,00 € 23,40
15 jaar 30% €   440,80 € 101,75 € 20,35

BRUtO MINIMUMlOON PER UUR PER 1 JANUARI 
2013BIJ EEN GEBRUIKElIJKE ARBEIDSDUUR

Leeftijd werkwk: 36 uur werkwk: 38 uur werkwk: 40 uur
23 jaar+ € 9,42 € 8,92 € 8,48
22 jaar € 8,01 € 7,59 € 7,21
21 jaar € 6,83 € 6,47 € 6,15
20 jaar € 5,79 € 5,49 € 5,21
19 jaar € 4,95 € 4,69 € 4,45
18 jaar € 4,29 € 4,06 € 3,86
17 jaar € 3,72 € 3,53 € 3,35
16 jaar € 3,25 € 3,08 € 2,93
15 jaar € 2,83 € 2,68 € 2,54
Bron: Min SZW 19-10-2012 (Stcrt. 2012, 21293)

SOCIAlE VERZEKERINGEN PER 1 JANUARI 2013

Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong wor-
den vanaf 1 januari 2013 aangepast. De aanpassingen worden 
doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wette-
lijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van € 1456,20  naar 
€ 1469,40 bruto per maand. Daarnaast hebben wijzigingen in
belastingtarieven en heffingskortingen effect op de uitkeringen.
De cumulatie van fiscale maatregelen heeft gevolgen voor de 
uitkeringen die zijn gekoppeld aan het netto minimumloon. De 
netto uitkering van AOW’ers zal tussen de € 10 en de € 20 per 
maand stijgen. Hoe hoog het bedrag is, hangt af van de persoon-
lijke situatie. De netto-uitkering van een alleenstaande AOW’er 
gaat bijvoorbeeld met € 20 omhoog naar € 997,02 per maand. 

Echtparen waarvan beide partners AOW-gerechtigd zijn, krijgen 
in totaal netto ook bijna € 20 per maand erbij. Hun gezamenlijke 
netto-uitkering komt dan uit op € 1362,82 per maand. Dat is 
exclusief vakantietoeslag. De Mogelijke Koopkrachttegemoet-
koming voor Oudere Belastingplichtigen (MKOB) wordt per 
1 januari 2013 verlaagd van € 33,65 naar € 28,14 per maand. 
De verlaging van de MKOB is onderdeel van de Wet uniforme-
ring loonbegrip. De ANW-uitkeringen zijn ook gekoppeld aan 
het netto minimumloon. Hoewel de bruto ANW-uitkeringen 
stijgen (met uitzondering van de halfwezenuitkering) dalen de 
netto ANW-uitkeringen. De netto ANW-uitkeringen dalen met 
€ 3 tot € 10  per maand. De reden hiervoor is de stijging van 
het tarief van de eerste belastingschijf en de afbouw van de al-
gemene heffingskorting. De bruto WW, WIA en WAO uitkerin-
gen worden verhoogd met 0,91%. De werkelijke stijging hangt 
af van persoonlijke omstandigheden. Zo is bijvoorbeeld van be-
lang hoe hoog het inkomen was voordat iemand een uitkering 
kreeg. Voor de berekening van de uitkering geldt bovendien een 
maximum inkomen; verdient iemand meer dan telt het deel bo-
ven dat maximum niet mee bij het bepalen van de hoogte van de 
uitkering. Dit zogeheten maximumdagloon wordt per 1 januari 
2013 vastgesteld op € 194,85 bruto per dag en op jaarbasis € 
50.855,85. Het maximum premieloon wordt per 1 januari 2013 
vastgesteld op € 50.853,00. Per dag komt dit uit op € 195,58.
Alle bedragen en percentages per 1 januari 2013 staan in onder-
staande bijlage.

AOW

AOW’ers die getrouwd zijn of samenwonen hebben elk een ei-
gen recht op een AOW-pensioen. De hoogte daarvan is gelijk aan 
de helft van het netto minimumloon. De AOW voor een alleen-
staandebedraagt 70 % van het netto minimumloon en dat voor 
een eenoudergezin 90 %. Bij die laatste groep gaat het om pensi-
oengerechtigden die een kind verzorgen jonger dan achttien jaar 
voor wie zij kinderbijslag ontvangen. Voor gehuwde AOW’ers 
van wie de partner jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd, 
gelden afwijkende regels. Normaal gesproken is het pensioen 
gelijk aan 50 % van het minimumloon (de uitkering voor een ge-
huwde). Daarbovenop komt een toeslag van maximaal hetzelfde 
bedrag ( bruto € 722,21). Deze toeslag komt te vervallen per 1 
januari 2015. Als het recht op pensioen al ingegaan voor 1 fe-
bruari 1994 dan valt de AOW’er onder een overgangsregeling en 
is het pensioen 70 % van het netto minimumloon. De toeslag is 
dan maximaal 30 %.
De uitkeringsbedragen per 1 januari 2013 zijn als volgt:

Per maand in        Bruto/Netto (1)      Bruto/Netto
Euro                                                                      Vakantie-uitk. (2) 
Gehuwden                     722,21/681,41   49,36 / 46,58 
Geh. max. toeslag 
(partner < 65 jaar) 1444,42/???????   98,72/??????
Maximale toeslag 722,21/?????? 
Ongehuwden 1056,72/ 997,02                 69,12 / 65,22
Ongehuwd + kind 
tot 18 jaar  1338,07/??????  88,87/??????

O
m

 te bew
aren: Sociale verzekeringen 2013 

Bron: rijksoverheid.nl en Staatscourant. N
oot: A

an deze gegevens kunnen geen rechten w
orden ontleend.
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01
3 AOW-pensioen ingegaan vóór 1-2-1994 (3)

Per maand in Euro                              Bruto                                 Bruto                                    
                                                                                      Vakantie-uitk. (2)  
Geh. zonder toeslag        1056,72                69,12
Maximale toeslag  387,70                            
Geh. max. toeslag 
(partner <65 jaar)         1444,42 98,72

(1) Bij de netto-uitkeringen is uitgegaan van de situatie dat betrokke-
nen geen aanvullend pensioen hebben. Deze bedragen verschillen van 
de door de SVB gepubliceerde bedragen. De SVB hanteert exclusief de 
vakantietoeslag. 
(2) De vakantie uitkering wordt in de maand mei beschikbaar gesteld.
(3) Als de partner meer verdient dan € 801,96 bruto vervalt de toeslag. 
Dat geldt ook als de partner een sociale verzekeringsuitkering krijgt 
die hoger is dan dat bedrag.

