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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 belangrij-
ke ontwikkelingen. Belangrijke ontwikkelingen 
in uw persoonlijke aangelegenheden, maar ook 
bij bijvoorbeeld uw werkgever. 

Daarom; check uw gegevens op internet: 
www.vakbondabw.nl 
en login met uw bondsnummer en geboortedatum.

Controleer vooral uw adresgegevens, 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 belangrijke ontwikkelingen, is er een 
rubriek ‘Laatste Nieuws’. Klik hier op voor de 
laatste ontwikkelingen.
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Dit wil ik met u delen...
Hittegolf in Nederland
De hittegolf van juli jl. waaraan zondag 28 
juli jl. een einde kwam, was de zevende 
van deze eeuw en de 39e sinds 1901, 
aldus het KNMI. De hittegolf duurde 
precies een week.
Zoals u weet staat een hittegolf 
officieel voor een in De Bilt gemeten 
opeenvolging van minimaal 5 zomerse 
dagen van 25 graden of hoger. Van die reeks moeten er 
minimaal 3 tropisch zijn met temperaturen van minstens 30 graden.
De langste hittegolf duurde 18 dagen en viel in juli en augustus 1975. Het 
daaropvolgende jaar neemt, samen met een hittegolf uit 1947, met 17 dagen een 
gedeelde tweede plek in. In de jaren 1922, 1930, 1948 en 2001 duurden de hittegolven 
exact de minimaal vereiste 5 dagen van warm weer.
Ik denk dat heel Nederland reikhalzend uitkeek naar het warme weer, daar de eerste 
zes maanden van 2013 wel heel erg koud waren. Maar nu de hittegolf zich heeft 
aangediend en zelf temperaturen in Limburg gemeten werden van 34 graden Celsius, 
hoorde je iedereen weer mompelen en puffen dat het eigenlijk wel veel te warm is. Tja, 
het is ook nooit goed hé!

Als ik mijn column schrijf zitten de schoolvakanties voor Limburg op de helft en is de 
bouwvakvakantie bijna weer ten einde. In tegenstelling tot vorengaande jaren is het 
opvallend dat er flink doorgewerkt wordt met als argumenten dat de bouwsector het 
moeilijk heeft en alle opdrachten die ze krijgt ook met beide handen aanneemt. En de 
slogan ‘Klant is koning’ is vaak doorslaggevend voor het krijgen van de opdracht. Ik 
hoor de aannemers al zeggen‘U vraagt, wij draaien’.

Onlangs viel mijn blik op een door de Sociaal Economische Raad (SER) uitgebracht 
advies aan het kabinet over de representativiteit van de cao’s. De SER vindt dat 
werknemers meer betrokken moeten worden bij onderhandelingen over cao’s. Dat is 
nodig om het draagvlak onder de afspraken tussen werkgevers en vakbonden in de 
toekomst te behouden. Dit advies was indertijd gevraagd door voormalig minister 
van Sociale Zaken Henk Kamp omdat er zorgen zijn over de representativiteit van de 
cao’s. Steeds minder werknemers zijn nog lid van een vakbond, wat de legitimiteit van 
de afspraken tussen bonden en werkgevers over arbeidsvoorwaarden niet ten goede 
komt. Ongeveer 80% van de werknemers is aangesloten bij een cao, maar slechts 20% 
is lid van een bond. 
De Vakbond ABW juicht dit advies toe, want in alle bedrijven waar wij bedrijfscao’s 
afsluiten proberen we een zo groot mogelijke representativiteit te behalen zodat onze 
cao voorstellen een blauwdruk zijn van wat onze leden willen. 
Inmiddels hebben we onze jaarlijkse Algemene Vergadering ook achter de rug. Deze 
vond plaats op maandag 24 juni jl. in Auberge de Rousch in Heerlen.
Het jaar 2012 was voor onze vakbond een neutraal jaar als het gaat om de financiën 
en een jaar vol zorgen om uiteenlopende zaken als het Sociaal Akkoord, de stijging 
van de inflatie in de eurozone en de daling van de algemene werkgelegenheid; dat is de 
jaarvergadering van Vakbond ABW in een notendop. Toch overheerst het optimisme. 
Want zorgen worden omgezet in actiepunten en actiepunten in daden. Zie daar de 
kracht van de Vakbond ABW. Meer over onze jaarvergadering kunt u lezen op 
de pagina’s 5 tot en met 7.

Inmiddels maken we onze borst nat voor de Begroting 2014 die gepre-
senteerd wordt op Prinsjesdag op 17 september a.s. Nu al lijken de 
geruchten van bezuinigingen voor een bedrag van 6 miljard
steeds waarheid te worden. Maar als je kijkt naar de recente 
peilingen, dan maakt de coalitie zich niet populair met 
deze bezuinigingen. En de grote vraag is nu, krijgen 
ze die bezuinigingen er doorheen of wordt het 
een heet najaar met nog meer hittegolven. 
Ik hou u op de hoogte. 

Jack Hurxkens,
voorzitter.
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Kascontrole verleent decharge

Hub Broeders presenteert het verslag van 
de kascontrolecommissie.
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Algemene Vergadering 2013
“Uw vakbond, mijn vakbond, de vakbond voor iedereen!”

Een verslag van de jaarvergadering die op 24 juni 2013 werd 
gehouden en gaat over het verslagjaar dat liep van 10 juli 2012 
tot en met 1 juni 2013.