De AOW-partnertoeslag bedraagt maximaal € 722,21 bruto per 
maand. Hoe hoog de toeslag precies is, hangt af van het huis-
houdinkomen. Als het huishoudinkomen hoger is dan 162% 
van het Bruto Wettelijk Minimum Loon inclusief vakantiegeld, 
dan wordt de AOW-partnertoeslag met 10 % verlaagd. Daar-
naast wordt een deel van het inkomen van de jongere partner 
van de toeslag afgetrokken. Als het bruto-inkomen van de jon-
gere partner uit arbeid hoger is dan € 1303,73 heeft de AOW-
er helemaal geen recht op toeslag (bij een inkomen in verband 
met arbeid (bijvoorbeeld een sociale verzekeringsuitkering), 
vervalt de toeslag bij € 722,21 bruto per maand).
Hieronder een rekenvoorbeeld: We gaan uit van een gepensio-
neerde zonder aanvullend pensioen en een partner met een in-
komen van € 1000,00 bruto per maand. De eerste € 220,41 van 
het partnerinkomen is vrijgesteld.  Ook een derde deel van het 
inkomen daarboven telt niet mee. Als de partner dus € 1000,00 
bruto verdient, telt de eerste € 220,41 niet mee. Ook is een der-
de deel van (€ 1000,00- € 220,41) € 779,59 vrijgesteld, wat uit-
komt op €  259,86. In totaal is dan € 480,27 vrijgesteld. Van de 
toeslag wordt dus € 1000,00 - € 480,27 = € 519,73 ingehouden. 
De toeslag bedraagt dan € 722,21-519,73 = € 202,48.

ANW

De Algemene nabestaandenwet (ANW) is een volksverzekering 
die recht geeft op een uitkering aan volwassenen van wie de 
partner is overleden. Het kan gaan om een huwelijkspartner 
of een partner met wie zij ongehuwd samenwoonde. De uit-
kering bedraagt maximaal 70 % van het netto minimumloon. 
Nabestaanden die een kind verzorgen van 18 jaar of jonger 
waarvan een ouder is overleden, krijgen daarnaast een inko-
mensafhankelijke uitkering van 20 % van het netto minimum-
loon. Ook weeskinderen komen in aanmerking voor een uitke-
ring. De hoogte van de ANW-uitkering is afhankelijk van het 
inkomen van de nabestaande. Uitkeringen worden er geheel 
van afgetrokken. Van inkomen uit arbeid blijft een deel bui-
ten beschouwing (50 % van het minimumloon plus een derde 
deel van het meerdere). Nabestaanden die voor juli 1996 al 
een AWW-uitkering (de voorganger van de ANW) ontvingen, 
krijgen in ieder geval een bodemuitkering van 30 % van het 
brutominimumloon, ook als hun inkomen hoger uitvalt dan de 
bovengenoemde inkomensgrens.

In onderstaand overzicht zijn de bruto ANW bedragen opgeno-
men. De bedragen zijn weergegeven exclusief de tegemoetko-
ming ANW. Deze bedraagt bruto € 16,23 per maand.

 Bruto p.mnd Bruto vak.uitk.
  p.mnd
Maximale nabestaandenuitkering  € 1119,52  € 82,56
Halfwezenuitkering  € 249,53  € 23,58
Wezenuitkering tot 10 jr    € 358,25  € 26,42
Wezenuitkering van 10 tot 16 jr   € 537,37  € 39,63
Wezenuitkering van 16 tot 21/27 jr   € 716,49  € 52,84

WAJONG

De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicap-
ten (Wajong) biedt jonge gehandicapten een uitkering op mini-
mumniveau. De grondslag op basis waarvan de uitkering wordt 
berekend gaat per 1 januari 2013 omhoog. Ook de grondslagen 
voor Wajong-gerechtigden beneden de 23 jaar, die worden af-
geleid van de minimumjeugdlonen, worden op die datum ver-
hoogd.
Bruto grondslagen per 1 januari 2013 (exclusief vakantietoe-
slag) per dag:

vanaf 23 jaar ten hoogste € 67,56
 22 jaar ten hoogste € 57,43
 21 jaar ten hoogste € 48,98
 20 jaar ten hoogste € 41,55
 19 jaar ten hoogste € 35,47
 18 jaar ten hoogste € 30,74

Naast de Wajong-uitkering heeft elke Wajong-gerechtigde on-
der de 23 jaar recht op een tegemoetkoming ter compensatie
van de inkomensachteruitgang door de invoering van de Zorg-
verzekeringswet:

22 jaar € 1,81  bruto per maand
21 jaar € 4,41
20 jaar € 8,95
19 jaar € 14,93
18 jaar € 15,57

MAxIMUMDAGlOON (WW, WIA EN WAO)

Per 1 januari 2013 worden bestaande uitkeringen verhoogd met 
0,91 %. De hoogte van de WW, WIA en WAO-uitkering hangt 
mede af van de hoogte van het laatst verdiende loon en het zoge-
noemde maximumdagloon. Per 1 januari 2013 wordt het maxi-
mumdagloon verhoogd van € 193,09 naar € 194,85 bruto.

tOESlAGENWEt

De Toeslagenwet zorgt voor een aanvulling op een aantal uit-
keringen tot het sociaal minimum. Het gaat bijvoorbeeld om 
de WW, WIA, WAO en ZW-uitkering. Er ontstaat recht op een 
toeslag als uitkeringsgerechtigde een uitkering ontvangt die 
lager is dan het normbedrag. Het normbedrag voor gehuw-
den is gekoppeld aan 100 % van het bruto minimumloon. Het 
normbedrag van alleenstaanden vanaf 23 jaar is op netto basis 
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gerelateerd aan 70 % van het netto minimumloon terwijl de 
normbedragen van 18- t/m 22-jarigen zijn gekoppeld aan 75 % 
van de desbetreffende netto minimumjeugdlonen. Het norm-
bedrag voor alleenstaande ouders is gekoppeld aan 90 % van  
het netto minimumloon. De toeslag vult de uitkering aan tot 
het normbedrag, maar het totaal van de uitkering en toeslag 
samen is niet meer dan het vroegere loon. Een toeslag op de 
uitkering kan worden aangevraagd bij het UWV.
De hoogte van de normbedragen per 1 januari 2013 is als volgt 
vastgesteld:

ZW/WW/WAO/WIA/Wajong*
Gehuwden  € 67,56 bruto per dag
Alleenstaande ouders € 63,70
Alleenstaanden:  
vanaf  23 jaar  € 51,21
  22 jaar  € 40,26
  21 jaar  € 33,96
  20 jaar  € 28,40
  19 jaar  € 23,73
  18 jaar  € 19,88

*exclusief vakantietoeslag
Bron: www.rijksoverheid/ministeries/szw/nieuws

BIJStANDSUItKERINGEN, IOAW EN IOAZ PER 1-1-2013

De bijstandsuitkeringen wijzigen per 1 januari 2013 als ge-
volg van de koppeling aan de lonen en doorwerking van fiscale 
maatregelen. De hoogte van de bijstandsuitkering voor paren 
in de leeftijd vanaf 21 jaar tot  de pensioengerechtigde leeftijd, 
wordt met ingang van 1 januari € 1.321,96 netto per maand, 
inclusief het vakantiegeld. De bijstandsuitkering voor alleen-
staanden tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd 
wordt € 660,98 netto per maand. Alleenstaande ouders krijgen 
vanaf 1 januari 2013 € 925,37 netto per maand. Alleenstaanden 
en alleenstaande ouders kunnen in aanmerking komen voor 
een toeslag van maximaal € 264,39 per maand, indien zij geen 
(woon)kosten kunnen delen met een ander. In de bijstandsuit-
keringen is een vakantie-uitkering begrepen van 5 procent van 
die uitkering. De Aanvullende inkomensvoorziening ouderen 
(Aio) bedraagt voor een paar € 1.397,30 netto per maand in-
clusief vakantiegeld en voor een alleenstaande € 1.015,16 per 
maand. Bovengenoemde bedragen zijn, ondanks de koppeling 
aan de lonen, lager dan nu. Voor een alleenstaande € 7,46 en 
voor een paar € 14,91 lager. Dit is het gevolg van een samen-

loop van de afbouw van de dubbele algemene heffingskorting 
en andere fiscale maatregelen. Een gelijktijdige verhoging van 
de zorgtoeslag per 2013 biedt compensatie voor deze effecten. 
De koopkracht van bijstandsgerechtigden ontwikkelt zich in 
2013 in lijn met het algemene beeld van de koopkracht, die 
voor de meeste Nederlanders in 2013 daalt.