Sociaal Akkoord?
Voorzitter Jack Hurxkens opent de vergadering. ‘Hoe komen 
we sociaal uit de crisis?’ Dat was de vraag die tijdens de jaar-
vergadering van 2012 centraal stond. In 2013 legt voorzitter 
Hurxkens de aanwezigen een nieuwe vraag voor: ‘Hoe sociaal is 
het Sociaal Akkoord?’ Want, zo meent de voorzitter, “de naam 
sociaal akkoord doet vermoeden dat het best sociaal is. Maar is 
dat ook zo? De sociale partners hebben de bezuinigingsagenda 
in ieder geval teruggefloten”, onderstreept de voorzitter, “maar 
daarentegen hebben ze ook weer de mogelijkheid opengehou-
den om in het najaar 2013 verdere bezuinigingen door te voe-
ren. De grote vraag is nu, wat daar weer uit gaat komen. En of 
die bezuinigingen sociaal zullen voelen, is nog maar de vraag.” 
Verdere onduidelijkheden vindt voorzitter Hurxkens in het be-
reikte Zorgakkoord. “Want hoewel er eerst 100.000 banen in 
de zorg zouden verdwijnen, is dat gelukkig naar 50.000 banen 
teruggedrongen. Maar dat is nog altijd een heel groot verlies in 
een sector die we steeds vaker en harder nodig hebben vanwege 
de vergrijzing in ons land.” 

Zorgen
Er zijn meer zorgen die de voorzitter aan het begin van de ver-
gadering met de aanwezigen wil delen. Zoals de uitkomst van 
de G8 vorige maand in Noord-Ierland, waarin werd vastgesteld 
dat de vooruitzichten van de mondiale economie zwak blijven. 
“Met de eurozone die nog altijd in een recessie zit en een ver-
tragende groei in de VS en China, lijkt een sterk en duurzaam 
herstel na de financiële crisis die in 2008 begon, nog altijd ver 
weg. Hoewel de financiële markten een impuls krijgen door het 
monetaire verruimingsbeleid van de Federal Reserve, de Euro-
pese Centrale bank en de Bank of Japan, vertaalt dit optimisme 
zich echter nog niet door  naar meer economische groei of ba-
nen.”
Een tweede punt van zorg is de stijging van de inflatie in de 
eurozone en de daling van de algemene werkgelegenheid. De 
inflatie in de eurozone is in mei gestegen tot 1,4 procent op 
jaarbasis. 
De voorzitter vervolgt: “Volgens de nieuwe cijfers van het 
Europees statistiekbureau Eurostat van vrijdag 7 juni jl. is de 
werkgelegenheid in het afgelopen kwartaal ook weer gekrom-
pen met een half procent. De afgelopen maanden heb ik zoveel 
onderzoeken gelezen en wat me in een oogopslag opvalt, is dat 
de uitkomst van elk onderzoek vrij negatief is. Het gaat steeds 
maar over de krimp van de economie en over de toename van 

de werkloosheid. Concrete plannen met effecten op korte ter-
mijn lijken niet aanwezig.”

Zorgen ook voor vakbonden
En alsof deze negatieve mededelingen nog niet genoeg zijn, 
meldt de voorzitter dat de vakbonden ook slechte tijden door-
maken. Hurxkens: “ FNV, CNV, De Unie, allemaal hebben ze het 
moeilijk. Ook de Vakbond ABW heeft het niet echt makkelijk. 
Te veel opzeggingen en te weinig nieuwe aanmeldingen. Niet 
voor niets heeft ons Hoofdbestuur nu al zeker een 3-tal jaren 
achtereen het onderwerp ‘ledenwerving’ hoog op haar actielijst 
staan. Ook dit jaar weer. 

Financiële zaken
Een neutraal jaar, zo noemt secretaris/penningmeester Indra 
Kandhai het jaar 2012 als het gaat om de financiën van Vak-
bond ABW. Er zijn geen grote uitgaven, maar ook geen grote in-
komsten te melden. “Een jaar waarin onze financiële huishou-
ding goed getoetst kan worden op basis van reguliere kosten en 
baten en een jaar waarop de toekomst van de bond gebaseerd 
kan worden”, zo meldt de penningmeester. 

Drie O’s
In haar toespraak laat secretaris/penningmeester Kandhai drie 
O’s de revue passeren die volgens haar het verslagjaar 2012 do-
mineerden: Onrust, Onzekerheid, Ontslagen.
“Nederlanders zijn vooral somberder over werkloosheid en eco-
nomie en Nederland is niet meer een van de positiefste landen 
qua consumentenvertrouwen. Het vertrouwen van de Neder-
landse consument is het meest afgenomen. De werkloosheid 
stijgt sterk.”

Voorzitter Jack Hurxkens opent de vergadering.

Het jaar 2012 was een neutraal jaar als het gaat om de financiën en een jaar vol zorgen om uiteenlopende zaken als 
het Sociaal Akkoord, de stijging van de inflatie in de eurozone en de daling van de algemene werkgelegenheid; dat is 
de jaarvergadering van Vakbond ABW in een notendop. Toch overheerst het optimisme. Want zorgen worden omge-
zet in actiepunten en actiepunten in daden. Zie daar de kracht van de Vakbond ABW.
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Secretaris/Penningmeester Indra Kandhai aan het woord.

Aan de hand van grafieken en illustraties laat Indra Kandhai 
zien wat het effect is van die drie O’s, die volgens haar vooral te 
wijten zijn aan de vele bezuinigingen en hervormingen die het 
kabinet steeds doorvoert. “Bezuinigingen onder het mom van 
het halen van de begrotingsnorm van drie procent, die Brussel 
ons oplegt. Maar nu al schetst minister Dijsselbloem van Fi-
nanciën dat dit bedrag wel eens hoger kan liggen door de tegen-
vallende economische groei en de oplopende werkeloosheid. Er 
circuleert nu al een bedrag van zes miljard euro. Zegt u mij eens 
eerlijk”, spreekt Kandhai de vergadering toe, “is dit kabinet een 
zegen of zorg?”