De netto normbedragen voor mensen van 21 tot de pen-
sioengerechtigde leeftijd die een uitkering krijgen op 
grond van de Wet werk en bijstand in euro’s :

Noot: De nieuwe bedragen per 1 januari 2013 zijn onder voor-
behoud van goedkeuring door de Eerste Kamer van het wets-
voorstel tot wijziging van de Wet werken bijstand.

  p. maand  Vak.-uitkering       Totaal
Gezinnen                   1255,86    66,10        1321,96
Alleenstaande ouders       879,10    46,27          925,37
Alleenstaanden            627,93    33,05 660,98
Maximale toeslag
voor mensen van 21 jaar
tot pensioengerechtigde
leeftijd: 
Alleenstaande ouders
en alleenstaanden:         251,17        13,22 264,39

De netto normbedragen voor mensen vanaf de pensioen-
gerechtigde leeftijd die een uitkering krijgen op grond 
van de Wet werk en bijstand in euro’s:

  p. maand  Vak.-uitkering       Totaal
Een paar:                 1327,43       69,87  1397,30
Alleenstaanden:            964,40       50,76  1015,16

Normbedragen voor mensen die in een inrichting ver-
blijven:

   p. maand  Vak.-uitkering Totaal
Alleenstaande of
alleenstaande ouder:  278,29 14,65 292,94
Paar:  432,85 22,78 455,63

Eigen vermogen
Mensen hoeven niet al hun spaargeld op te maken vóór ze 
in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Het vrij 
te laten vermogen is voor gezinnen € 11.590,00 en voor al-
leenstaanden €  5.795,00. Voor mensen die een bijstands-
uitkering ontvangen en een eigen huis bewonen, geldt een 
extra vrijlating van maximaal € 48.900,00.

Premie voor re-integratie
Gemeenten mogen bijstandsgerechtigden een premie geven 
die ertoe bijdraagt dat ze makkelijker aan het werk komen. 
Die premie is maximaal € 2.250,00 per jaar.

Onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk
Bijstandsgerechtigden die vrijwilligerswerk doen, krijgen daar 
soms een onkostenvergoeding voor. Die mogen ze tot een be-

O
m

 te bew
aren: Sociale verzekeringen 2013 

Bron: rijksoverheid.nl en Staatscourant. N
oot: A

an deze gegevens kunnen geen rechten w
orden ontleend

Loonstrookje verplicht

De werkgever moet een specificatie van het loon verstrekken, het 
zogenaamde loonstrookje (boek 7: art. 626 Burgerlijk Wetboek). 
Bij de eerste loonbetaling en vervolgens iedere keer als er iets wij-
zigt in het loon of in de inhoudingen.

Voor nadere en deskundige informatie en uitleg kunt u na het 
maken van een afspraak bij ons terecht op het bondskantoor en 
wel tijdens de spreekuren op dinsdag en donderdag.
Let wel: de spreekuren zijn alleen op afspraak!! 
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Belastingservice ABW-leden - IB 2012
Als lid van de Vakbond ABW kunt u ook dit jaar weer bij onze vakbond terecht voor 

GRATIS hulp bij het invullen van uw belastingformulier.  

Alleen voor leden 
Onze belastingservice is alleen bedoeld voor de eigen leden. 

Voor degenen die niet zijn aangesloten bij de Vakbond ABW wordt dus geen formulier ingevuld.  

Afsprakensysteem 
Wij werken met een afsprakensysteem. Wie zijn belastingformulier wil laten invullen door de bond

 moet eerst een afspraak maken met onze administratie. Bel hiervoor: 045-571 99 55.  

Wat moet u meenemen 
Voor een uitgebreid overzicht van de gegevens welke u mee moet nemen verwijzen wij u naar de 

CHECKLIST die als APARTE bijlage bij dit vakblad zit ingesloten. Deze checklist kunt u ook 
downloaden op onze website: vakbondabw.nl.  

Dringend verzoek 
Nogmaals een dringend verzoek aan alle leden die gebruik maken van onze belastingservice om voor dat u 

naar kantoor komt deze checklist zorgvuldig na te lopen.    

perkt bedrag houden, zonder dat de hoogte van hun uitkering 
verandert. Als het gaat om vrijwilligerswerk dat de gemeente 
noodzakelijk vindt voor re-integratie van een bijstandsgerech-
tigde, dan mag er per maand maximaal € 150,00 vrij ontvangen 
worden. Per jaar is het maximum € 1.500,00. In alle andere ge-
vallen is de grens van de vrij te laten onkostenvergoeding lager: 
maximaal € 95,00 per maand, met een maximum van € 764,00 
per jaar.

IOAW en IOAZ

De IOAW (wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze werknemers) is bestemd voor 
oudere langdurig werklozen die 50 jaar of ouder waren op het 
moment dat zij werkloos werden en voor gedeeltelijk arbeids-
ongeschikte werklozen, ongeacht hun leeftijd. Voor de IOAZ 
(wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidson-
geschikte gewezen zelfstandigen) komen mensen van 55 jaar 
of ouder en gedeeltelijk arbeidsongeschikte ex-zelfstandigen 
(ongeacht hun leeftijd) in aanmerking die noodgedwongen hun 
bedrijf of beroep moesten beëindigen. De IOAW en de IOAZ 
vullen het totale inkomen van de rechthebbende en zijn part-
ner aan tot bijstandsniveau. Op de hierna volgende grondsla-
gen worden dus de bruto inkomsten van de rechthebbende en 
zijn of haar partner in mindering gebracht.

De bruto grondslag bedraagt voor:

Bruto grondslag       Per maand Vak.uitk.  Totaal
(in euro’s)
Geh. en ongeh. 
partn. beide 21 jr 
of ouder 1451,30 116,10 1567,40
Alleenst. 21 jr 
of ouder met 1 of 
meer kinderen  1386,94 110,95 1497,89
Alleenst. 23 jr + 1113,73  89,10 1202,83
Alleenst. 22 jr 875,50 70,04 945,54
Alleenst. 21 jr 725,39  58,03 783,42

Voor mensen onder de 21 jaar gelden lagere bedragen. In tegen-
stelling tot de bijstand wordt bij de IOAW geen rekening gehou-
den met vermogen. Bij de IOAZ wordt wel rekening gehouden 
met andere inkomsten en ook met vermogen. Zo blijft vermogen 
tot een bedrag van € 127.400,- buiten beschouwing. Het vermo-
gen boven het bedrag van maximaal € 127.400,- wordt geacht 
jaarlijks 4 % inkomsten op te leveren: die worden in mindering 
gebracht op de uitkering. Voor mensen die een IOAZ-uitkering 
krijgen en een pensioentekort hebben, wordt een bedrag tot 
maximaal € 114.131.283,- ten behoeve van aanvullende pensi-
oenvoorzieningen buiten beschouwing gelaten.