De secretaris/penningmeester deelt haar zorg, over de stij-
gende werkeloosheid en het feit dat veel Limburgers geen 
vertrouwen meer hebben in een verbetering van de economie. 
Daarnaast zegt zij recente berichten over de vestiging van het 
Duitse logistieke bedrijf Honold op het grensoverschrijdende 
bedrijventerrein Avantis toe te juichen. “Er worden 100 ar-
beidsplaatsen gecreëerd en uitbreiding is wellicht mogelijk. 
Helaas komen dit soort berichten te weinig voor.”

Activiteiten
Ook het afgelopen jaar werd er weer intensief gebruik gemaakt 
van de individuele en collectieve belangenbehartiging, wat 
volgens de secretaris/penningmeester vooral te wijten is aan 
de vele ontslagen ten gevolge van de kredietcrisis en dan met 
name in de bouw- en transportsector en verschillende faillis-
sementen zoals onder andere Sieswerda Taxi’s en Dassen Eu-
rostroom.”
Een ander punt dat Kandhai wil noemen is publiciteit. Vak-
bond ABW kwam het afgelopen jaar op verschillende manie-
ren in het nieuws. Onder andere rondom het faillissement van 
Licom, waarover in NRC-Handelsblad een groot artikel stond, 
waarin de ABW en Will Kapell geciteerd werden. Ook was er op 
L1 televisie een interview met Roger van den Broek over het 
heffen van Duitse belasting over Duitse rente, waarin de naam 
van de vakbond werd genoemd.”
Als sluitstuk van de genoemde activiteiten merkt de secretaris/
penningmeester op dat het kantoor van ABW een facelift heeft 
ondergaan. “Na 20 jaar in hetzelfde kantoorpand was dat ook 
wel nodig. Het hele pand is voorzien van nieuw tapijt en lino-
leum en de parketvloer in de hal is geschuurd en gelakt. Het 
geheel levert positieve reacties op. Oud-bestuurder Jo Roijen 

merkte gevat op dat het hem goed deed op de trap een rode 
loper te zien, dat hoort volgens hem bij een rode vakbond. 
Kandhai interpreteert het rode tapijt als volgt: “Voor u, be-
stuur, bondsvrienden en vriendinnen ligt de rode loper altijd 
uitgerold, omdat we u als ruggengraat van onze organisatie 
koesteren.”

Actieplan
Zoals penningmeester/secretaris Kandhai haar financiële pro-
gramma toelicht aan de hand van de drie O’s,  geeft voorzitter 
Jack Hurxkens het actieprogramma een titel mee, namelijk ’t B 
3- programma. 
Drie B’s die staan voor Behouden van leden, Binden van leden 
en leden Bewust maken van hun ambassadeursrol. “Want, zo-
als we al vaker hebben vastgesteld, met name de ambassadeurs 
zijn van essentieel belang voor het voortbestaan van de bond”, 
onderstreept de voorzitter.
Grootste zorg en daarmee het belangrijkste actiepunt blijft de 
ledenwerving. Voorzitter Hurxkens: “We zien de laatste drie ja-
ren steeds een negatief saldo bij de ledenmutaties. In het kader 
van de uitvoering van dit actieplan vonden er in 2012 bijeen-
komsten plaats van de Werkgroep Beleid, waarin verschillende 
vragen centraal stonden, zoals: Hoe kunnen we groeien vanuit 
de collectiviteit en hoe spelen we onze troefkaart, de kleinscha-
ligheid, het beste uit? Ledenbehoud, ledengroei en leden en-
thousiast blijven maken staan in alle opties en overwegingen 
op nummer één. Daarbij wil de werkgroep niet inzetten op één 
enkel thema, maar is men tot de conclusie gekomen dat alle 
punten in combinatie met elkaar moeten worden uitgevoerd. 
De voorzitter besluit zijn betoog met de woorden: “Volgend 
jaar bestaat onze vakbond maar liefst 70 jaar en in vergelijking 
met onze collega vakbonden kan ik met enige trots constateren 
dat wij het zo slecht nog niet doen. Ik ben dan ook heel trots 
op de Vakbond ABW, uw vakbond, mijn vakbond, de vakbond 
voor iedereen!”

Bondsgroepen
Ook de verschillende bondsgroepen lichten hun actieprogram-
ma toe, zoals Bert Kieboom namens de bondsgroep Industrie 
en Dienstverlening die aangeeft dat er ambassadeursbijeen-
komsten zullen zijn met wisselende thema’s en daarnaast vier 
vergaderingen met vaste agendapunten. 
Kas Jacek van de bondsgroep Sociale Werkvoorziening noemt 
nog eens het afgelopen bewogen jaar voor Licom. Daarnaast 
noemt hij onder andere als actiepunten dat er meer jongeren 
bij de vakbond betrokken moeten worden en meer gebruik van 
social media. 
Ans Kolenburg-van Haaren spreekt namens de bondsgroep 
Gepensioneerden & Uitkeringsgerechtigden. “Veel actiepunten 
zijn door de vorige sprekers al genoemd. Daarnaast wil ik na-
mens onze bondsgroep nog het Zorgakkoord noemen, werkge-
legenheid in de bouw en het Polderplan.” 
Voorzitter Hurxkens merkt op dat het goed is dat de bonds-
groep Gepensioneerden & Uitkeringsgerechtigden zich overal 
mee bemoeit. “Jullie zijn erg actief en dat is goed. Jullie zijn 
eerder een actiegroep dan een bondsgroep.”