Bron: www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw en  Staatscourant
Noot: Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend
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Even voorstellen
Jeroen Dejalle

Pensioenen: iedereen krijgt er mee te maken. Dat kan al over en-
kele maanden zijn, of pas over veertig jaar. Hoewel het vaak ver 
weg lijkt, is het belangrijk om al op tijd na te denken over de ou-
dedagsvoorziening. Dat begint al bij de eerste baan. Een gesprek 
met Jeroen Dejalle, deelnemersraadslid bij pensioenfonds ABP 
over het huidige pensioenstelsel en de positie van jongeren hier 
binnen.

Jeroen Dejalle studeert momenteel Bestuurskunde aan de Eras-
mus Universiteit in Rotterdam. Daarnaast is hij docent op het 
HBO en sinds 1 januari 2012 
lid van de deelnemersraad van 
het ABP. “Ik rolde daarin via een 
initiatief van CNV  jongeren en 
FNV jong. Zij hadden het idee 
dat er meer jongeren betrokken 
moesten worden bij het thema 
pensioenen en hebben toen 
een masterclass georganiseerd.” 
Dejalle kreeg een cursus pensi-
oenen en een plek in de deel-
nemersraad van het ABP. “Zo’n 
deelnemersraad is een mede-
zeggenschapsorgaan bij een 
pensioenfonds en geeft advies 
aan het bestuur. Dat betekent 
dat wij veel stukken moeten le-
zen, waaronder jaarrekeningen 
en beleggingsplannen, en daar-
over een positief of een negatief 
advies geven aan het bestuur. De raad bij het ABP bestaat uit 
fracties die ingevuld worden door de vakbonden. De grootte van 
de achterban bepaalt hoeveel zetels elke vakbond krijgt. De in 
totaal 36 personen in de deelnemersraad moeten dan samen tot 
adviezen komen voor het bestuur.” Toch zit Dejalle niet specifiek 
voor de jongeren in de raad. “Iedereen moet doen aan evenwich-
tige belangbehartiging. Mijn rol is dus niet zozeer om de positie 
van jongeren te versterken maar ik zit er meer als iemand met 
jonge en frisse ideeën. Natuurlijk kijk ik wel met een schuin oog 
naar de gevolgen van bepaalde maatregelen voor jongeren.”

Met een leeftijd van 26 jaar is Jeroen Dejalle een niet veel voor-
komende verschijning in de deelnemersraad van een pensioen-
fonds. “De eerste keer dat ik binnen kwam dacht ik meteen, 
‘wow, oud en grijs’.  De reacties waren vooral verrast, maar ieder-
een was wel bereid om uit te leggen hoe alles in zijn werk ging.” 
Toch merkte Dejalle al snel dat het moeilijk is om nieuwe ideeën 
in te brengen. “De meeste leden zitten al een hele tijd in die raad 
en hebben standpunten waar ze maar moeilijk vanaf komen. De 
fundamentele discussies worden er amper gevoerd en eigenlijk 
vindt iedereen dat het systeem goed werkt. Er wordt vooral na-
gedacht over de vraag hoe het verhaal naar de deelnemer te bren-

gen.“ Dat is de rol die Dejalle zichzelf vooral toebedeelt.  Ik zie 
mezelf dan ook meer als iemand die pensioenen en het verhaal 
van het ABP aan de jongeren moet vertellen.”  

Dejalle ziet dat er weinig mensen nadenken over hun pensioen. 
“De urgentie ontbreekt en eigenlijk snap ik dat ook wel. Er zijn 
zoveel andere dingen waar je al over na moet denken en pensioe-
nen lijken nog ver weg. 
Onderzoek wijst volgens Dejalle uit dat iemand ongeveer vijftien 
jaar vooruit kan denken. “Ver vooruit kijken is dus moeilijk. Pas 

rond het vijftigste levensjaar 
beginnen mensen na te den-
ken over hun pensioen. Als je 
dan bedenkt dat je extra wil bij 
sparen dan is dat veel duurder.” 
Toch is dat wel belangrijk. Wei-
nig jongeren weten hoeveel ze 
krijgen als ze 67 zijn en klaar 
met werken. Een AOW uitke-
ring voor een alleenstaande is 
rond de 900 euro. Als je niet na-
denkt over je oudedagsvoorzie-
ning kun je dat reizen later op je 
buik schrijven.“

Ook het veranderen van regels 
is een veelgehoord argument 
om het regelen van een pen-
sioen uit te stellen. Zo werd 
onlangs nog de rekenrente (zie 

infoblokje) voor pensioenfondsen aangepast. Dat is volgens De-
jalle niet verstandig. “Ik vind het gevaarlijk om zoiets in deze 
tijd te veranderen. Doel van deze maatregel was om niet teveel 
gekke dingen te hoeven doen zoals korten, nu we er even slecht 
voor staan. Het rare is dat toen we er goed voor stonden, we ook 
allemaal gekke dingen gingen doen. Zo werden er in de jaren 
’80 de premies verlaagd en ging de overheid uit de pensioenpot 
graaien.“ 

De grote vraag in de pensioenwereld blijft volgens Dejalle toch 
voor welk systeem er gekozen wordt. “In een individueel stelsel 
heb je weinig te maken met anderen. Je kunt zelf kiezen hoeveel 
risico je neemt, maar de kosten zijn wel hoger. Aan de andere 
kant is het collectieve sparen goedkoper maar wel minder trans-
parant. Daarnaast speelt ook solidariteit een rol. Willen we beta-
len voor iemand die honderd jaar oud wordt, terwijl een ander, 
die maar zeventig jaar wordt, zijn gespaarde pensioen amper kan 
gebruiken. Ik vind het collectieve idee beter, alleen zijn er in het 
verleden rare afspraken gemaakt zoals welvaartsvaste pensioe-
nen en vaste indexaties. Daardoor komt het erop neer dat wij 
nu als jongeren tegen de ouderen moet zeggen dat geld niet aan 
de boom groeit.”                      

Lees verder op de volgende pagina >>>

Jongeren en pensioen
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Dejalle raadt iedereen dan ook aan om bij je (toekomstig) werk-
gever te vragen hoe het pensioen geregeld is. “Als er geen pensi-
oenregeling is, maak dat dan in orde. Het is ook aan te raden om 
je huis zo snel mogelijk af te lossen zodat dat afbetaald is als je 
met pensioen gaat. Het zou vervelend zijn als je hypotheek op 
hetzelfde niveau blijft doorlopen als je met pensioen gaat maar 
je inkomsten dalen door een mager pensioen. Daarnaast kun je 
altijd extra bij sparen. Als je dat doet, dan kun je na je 67e hope-
lijk ook echt genieten van je oudedag en de reisjes maken waar 
je van droomt.” 

CAO Nieuwsradar
Bronnen: SDU Uitgevers, CAO e-nieuws 2012 nummer 24 en 2013 nummer 1

NIEUWE FUNCtIE- EN lOONStRUCtUUR SCHIlDERS  
Er komt een nieuwe functie- en loonstructuur in de schilder 
sector. In de cao 2006-2008 hebben partijen afgesproken om 
de functie- en loonstructuur te vernieuwen. De nieuwe functie- 
en loonstructuur gaat in per 1 april 2013.
Er komt een nieuw stelsel van functieomschrijvingen én een 
nieuwe opzet van de lonen. Er komen bijvoorbeeld vier varia-
ties op het beroep schilder. Die variaties vormen een loopbaan-
pad. Ook kan het loon hoger worden, in lijn met de nieuwe (ho-
gere) functie. Werknemers kunnen er een trede (periodiek) bij 
krijgen via beoordelingsgesprekken. 