Rondvraag
Tot slot de rondvraag, waarin Wim Krewinkel aangeeft dat het 
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actieprogramma reëel en strijdvaardig is en dat het dat vooral 
ook moet blijven “Dit kabinet is niet sociaal, maar asociaal en 
breekt Nederland af, in plaats van het land op te bouwen.”
A.Beckers-Kasperek vraagt om een verklaring. Hoewel ze merkt 
dat iedereen boos is en om actie roept, merkt ze dat er weinig 
gebeurt. “We krijgen mensen niet zo ver om in actie te komen.” 
“Nederland is niet echt een stakingsland”, beantwoordt de 
voorzitter haar vraag. En daarbij staat de wet het niet toe zon-
der meer te staken.” Advocaat Bronneberg licht dat kort toe: 
“Het stakingsrecht is het allerlaatste middel dat je mag inzet-
ten als redmiddel.”
Ook tijdens de rondvraag klinkt de zorg over het voortbestaan 
van de vakbonden. Jongeren zijn er niet mee opgegroeid en 
men schijnt op één of ander manier te zijn vergeten wat vak-
bonden door de jaren heen bewerkstelligd hebben. 
Bert Kieboom van de bondsgroep Industrie vraagt nog even 
het woord en eindigt de rondvraag met ‘Verzuchtingen van 
een gepensioneerde: “Daar ik niets meer heb te doen”. (Bron: 
Odyssee.) Het laatste vers klinkt als volgt: ‘Ik ben kok en ik ben 
tuinman, mantelzorger met veel tijd, kippenboer en kinderop-
pas, alles voor de aardigheid. Ik loop te zwoegen en te zweten, 

met een hoofd als een pioen. Ik raak zowaar nog overspannen…
daar ik niets meer heb te doen.’
 
Sluiting
Als alle agendapunten zijn behandeld, bedankt voorzitter Jack 
Hurxkens de aanwezigen voor hun inbreng en constructieve 
medewerking, wenst iedereen goed thuis, een fijne zomerva-
kantie. “En blijf vooral gezond.” Met een hamerslag sluit hij de 
jaarvergadering van Vakbond ABW. 
Een vergadering waarin de overleden bondsleden met een 
minuut stilte werden herdacht, een vergadering waarin er uit 
voorzorg een stembureau werd samengesteld, maar waarin 
geen verkiezingen plaatsvonden. Een vergadering waarin de 
notulen en (financiële) verslagen met een hamerslag werden 
goedgekeurd, waarin door de kascontrolecommissie decharge 
werd verleend aan de penningmeester en het hoofdbestuur, 
waarin de financiële situatie onder de loep werd genomen  en 
een avond waarin maar weer eens te meer duidelijk werd dat, 
hoeveel zorgen er zijn, Vakbond ABW strijdvaardig blijft. Om 
de woorden van de voorzitter nog maar eens te herhalen: “Uw 
vakbond, mijn vakbond, de vakbond voor iedereen!”

Bert Kieboom namens de Bondsgroep 
Industrie en Dienstverlening.

Kas Jacek namens de Bondsgroep Sociale 
Werkvoorziening.

Ans Kolenburg van de Bondsgroep 
Gepensioneerden & Uitkerings-
gerechtigden.

Activiteitenkalender 
Vakbond ABW 2e halfjaar 2013

Datum Aanvang Activiteit Locatie
 

 Maandag 
 23 september 2013 19.00 uur Pensioenbijeenkomst voor leden die tussen  Cultuurhuis Heerlen  
    1 januari 2014 en 1 juli 2014 65 jaar worden Sittarderweg 145 Heerlen  

 Maandag 
 28 oktober 2013 19.00 uur Ambassadeursbijeenkomst Voor het thema volg onze  Cultuurhuis Heerlen
    website www.vakbondabw.nl Sittarderweg 145 Heerlen

 Kijk voor actuele informatie op onze website www.vakbondabw.nl bij de rubriek ‘Laatste Nieuws’.
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Voor u gelezen
Bronnen: rijskoverheid.nl/ministeries/sociale zaken en werkgelegenheid

OVERBRUGGINGSUITKERING AOW GEREGELD
De regeling voorziet in een overbruggingsuitkering voor 
mensen met een lopende VUT- of prepensioenuitkering (of 
vergelijkbare regeling) op 1 januari 2013 die als gevolg van de 
verhoging van de AOW-leeftijd inkomensverlies hebben. 
Conform het Sociaal Akkoord is de regeling toegankelijk voor 
mensen met een inkomen tot 200% van het wettelijk bruto 
minimumloon (en 300% voor paren). De regeling treedt in 
werking met ingang van 1 oktober 2013 en werkt terug tot en 
met 1 januari 2013.

HOGE RAAD: OPROEPKRACHT MOET MINIMAAL DRIE 
UUR BETAALD KRIJGEN VOOR IEDERE OPROEP
Oproepkrachten die meerdere keren per dag worden ingezet 
door hun werkgever, moeten voor iedere oproep minimaal drie 
uur uitbetaald krijgen - ook als ze korter dan drie uur werken, 
en ook als ze binnen drie uur voor de tweede keer worden 
opgeroepen.
Dat heeft de Hoge Raad onlangs bepaald. Volgens de Wet 
Flexibiliteit en Zekerheid hebben oproepkrachten die minder 
dan vijftien uur in de week werken, recht op minimaal drie 
uur loon per oproep. Het was echter onduidelijk of dit ook 
geldt wanneer ze twee keer (of vaker) binnen drie uur werden 
opgeroepen. De Hoge Raad oordeelt nu van wel.
De rechtszaak ging over een taxichauffeur die zes keer werd 
opgeroepen binnen twaalf uur, en in totaal 7,5 uur werkte. 
Ze kreeg van haar werkgever twaalf uur betaald. Ze sleepte 
haar werkgever voor de rechter, maar verloor de zaak in eerste 
instantie. De Hoge Raad vernietigt dat vonnis nu, en stelt dat 
ze recht heeft op achttien uur (zes keer drie uur) loon.
De Wet Flexibiliteit en Zekerheid is er immers niet voor niets: 
die wet moet de flexwerkers beschermen, onderstreept de Hoge 
Raad. Als de werkgever iemand meerdere keren binnen drie 
uur oproept, dan mag je dat zien als een slechte organisatie van 
arbeid, en dat is een risico waar de werkgever zelf voor op dient 
te draaien. Alleen wanneer de tijd tussen de eerste en tweede 
oproep korter is dan een pauze, mag het als één oproep worden 
gerekend, zegt de Raad.
De vakbonden zien deze uitspraak als een grote overwinning, 
want de Raad heeft de rechten van oproepkrachten met deze 
uitspraak aanzienlijk verstevigd.

Het arrest sluit goed aan bij het Sociaal Akkoord, waarin o.a. 
staat dat flexwerkers meer rechten moeten krijgen.
Bron: NRC d.d. 06-05-2013

BELASTINGDIENST HEERLEN WERKT VOORTAAN OP 
AFSPRAAK
Wie de balie van het belastingkantoor in Heerlen wil bezoeken, 
moet eerst een afspraak maken. Deze wijziging is ingegaan op 
10 juni 2013. Een afspraak maken kan via het gratis nummer 
van de BelastingTelefoon: 0800 - 0543. Over het algemeen 
kunnen de medewerkers van de BelastingTelefoon de vraag al 
direct beantwoorden en is een doorverwijzing naar het kantoor 
niet meer noodzakelijk. Als de situatie daar aanleiding toe 
geeft, wordt een balieafspraak gemaakt.

De meeste bezoekers van de Belastingdienst komen langs 
met vragen over de inkomstenbelasting, toeslagen of over 
betalingen. Door op afspraak te werken hoeven klanten niet 
meer te wachten en kan er beter worden geholpen.

BREDERE KIJK OP KWALITEIT PERSOONSGEGEVENS 
GEWENST IN SOCIALE ZEKERHEID
UWV, SVB en gemeenten zorgen ervoor dat ze over de juiste 
gegevens van burgers beschikken. Die gegevens hebben ze nodig 
voor hun eigen taken, zoals het verzorgen van uitkeringen. De 
Inspectie SZW vindt het wenselijk dat ze er meer oog voor 
hebben dat andere partijen de gegevens ook moeten kunnen 
gebruiken. 
De organisaties zijn voor hun dienstverlening namelijk steeds 
meer afhankelijk van elkaars gegevens. Ze werken veel met 
elkaar samen en met organisaties in andere sectoren, zoals 
de zorg. Daarbij wisselen ze veel gegevens uit, variërend van 
adresgegevens tot informatie over inkomen en woonsituatie.
De Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) illustreert het 
organisatieoverstijgende belang van juistheid van gegevens. 
Eind 2011 bevatte de GBA volgens het CBS 387.000 
personen met de status ‘vertrokken onbekend waarheen’. 
Overheidsorganisaties - dus ook gemeenten, UWV en SVB – 
zijn verplicht om een aantal persoonsgegevens uit de GBA te 
halen. Burgers hebben ook een verantwoordelijkheid om te 
zorgen dat deze gegevens kloppen. Eventuele veranderingen 
en onjuistheden moeten ze melden. Het is belangrijk dat de 
organisaties burgers hierop wijzen.

GEEN INDEXATIE KINDERBIJSLAG PER 1 JULI 2013
De kinderbijslag wordt per 1 juli niet aangepast aan de 
prijsontwikkeling. Hiermee is de Eerste Kamer akkoord gegaan.
Het niet aanpassen van de kinderbijslag aan de inflatie bespaart 
de overheid op jaarbasis vanaf 2014 in totaal € 40 miljoen. In 

Vervolg op pagina 13 >>>
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Wat is een onderhandelingsresultaat?
Wat is een principeakkoord?
Wat is een Cao?
Onderhandelingsresultaat:
Een onderhandelingsresultaat is een voorlopig resultaat tussen 
werkgeverspartijen en werknemerspartijen (vakbonden) dat 
neutraal, d.w.z. zonder stemadvies, door de vakbonden wordt 
voorgelegd aan de leden.

Principeakkoord: 
Een principepakkoord is een voorlopig akkoord in het eindstadium 
van de cao-onderhandelingen tussen werkgeverspartijen en 
werknemerspartijen (vakbonden), dat met een positief advies 
door de vakbonden wordt voorgelegd aan de leden.

CAO:
Een cao, een collectieve arbeidsovereenkomst, is een overeenkomst 
tussen werkgeverspartijen en werknemerspartijen (vakbonden). 
Er is sprake van een cao indien het onderhandelingsresultaat 
en/of het princiepakkoord door de leden is aangenomen en 
uiteindelijk ondertekend is door de betreffende partijen.