HERVAttING CAO-ONDERHANDElINGEN MOtOR-
VOERtUIGEN- EN tWEEWIElERBEDRIJF  
De cao-onderhandelingen tussen Bovag en de bonden worden 
op 10 januari 2013 hervat. Dat meldt de Bovag.
De afgelopen weken hebben er verkennende gesprekken 
plaatsgevonden. In deze gesprekken is gezocht naar mogelijke 
oplossingen. Vooralsnog heeft dit niet geleid tot een resultaat. 
Er is desondanks afgesproken om formeel de standpunten naar 
aanleiding van de verkennende gesprekken met elkaar uit te 
wisselen. 

PENSIOENPREMIES 2013 PENSIOENFONDS MEtAAl 
EN tECHNIEK 
Het bestuur van het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) 
heeft de premie, franchise en indexatie 2013 vastgesteld. De 
premie wordt 32,3% van de pensioengrondslag; de franchise 
is vastgesteld op € 15.904; het grensbedrag 2013 is € 79.176 
euro. De premie voor het pensioengevend jaarsalaris boven 
dit bedrag is 24,3%; de ingegane pensioenen en de opgebouw-
de pensioenen van niet-actieven worden in 2013 niet geïn-
dexeerd, evenmin als de opgebouwde pensioenen van actieve 

deelnemers; per 31 december 2012 gaat PMT over op nieuwe 
sterftegrondslagen, te weten de PMT_2012 prognosetafel, af-
geleid van de AG 2012-2062 prognosetafel met ongewijzigde 
fondsspecifieke reductiefactoren. Daarmee neemt de techni-
sche voorziening eind 2012 met ruim 1% toe.
De franchise is verhoogd met 1,74%, conform het gemiddelde 
van de stijging van de AOW en de cao-lonen. De premie als 
percentage van de totaal gemiddelde loonsom in de Metaal en 
Techniek is vastgesteld op 18,1%. Dit is een kostendekkende 
premie die bijdraagt aan het herstel van het fonds.
In februari 2013 wordt het herstelplan geëvalueerd op basis 
van de cijfers eind 2012. Op basis van deze evaluatie besluit 
het bestuur of de per 1 april 2013 reeds aangekondigde korting 
van (maximaal) 7% daadwerkelijk wordt geëffectueerd en of er 
een eventuele aanvullende aankondiging van een korting nodig 
is per 1 april 2014. De dekkingsgraad eind november 2012 ligt 
op 91,9% (nog vóór overgang op nieuwe sterftegrondslagen). 

OP KORtE tERMIJN GEEN NIEUWE CAO BANDEN EN 
WIElENBRANCHE  
Opschoon de onderhandelingen voor de nieuwe cao Banden en 
wielen in constructieve sfeer verlopen, is er op korte termijn 
geen principeakkoord voor een nieuwe cao te verwachten. Het 
vervolg van de cao-onderhandelingen is namelijk in maart/
april 2013. 
De partijen liggen nog uit elkaar op het onderwerp lonen. Vol-
gens vakbond De Unie is echter de grote winst dat ‘cao-partijen 
deze keer de traditionele patstelling hebben vermeden’. De 
bond verwacht dat in de tussentijd zal worden doorgepraat 
over andere onderwerpen dan de salarissen, zodat men vol-
gend jaar goed voorbereid de formele onderhandelingen kan 
hervatten. 

Lees verder op pagina 15 >>>

Rekenrente:
Pensioenfondsen mogen volgens de wet rekenen met een vaste rente om de waarde van hun beleggingen in de toekomst te kun-
nen bepalen. Dat is de rekenrente. Wanneer de overheid beslist om deze rekenrente te verhogen, dan mogen pensioenfondsen dus 
rekenen met meer fictieve inkomsten in de toekomst. Hoewel de daadwerkelijk financiële situatie dan niet verandert, hoeft een 
pensioenfonds minder snel te korten op de pensioenen of de premies te verhogen.

Pensioenavond Vakbond ABW:
Jeroen Dejalle was een van de sprekers die was uitgenodigd 
voor het seminar jongeren en pensioen, dat Vakbond ABW 
op 26 november had gepland. Door een te gering aantal aan-
meldingen is dit seminar toen niet doorgegaan. Vakbond 
ABW zal echter blijven proberen de jongeren te overtuigen 
van de noodzaak om stil te staan bij hun pensioen.
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Voor u gelezen
Bron: rijskoverheid.nl/ministeries/sociale zaken en werkgelegenheid

BOUWVAK 2013 
Regio  Periode  Week 
Noord Nederland 22 jul 2013 t/m 9 aug  30 t/m 32 
Midden Nederland 29 jul 2013 t/m 16 aug  31 t/m 33 
Zuid Nederland 15 jul 2013 t/m 2 aug  29 t/m 31

Bouwvak Regio Noord: Groningen, Friesland, Drente, 
Overijssel, Noord-Holland, Flevoland met uitzondering van: 
Zeewolde, Gelderland: Hattem. Utrecht: Eemnes en Loosdrecht. 

Bouwvak Regio Midden: Zuid-Holland, Utrecht met 
uitzondering van Eemnes en Loosdrecht, Noord-Brabant: 
Werkendam, Woudrichem, Flevoland: Zeewolde, Gelderland: 
Aalten, Apeldoorn, Barneveld, Bergh, Berkelland, Brummen, 
Buren, Culemborg, Dinxperlo, Doetinchem, Echteld, Ede, 
Elburg, Epe, Ermelo, Geldermalsen, Gorssel, Groenlo, 
Harderwijk, Heerde, Hengelo GLD, Hoevelaken, Hummelo en 
Keppel, Kesteren, Lichtenvoorde, Lienden, Lingewaal, Lochem, 
Maurik, Neerijnen, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Oude 
IJsselstreek, Putten, Scherpenzeel, Steenderen, Tiel, Voorst, 
Vorden, Wageningen, Warnsveld, Wehl, Winterswijk, Zelhem, 
Zutphen. 

Bouwvak Regio Zuid: Zeeland, Limburg, Noord-Brabant met 
uitzondering van Werkendam en Woudrichem, Gelderland: 
Ammerzoden, Angerlo, Arnhem, Bemmel, Beuningen, Brakel, 
Didam, Dodewaard, Doesburg, Druten, Duiven, Groesbeek, 
Hedel, Heerewaarden, Heumen, Kerkwijk, Maasdriel, Millingen 
aan de Rijn, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, 
Rozendaal, Rijnwaarden, Ubbergen, Valburg, Westervoort, 
West Maas en Waal, Wijchen, Zaltbommel, Zevenaar.