PRINCIPEAKKOORD CAO TIMMERINDUSTRIE
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2013 tot en met 31 
december 2013.

Eenmalige uitkering
Per 01-10-2013  € 150 bruto.

Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
Afgesproken is dat de sector zo snel mogelijk werk maakt van 
een sectorplan voor de timmerindustrie. Het geld dat hiervoor 
beschikbaar komt, zal worden ingezet om zo veel mogelijk 
banen te behouden en om de stap naar ander werk makkelijker 
te maken.

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO 
MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN  
De cao heeft een looptijd van 1 juli 2012 tot en met 31 december 
2014.

Lonen
Gedurende de cao zullen de lonen van de loonschalen en de 
daadwerkelijk betaalde lonen worden verhoogd: 
- per 01-10-2013    1,00% 
- per 01-05-2014   0,75% 

Bekwaamheidstoeslagen / tegemoetkoming kosten
Op 1 oktober 2013 worden de vergoedingen voor het 
verrichten van werkzaamheden als praktijkopleider en 
bedrijfshulpverlener en de vergoedingen voor gereedschap en 
kleding verhoogd met 2,5%.

Vakantiedagen
De opbouw van vakantiedagen bij ziekte zal gelijk zijn aan de 
vakantieopbouw voor arbeidsgeschikte werknemers.

CAO Nieuws
Bronnen: SDU Uitgevers, CAO e-nieuws 2013, nummer 14 en 15

De overheid heeft een nieuwe vakantiewet ingevoerd waarin 
o.a. is bepaald dat de wettelijke vakantiedagen na 6 maanden 
na het opbouwjaar opgenomen moeten zijn, anders vervallen 
ze. Daarom hebben partijen afgesproken dat het aantal 
bovenwettelijke dagen, die een werknemer in enig jaar 
verkocht heeft, in mindering worden gebracht op de wettelijke 
vakantiedagen, die in aanmerking komen om te vervallen. 

Werkgelegenheid
Sociale partners zullen in de SSWM zo snel mogelijk een 
sectorplan voor de meubelindustrie opstellen om een beroep 
te kunnen doen op in het Sociaal Akkoord beschikbaar gestelde 
gelden ter bestrijding van de werkloosheid en het bevorderen 
van werkgelegenheid. 

Arbeidsomstandigheden
Partijen laten ter bevordering van de arbeidsomstandigheden, 
de veiligheid en gezondheid van werknemers de branche-
erkende RI&E herzien en actualiseren.

Verzuimsteunpunt
Het Verzuimsteunpunt Meubelindustrie als maatwerkregeling 
in artikel 31 lid 1 zal komen te vervallen.

Duurzame inzetbaarheid
Sociale partners zullen continueren afspraken te maken ten 
einde de vitaliteit en inzetbaarheid van jongeren en ouderen in 
de sector te bevorderen.

Pensioen 
De ingangsdatum van de AOW is per 1 april 2012 verschoven 
van de eerste dag van de maand waarin de 65-jarige leeftijd 
wordt bereikt, naar de dag waarop men 65 jaar wordt. Sociale 
partners hebben besloten het AOW-gat dat daardoor is 
ontstaan te compenseren. De tegemoetkoming geldt alleen 
voor de ouderdomspensioengerechtigden van wie hun 
vroegpensioen is ingegaan en een aanvulling tot 70% daarop 
vanuit de Stichting Aanvullingsfonds Meubelindustrie (SAM) 
ontvangen. De tegemoetkoming bedraagt € 30 bruto per dag. 
Aan dit budget is een absoluut maximum van €390.600,- 
gesteld.

Arbeidsovereenkomst
De arbeidsovereenkomst zal voortaan eindigen op het moment 
dat de werknemer aanspraak kan maken op een uitkering 
krachtens de AOW. De arbeidsovereenkomst zal niet langer 
eindigen op het moment dat de werknemer de leeftijd van 65 
jaar bereikt.

PENSIOENAKKOORD CAO’S UITZENDKRACHTEN 
(NBBU EN ABU) 
Voor de uitzendbranche hebben bonden en werkgevers eind 
mei afspraken gemaakt voor het pensioen. Het betreft een 
principeakkoord dat nog wordt voorgelegd aan de leden. Op de 
volgende pagina een overzicht van de belangrijkste afspraken.



Basispensioen
De pensioenleeftijd in de Basisregeling wordt verhoogd van 
65 naar 67 jaar per 1 januari 2014. De premie van 2,60% voor 
de Basisregeling wijzigt niet en blijft volledig betaald door de 
werkgevers in de uitzendsector.

Pluspensioen
De pensioenleeftijd in de Plusregeling wordt verhoogd van 65 
naar 67 jaar per 1 januari 2014.
In de ABU en NBBU uitzend-cao’s zal worden vastgelegd dat 
de te heffen premie voor het Pluspensioen voor het jaar 2014 
maximaal 12,0% van de pensioengrondslag bedraagt.
Ten aanzien van de te hanteren premiepercentages per 
leeftijdsgroep wordt, vanaf 1 januari 2014, een premiestaffel 
gehanteerd die van vergelijkbare hoogte zal zijn als de huidige 
premiestaffel.
Gestreefd wordt naar een ouderdomspensioen met een 
nabestaandenpensioen ter grootte van 70% van het opgebouwd 
ouderdomspensioen. Dit beoogde nabestaandenpensioen 
wordt alleen uitgekeerd bij overlijden vanaf de pensioendatum.

Maximering pensioengevend salaris
Cao-partijen gaan akkoord met de maximering van het 
pensioengevend salaris per 1 januari 2014. Hierbij dient het 
maximale SV-uurloon als uitgangspunt. Dit betekent dat in 
zowel het Basis- als het Pluspensioen per uur tot maximaal het 
SV-uurloon pensioen wordt opgebouwd.

Definitie Premieplichtig loon
Cao-partijen gaan ermee akkoord om voor de definitie van het 
premieplichtig loon aan te sluiten bij de artikelen 8 en 11 van 
de Wet Financiering Sociale Verzekeringen (Wfsv).

Overige afspraken
Bij een volgend pensioenoverleg van cao-partijen in 2014 zal 
het onderwerp duurzame inzetbaarheid en re-integratie van de 
groep 65-plussers aan de orde komen.

CAO TEXTIELVERZORGING: SEPTEMBER VERDER
De onderhandelingen voor de cao Textielverzorging 
hebben nog niet tot een resultaat geleid. Na een derde 
onderhandelingsronde op 25 juni jl. zijn de onderhandelingen 
opgeschort tot na de zomervakantie. De huidige cao liep tot en 
met 30 juni 2013.
De partijen liggen nog ver uiteen. De werkgevers hebben in de 
onderhandelingen 2% procent loonsverhoging geboden bij een 
tweejarige cao. Inzet van de bonden was 2,25% bij een eenjarige 
cao. Verder zijn de werkgevers bereid om de jeugdlonen af te 
schaffen, maar dan moeten de extra vrije dagen voor jongeren 
en ouderen worden ingeleverd.
Op 4 september praten de partijen verder.
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Meldpunt oneerlijke concurrentie Schilders
Bij het meldpunt oneerlijke concurrentie in de schilderssector 
zijn sinds de start in februari 2013 al 150 dossiers in onderzoek. 
Twintig dossiers zijn behandeld. Daarbij is uitspraak gedaan.
Het meldpunt is een initiatief van bonden en 
werkgeversorganisaties. Doel is het tegengaan van oneerlijke 
concurrentie. Het meldpunt is ingericht door A&O services, de 
uitvoerder in de sector Afbouw & Onderhoud.
In één geval bleek het te gaan om een bedrijf dat een groep Polen 
uitbuitte. A&O Services wil dit bedrijf onder de cao brengen en 
achterstallige premies vorderen. Van de overige 19 behandelde 
zaken bleken er slechts twee bedrijven vrijuit te gaan. De andere 
17 hebben allemaal bericht gekregen dat zij zich als zzp-bedrijf 
verplicht moeten aansluiten bij het pensioenfonds (BPF) 
schilders, met terugwerkende kracht.

Toch akkoord Mode & sport
CBW Mitex, de werkgeversorganisatie bij de cao Mode & sport, 
stemt alsnog in met de nieuwe cao Mode & sport. De achterban 
van CBW-Mitex wees eerder dit jaar het onderhandelingsresultaat 
af vanwege de slechte economische situatie in de branche. De 
onderhandelaars van de bonden en CBW Mitex zijn echter 
tot een oplossing gekomen waardoor de werkgevers kunnen 
instemmen met het onderhandelingsresultaat. De premie aan 
het sociaal fonds Mode- en Sport Detailhandel zal worden 
verlaagd, waardoor de werkgevers meer financiële ruimte krijgen 
zonder dat het voor de werknemers directe gevolgen heeft.

Ook leder- en reiswarenbranche onder cao Fashion & 
Sport Inretail  
De bonden hebben met de werkgevers kunnen afspreken dat de 
medewerkers uit de leder en reiswaren voortaan onder de cao 
Fashion & Sport Inretail vallen. Deze afspraak moet nog worden 
voorgelegd aan de leden. 
Sinds enkele jaren vielen de medewerkers uit de leder- en 
reiswaren niet meer onder een cao. Een zelfstandige cao voor de 
branche is niet haalbaar. 
In het verleden vielen de medewerkers uit de leder- en reiswaren 
onder de cao van de samenwerkende branches (SWB). Echter 
de werkgevers uit de branche wilden niet meer deelnemen aan 
de cao-onderhandelingen voor de SWB-cao en een zelfstandige 
cao bleek niet haalbaar. Hierdoor ontstond de situatie dat 
medewerkers uit de leder- en reiswaren niet meer onder een cao 
vielen. Daar de werkgevers zijn aangesloten bij CBW-Mitex is nu 
afgesproken dat de werknemers onder de cao Fashion & Sport 
Inretail (voorheen Mode & sport) zullen vallen 
Onlangs is een zelfde afspraak gemaakt voor de 
schoenendetailhandel. Ook deze branche kende jarenlang geen cao. 

CAO Nieuwsradar
Bronnen: SDU Uitgevers, CAO e-nieuws 2013, nummer 11 en 14
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Bij SABIC vindt er binnen afzienbare tijd een flinke bezuinigingsoperatie plaats en dientengevolge verdwijnen 
ongeveer 400 banen. 

Eind juni jl. heeft SABIC de gesprekken gevoerd met de werknemers van wie in het kader van het WIN project (al dan niet vrij-
willig) de arbeidsovereenkomst binnen afzienbare tijd zal eindigen. Reden te meer voor de Vakbond ABW om op donderdag 4 
juli 2013 van 19.00 uur tot  21.00 uur in het Maaslandcentrum te Elsloo een bijeenkomst te organiseren voor alle ABW-leden 
werkzaam bij Sabic over het “ontslag en hoe nu verder?”