SlECHtE BEtAlING VAN PERSONEEl ZONDER 
CONtRACt
Nederlanders met een tijdelijk contract krijgen 
verhoudingsgewijs slecht betaald. Bijna de helft (48 %) van 
de werknemers met een tijdelijk contract verdient een laag 
salaris, afgezet tegen mensen in vaste dienst. Daarmee scoort 
Nederland het slechtst van alle Europese landen. Dat blijkt 
uit onderzoek van Eurostat, het statistische bureau van 
de Europese Unie. Eurostat definieert ‘kleinverdieners’ als 
werknemers die minder dan tweederde van een modaal salaris 
verdienen – in Nederland is dat € 10,20 per uur. 
In Nederland zijn meer vrouwen (21,2 %) dan mannen (15,2 
%) kleinverdiener met een tijdelijk contract. De grootste groep 
bestaat uit werknemers onder de dertig jaar. 
Nederlandse werknemers met een vast contract hebben het 
beduidend beter; van hen is 15,3 % een kleinverdiener. Dat 
percentage ligt iets onder het Europese gemiddelde van 15,7 %. 
Bron: NRC d.d. 03-01-2013

VERANDERINGEN OP 1 JANUARI 2013
Per 1 januari 2013 treden een aantal nieuwe wetten in werking. 
Ook worden in 2013 verschillende veranderingen van kracht 

waar veel mensen mee te maken krijgen. Een overzicht van de 
belangrijkste veranderingen:

Invoering Wet werken naar vermogen (Wwnv) gepland 
per 1 januari 2013
Het kabinet wilde de invoering van de nieuwe regeling 
voor de onderkant van de arbeidsmarkt, Wet werken naar 
vermogen invoeren in 2012. Maar om gemeenten meer 
voorbereidingstijd te geven is de invoering nu doorgeschoven 
naar 2013. In deze nieuwe wet zullen de bijstand(WWB), 
sociale werkplaatsen(WSW), de Wajong mensen die van jongs 
af aan gehandicapt zijn en de recent ingevoerde Wet investeren 
jongeren(WIJ) worden opgenomen. Mensen die kunnen 
werken en die nu nog een beroep doen op één van bovenstaande 
wetten vallen vanaf 1 januari 2013 onder de nieuwe wet Wwnv.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten(VNG) had van 
begin af aan om uitstel gevraagd voor het arbeidsmarktplan. 
Dit jaar nog wordt door het ministerie van Sociale Zaken een 
projectgroep geformeerd voor de nieuwe regeling Werken 
naar vermogen. Het kabinet wil hoe dan ook volgend jaar 
(2012) al beginnen met €400 miljoen te bezuinigen op re-
integratiemiddelen voor het aan werk helpen van werklozen.

loonaanvulling 
Gemeenten krijgen straks meer vrijheid bij de inzet van de 
beschikbare middelen. Zij krijgen straks één ongedeeld re-
integratiebudget.
Het idee is om vanaf 2013 gemeenten de mogelijkheid te 
beiden om mensen die bijvoorbeeld wegens een verstandelijke, 
lichamelijke op psychische beperking niet in staat zijn 
zelfstandig 100 procent van het minimumloon te verdienen, 
tijdelijk met een loonaanvulling aan de slag te helpen. 
Werkgevers hoeven dan alleen te betalen voor dat deel dat deze 
personen wel productie kunnen leveren.

Nieuwe Drank- en Horecawet
Op 1 januari 2013 is de aangepaste Drank- en Horecawet 
ingegaan. De regels voor de verkoop van alcohol aan jongeren 
onder de 16 zijn strenger geworden. 
De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe wet:
Jongeren onder de 16 jaar zijn strafbaar als ze alcohol bij zich 
hebben op straat of op andere plekken in de openbare ruimte. 
Bijvoorbeeld in een kroeg, winkelcentrum, stationshal of park. 
Het maakt niet uit of jongeren beneden de 16 zwak alcoholische 
drank of sterke drank bij zich hebben. Ze zijn in beide gevallen 
strafbaar. 
De burgemeester kan de alcoholverkoop in de detailhandel 
tijdelijk verbieden als geconstateerd is dat de leeftijdsgrenzen 
3 keer zijn overtreden binnen een periode van 12 maanden. 
De gemeenten gaan voortaan toezicht houden op de naleving 
van de Drank- en Horecawet. Nu is de Nederlandse Voedsel 
en Waren Autoriteit (NVWA) hiervoor verantwoordelijk. De 
Handreiking Drank- en Horecawet helpt gemeenten bij de 
uitvoering van hun nieuwe taken.     

Verder op volgende pag. >>>
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Nationale politie
De invoering van de nationale  politie op 1 januari 2013 
betekent dat de huidige 25 regiokorpsen en het Korps 
landelijke politiediensten opgaan in 1 landelijk korps dat zal 
bestaan uit 10 regionale eenheden, een landelijke eenheid 
en een ondersteunende dienst voor bedrijfsvoeringstaken, 
zoals ICT en personeelszaken. De korpschef wordt belast 
met de leiding en het beheer van de nationale politie. Hij is 
ondergeschikt aan de minister van Veiligheid en Justitie en 
legt ook verantwoording aan hem af. Ook de medezeggenschap 
zal opnieuw ingericht worden.

Brandweer
Alle taken van de brandweer worden met ingang van 1 januari 
2013 door de veiligheidsregio uitgevoerd. Er zal dus geen 
gemeentelijke brandweer meer zijn. Daarnaast worden alle 
taken op het terrein van de fysieke veiligheid gebundeld in 1 
organisatie, het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Het IFV 
wordt bestuurd door de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s. 
Het instituut deelt onder meer informatie en expertise, beheert 
materieel en telecomvoorzieningen en houdt zich bezig met 
opleidingen.

Herziening gerechtelijke kaart
Met de herziening van de gerechtelijke kaart wordt het 
aantal arrondissementen teruggebracht tot 10 en het aantal 
ressorten tot 4 (Amsterdam, Arnhem-Leeuwarden, Den Haag, 
‘s-Hertogenbosch).
Het oorspronkelijk voorgestelde arrondissement Oost-
Nederland wordt met ingang van 1 april 2013 gesplitst in de 
arrondissementen Overijssel en Gelderland. Er komen dan 11 
arrondissementen, in plaats van 10. Dit is het gevolg van een 
motie die tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de 
Eerste Kamer werd ingediend en aanvaard.
De Ondernemingskamer blijft gewoon gevestigd in Amsterdam.

Notariaat
De vernieuwde Wet op het notarisambt (Wna), zoals die op 
1 januari 2013 in werking treedt, verandert veel voor het 
notariaat. Zo wordt het toezicht versterkt en komt er een 
scheiding van het wettelijk toezicht en de tuchtrechtspraak. 
Kandidaten voor benoeming tot notaris worden getoetst op 
hun persoonlijke geschiktheid. Dat gebeurt door de Commissie 
toegang notariaat. Ook scherpt de Wna de weigeringsplicht 
aan: bij een vermoeden van dubieuze praktijken, moet de 
notaris zijn diensten weigeren. 

Bestuursprocesrecht
Bestuursrechters krijgen meer mogelijkheden om zaken sneller 
en definitief af te doen. De wet die het bestuursprocesrecht 
efficiënter en eenvoudiger maakt, treedt op 1 januari 2013 in 
werking. Het zal bijvoorbeeld minder vaak nodig zijn om een 
heel nieuw besluitvormingstraject te volgen als de rechter 
gebreken in een besluit van bijvoorbeeld een gemeente of 
provincie heeft geconstateerd die er voor de inhoud van het 
besluit niet toe doen. Dit voorkomt onnodige vertraging in de 
procedure. Het kabinetsbeleid is erop gericht te bevorderen dat 
zoveel mogelijk geschillen na afloop van een bestuursrechtelijke 
procedure definitief zijn beslecht, met andere woorden: dat de 
eerste uitspraak van de bestuursrechter ook daadwerkelijk een 
einduitspraak is. Dat komt burgers en bestuur ten goede.

lEES MEER OP

WWW.VAKBONDABW.Nl

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.



Gouden bruiloft
Op zaterdag 19 januari jl. waren de 
heer en mevrouw Dancsecs-Gillissen uit 
Landgraaf 50 jaar gehuwd.

Vanaf deze plaats onze hartelijke ge-
lukwensen! Een nog lange en goede toe-
komst samen wordt jullie toegewenst 
door de Vakbond ABW! Proficiat!

Jubilarissen
25-jarige jubilarissen februari 2013
R.J. Grootherder uit Heerlen
B.M. Koszijk uit Heerlen
J.H.M. Schaap uit Kerkrade
F.M.M.A. Schlösser uit Kerkrade
I.E.M. Schmets uit Heerlen
P.L.W. Vaessen uit Swalmen
A.F. Vermeulen uit Voerendaal

40-jarige jubilarissen februari 2013
J.J. Klemm uit Bocholtz
J.W. Ondrejka uit Kerkrade

50-jarige jubilarissen februari 2013
J.H.P. Hoeppermans uit Landgraaf
J.H. Janssen uit Kerkrade
M. Zelissen uit Beek

60-jarige jubilaris februari 2013
H.M.G. Knarren uit Geleen

25-jarige jubilarissen maart 2013
L.H. Blokzijl uit Kerkrade
J.C.H. Deursen uit Roermond

H.J. Dullens uit Grevenbicht
L. Durinck uit Hoensbroek
H. Al Hoffad uit Heerlen
W. Hoper uit Heerlen
J.H. Houben uit Beek
F.P.H. de Kock uit Brunssum
D.J.M. Krutzen uit Kerkrade
B.J.H. Meijs uit Landgraaf
H. van Pelt uit Kerkrade
A.H. Rütter-Claus uit Brunssum
H.J.L. Schellekens uit Vaesrade
J.J. Scheve-van de Ven uit Landgraaf
F. Verhooren uit Heerlen

25-jarige jubilarissen maart 2013
L.H. Blokzijl uit Kerkrade

40-jarige jubilarissen maart 2013
J.H. de Haas uit Landgraaf
A.Jansen uit Heerlen

50-jarige jubilarissen maart 2013
M.E. Doveren-Offermans uit Landgraaf
J.H. Leunissen uit Voerendaal

25-jarige jubilarissen april 2013
S.J.A.T.D. Dirkx-Bies uit Brunssum
P.J.M. Lippertz uit Heerlen
M. Tajaate uit Heerlen

40-jarige jubilarissen april 2013
L.H. Burgers uit Kerkrade
J.PH. Goergen uit Stein
A.G. Gurian uit Hoensbroek
J.G. van der Hoeven uit Kerkrade
J.Th. ter Horst uit Elsloo
E.F. Mamentu uit Hoensbroek
J.A. Rothbauer uit Wittem

50-jarige jubilarissen april 2013
R.O. van de Lende uit Sittard
W.J. Theunissen uit Schinveld

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

Overleden
Op 2 december 2012 overleed in de
leeftijd van 60 jaar ons bondslid
dhr. J.W.G. Raven uit Elsloo
 
Op 7 december 2012 overleed in de
leeftijd van 85 jaar ons bondslid
mevrouw T. van der Beek-Hofstede uit 
Brunssum

Op 16 december 2012 overleed in de
leeftijd van 66 jaar ons bondslid
mevrouw A. Faldetta-v.d. Heuvel uit 
Stein

Op 21 december 2012 overleed in de
leeftijd van 90 jaar ons bondslid
dhr. F. Henssen uit Simpelveld

Op 22 december 2012 overleed in de
leeftijd van 86 jaar ons bondslid
mevrouw A. Vos-Heitbrink uit Brunssum

Op 5 januari 2013 overleed in de
leeftijd van 74 jaar ons bondslid
dhr. M.L. Rademakers uit Heerlen

Wij bedanken de overleden vrienden
voor hun trouw aan onze organisatie
en wensen hun familie veel sterkte toe!
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Ledenwerfactie
Beste ABW-leden,

 Werf een lid en verdien voor ieder geworven lid een VVV-irischeque van € 10,00. 
Heb je 10 leden geworven, dan krijg je een extra bonus, nl. een VVV-irischeque van € 50,00. 

Een eenvoudig rekensommetje leidt bij het werven van 10 leden  tot een aardige ledenwerfpremie van 
maar liefst € 150,00, nl.: 10 leden x € 10,00 = € 100,00 + € 50,- (extra bonus). 

Maak je buurman/vrouw, collega, vriend(in), oom, tante, zoon, dochter, vader, moeder, etc. lid. 
Doe je dit, dan kom je in aanmerking voor een leuke ledenwerfpremie en tegelijkertijd help je ons te 
groeien tot - wie weet - de grootste vakbond van en voor iedereen in limburg. Je wilt dit toch ook?

 Aarzel niet en start vandaag!
Succes iedereen! 

Vakbond ABW: Al meer dan 65 jaar 
de vakbond van en voor IEDEREEN in limburg!
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Op bezoek bij...
In deze rubriek doen de vakbondsbestuurders verslag van 
de bedrijven die ze de afgelopen periode bezocht hebben.

Cosmo Films
Na een aantal reorganisaties in het afgelopen jaar is helaas per 
1 februari jl. definitief het doek gevallen voor Cosmo Films in 
Kerkrade. De Indiase eigenaar heeft tot sluiting besloten. Er 
waren nog ongeveer 15 werknemers in dienst. De eigenaar 
heeft middels een goed Sociaal Plan de arbeidsovereenkomsten 
met de nog in dienst zijnde werknemers beëindigd. We hopen 
dat onze leden vlug een nieuwe baan zullen vinden.

DocMorris
DocMorris is overgenomen door de Zwitserse internetapo-
theek Zur Rose. Zoals toegezegd zal dit geen negatieve perso-
nele consequenties hebben. In februari/maart 2013 starten de 
CAO onderhandelingen voor de nieuwe CAO 2013/2014.

DSM
Momenteel vinden er geregeld 1 of 2-daagse sessies plaats met 
betrekking tot de transformatie van 7 CAO’s naar 1 DSM CAO 
Nederland. Tijdens deze bijeenkomsten zijn dus de vijf vakbon-
den aanwezig alsmede hun kaderleden en uiteraard een delega-
tie van werkgever.

Intertek Polychemlab 
Sedert 2007 verzorgt Intertek de laboratoriumwerkzaamheden 
voor WBL van WML (bewaken kwaliteit Limburgs drinkwater).
Onlangs is bekend geworden dat WML op grond van de Eu-
ropese aanbestedingsregels deze werkzaamheden (verplicht) 
weghaalt bij Intertek.
Uit nader onderzoek van de advocaat van Intertek blijkt dat 
hier de aanbestedingswetgeving niet helemaal correct is nage-
leefd en dat deze advocaat namens werkgever een Kort Geding 
gaat starten.
Voorts is er nog een tweede rechtsvraag die bekeken moet gaan 
worden en dat is het feit of er geen sprake is van overgang van 
onderneming betreffende de afdeling van Intertek die deze 
werkzaamheden verricht. Met andere woorden de betreffende 
30 werknemers gaan dan gedwongen over naar Omega water.
Op het moment van het schrijven van dit artikel was nog geen 
uitslag bekend van het Kort Geding.

OCI NItrogen
Inmiddels hebben drie CAO onderhandelingen plaatsgevon-
den. Uitgebreid is aandacht besteed aan het onderwerp pensi-
oenen en de overige ruim 20 CAO onderwerpen. Bij het schrij-
ven van dit artikel lagen de standpunten van partijen nogal ver 
uiteen met betrekking tot de diverse onderwerpen. Hopelijk is 
er in maart/april a.s. sprake van een nieuwe CAO.

Profcore
Binnenkort loopt de driejarige CAO af en starten de onderhan-
delingen voor een nieuwe CAO.

Rolduc
Na lang onderhandelen en het 
oplossen van enkele interpretatievragen over CAO’s is er ein-
delijk met ingang van 1 januari jl. een nieuwe CAO tot stand 
gekomen.

RPC
We zijn nog in overleg met de bestuurder over een nieuwe CAO. 
Acties worden niet uitgesloten. De loonontwikkeling blijft al ja-
ren achter, waardoor medewerkers al meer dan voldoende inge-
leverd hebben.

SABIC Europe
Reeds sedert juni 2012 lopen de CAO onderhandelingen bij SA-
BIC voor een nieuwe CAO. Op diverse onderwerpen liggen de 
standpunten van partijen ver uit elkaar. Inmiddels hebben de 
vakbonden een gezamenlijke handtekeningenactie opgestart.
Medio januari jl. zijn wij door SABIC in kennis gesteld van het 
feit dat er voor SABIC Europe het zgn. WIN project in wer-
king is getreden. Dit houdt in dat er flink bezuinigd moet gaan 
worden en dat er mogelijk banen zullen komen te vervallen. 
De kosten zijn in verhouding tot de baten zo hoog dat dit niet 
langer volgehouden kan worden. De kosten moeten zo laag mo-
gelijk worden gehouden. 
Tevens heeft medio januari jl. nog een onderhandelingsronde 
plaatsgevonden waarin getracht werd om er uit te komen en 
alsnog een nieuwe CAO overeenkomst af te sluiten.
De werkgever wil niet tegemoet komen aan het door de vak-
bonden gestelde ultimatum en blijven dus bij hun laatste CAO-
voorstel. Helaas is dit dus niet gelukt.
 Op 22 januari zal jl. er nog een ledenvergadering plaatsvinden 
over hoe nu verder en of de leden het laatste CAO-voorstel van 
Sabic als CAO zouden accepteren.
Op onze website kunt u de laatste stand van zaken lezen met 
betrekking tot de CAO.
 
Vixia 
De onderhandelingen over een Sociaal Plan lopen nog. Gestreefd 
wordt om de bemiddelingstermijn uit het Sociaal Plan van de 
Gemeente Sittard/Geleen ook van toepassing te verklaren op de 
boventallige BV medewerkers. Dit stuit echter op weerstand bij 
de Bestuurder en bij de Gemeenschappelijke Raad.
Als u dit leest zijn de OR-verkiezingen inmiddels achter de rug. 
Als Vakbond ABW hebben we een lijst ingediend met drie kan-
didaten.

W
ill

 K
ap

el
l

R
oger vd Broek
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 Vodafone
Bij Vodafone is er een reorganisatie aangekondigd . De prog-
nose is dat die voor 1 april a.s. afgerond wordt.

WOZl (voorheen licom)
Er vindt nog regelmatig overleg plaats met de Gemeenten. Over 
het algemeen is er sprake van een weinig coöperatieve houding 

en blijft men vasthouden aan eerder ingenomen standpunten. 
De overgang van werkzaamheden zijn redelijk tot goed verlo-
pen. Daar waar we signalen krijgen dat zaken niet goed lopen 
maken we dit kenbaar bij WOZL.

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

Rectificatie Activiteitenkalender 
Vakbond ABW 1e halfjaar 2013

Datum Aanvang Activiteit Locatie
 
Maandag 15-04-13 19.00 uur Ambassadeursbijeenkomst. Cultuurhuis Heerlen
  Voor het thema volg onze website www.vakbondabw.nl Sittarderweg 145
   Heerlen 

Woensdag 12-06-13 19.00 uur Jubilarishuldiging  Auberge de Rousch
  25-, 40-, 50- en 60-jarige jubilarissen Kloosterkensweg 17
   Heerlen

Maandag 24-06-13 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’.

CAO Nieuwsradar
Bronnen: SDU Uitgevers, CAO e-nieuws 2012 nummer 24 en 2013 nummer 1

CONVENANt UWV EN UItZENDBRANCHE (NBBU)  
Uitzendkoepel NBBU en UWV WERKbedrijf hebben een conve-
nant gesloten om meer uitkeringsgerechtigden aan werk te hel-
pen. De uitzendbranche en UWV WERKbedrijf zullen hiervoor 
een beroep doen op kleinere, gespecialiseerde uitzendbureaus. 
Deze bureaus worden op regionale bijeenkomsten in contact 
gebracht met werkzoekenden. Ook relevante werkgevers wor-
den erbij betrokken.
UWV en de uitzendbranche werken al langer met elkaar samen. 
Van de werkzoekenden met een WW-uitkering vindt een derde 
een baan via een uitzendbureau. Belangrijk onderdeel vor-
men de speeddates waarbij werkzoekenden in de gelegenheid 
worden gesteld om in korte gesprekjes kennis te maken met 
uitzendbureaus. Ten behoeve van de samenwerking is het Ser-
vicepunt Flex opgericht. Dit is een gezamenlijk kenniscentrum 
waar medewerkers van UWV WERKbedrijf en uitzendorgani-
saties terecht kunnen met vragen over onder meer speeddaten 
en subsidies.

Bron: UWV, 21-12-2012
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Ik word lid van Vakbond ABW per eerste van

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

tot wederopzegging machtiging om van mijn

rekening af te schrijven de bedragen, die ik

volgens de geldende contributieregeling ver-

schuldigd zal zijn.

Ik wil graag een

individueel lidmaatschap.

een part-time lidmaatschap.

(20 uur per week of minder)

een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.

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

invullen.

exemplaar van de statuten ontvangen.

exemplaar van het juridisch reglement 

ontvangen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Let op: elke vraag altijd invullen!!!

Deze aanmelding werd opgenomen door:

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

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

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

[* doorhalen wat niet van toepassing is.]

Opsturen

in een envelop naar:

Vakbond ABW

Antwoordnummer 113

6400 VB Heerlen

(postzegel niet nodig)

(deze strook niet invullen)

Bondsnummer:

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

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

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

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

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

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

Bondsnr. werver:

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

Aanmeldingsformulier

Contributieregeling Z.O.Z.

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

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

UITGEBREIDER DAN EEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING!

DAARNAAST WORDT UW BELASTINGAANGIFTE 
ELK JAAR GRATIS INGEVULD!

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

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

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.
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