De Vakbond ABW vindt het belangrijk om haar leden werkzaam bij Sabic bij te staan in deze moeilijke tijd en via deze bijeen-
komst voor te lichten over relevante onderwerpen als werkloos worden, het inschrijven als werkzoekende en uiteraard de fiscale 
en financiële vragen rondom de ontslagvergoeding. Voor dit laatste heeft de Vakbond ABW de deskundigen van de Offermans 
Joosten Groep uit Geleen ingeschakeld.

De Vakbond ABW zal kijken of een vervolgbijeenkomst noodzakelijk is en zo ja betrokkenen via een persoonlijke brief weer 
uitnodigen.

Voorlichtingsbijeenkomst WIN project
voor ABW-leden werkzaam bij Sabic

LEES MEER OP WWW.VAKBONDABW.NL
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De Buffer-Run is uniek!
Op vrijdagavond 21 juni jl. organiseerde de Stichting Buffer-Run de 5e Buffer-Run in Bingelrade, gemeente 
Onderbanken. Een team hardlopers van STAP Brunssum heeft deelgenomen in ABW tenue.

De naam Buffer-Run is ontleend aan de waterbuffers die langs het parcours liggen. Deze waterbuffers dienen overtollig regenwater 
op te vangen zodat de nabij gelegen dorpen vrij blijven van overstromingen.

De lopers kunnen kiezen uit een afstand van 6 of 10 kilometer. Beide wedstrijden leiden door het mooie heuvelachtige landschap 
van Onderbanken. In dit landschap zijn ook de vliegende herten, een insect in de orde kevers, woonachtig. Je moet dus voorzichtig 
lopen want de insecten zijn beschermd.

De Buffer-Run is niet alleen uniek vanwege de aanwezigheid van vliegende herten, de organisatoren hadden dit jaar ook een 
verassing in petto. Om het lustrum op gepaste wijze te vieren was de inschrijving gratis. Dat is gezien de goede organisatie van 
de wedstrijd een knap staaltje financiering. Om een wedstrijd te kunnen organiseren moet iedere hardloopvereniging het toch 
vooral hebben van de inschrijf- en sponsorgelden. Hulde dus aan de organisatie voor deze ludieke actie!

STAP Brunssum heeft sponsor Vakbond ABW dit jaar met een team vertegenwoordigd bij de Buffer-Run. De uitslagen mogen 
er zijn. Jorrit van der Raadt werd overall 3e op de 6 kilometer en 1e in zijn leeftijdscategorie. Peter van Berkel werd op dezelfde 
afstand derde in zijn leeftijdscategorie. Lulian Arici werd in het zwaar bezette deelnemersveld op de 10 kilometer 8e in zijn 
leeftijdscategorie en Dave Kil 14e in zijn leeftijdscategorie.

Niet alleen de wedstrijden maar ook de ‘After Party’ was goed georganiseerd. Naast eten en drinken was er ook muziek. Voldoende 
gelegenheid voor de hardlopers om ervaringen uit te wisselen en gezellig na te borrelen. Het was in ieder geval nog lang onrustig 
in Bingelrade!

Op de foto zien jullie een aantal deelnemende leden van STAP aan de 5e Buffer-Run.

Peter van Berkel, sponsorcommissie AV-STAP Brunssum



Jubilarissen
25-jarige jubilarissen sept. 2013
J.R. Kiehlmann uit Heerlen
J.A.E. Penders uit Eygelshoven
M.L. Plas uit Heerlen
W.P.G. Roovers uit Landgraaf
M.A.M.G. Schaepkens uit Brunssum

40-jarige jubilarissen sept. 2013
A.G. Schoormans uit Kerkrade

50-jarige jubilaris september 2013
W.L. van de Hayden uit Schinveld

25-jarige jubilarissen oktober 2013
W.H.A. Bertram uit Kerkrade
J.J.H. Caelen uit Kerkrade
A. Hamidan uit Landgraaf
A.W.M. Heijnders uit Hoensbroek
S. Hoorens uit Bemelen

40-jarige jubilaris oktober 2013
J.H.H. Raven uit Stein

60-jarige jubilaris oktober 2013
J.C. Janssen-Konings uit Landgraaf

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

Overleden
Op 20 mei 2013 overleed in de 
leeftijd van 88 jaar ons bondslid
mevrouw C. van Elburg-Rinkens uit 
Landgraaf

Op 02 juni 2013 overleed in de 
leeftijd van 72 jaar ons bondslid
de heer W.J.A. Vaasen uit Geleen

Op 11 juni 2013 overleed in de 
leeftijd van 96 jaar ons bondslid
de heer A. Dragstra uit Brunssum

Op 21 juni 2013 overleed in de 
leeftijd van 61 jaar ons bondslid
de heer P.G.H. Hamers uit Elsloo

Op 30 juni 2013 overleed in de
leeftijd van 74 jaar ons bondslid
de heer J. Janssen uit Elsloo

Op 26 juli 2013 overleed in de 
leeftijd van 86 jaar ons bondslid
de heer J. Voncken uit Meerssen

Wij bedanken de overleden vrienden
voor hun trouw aan onze organisatie
en wensen hun familie veel sterkte toe!
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Voor u gelezen
Vervolg van pagina 8.

2013 levert deze bezuiniging nog een besparing op van € 10 
miljoen. Door het schrappen van de indexatie wordt het bedrag 
niet verhoogd met gemiddeld € 10,- per kind per jaar.
Het niet doorvoeren van de indexatie in de kinderbijslag per 1 
juli is een onderdeel van de afspraken in het regeerakkoord en 
draagt bij aan het op orde brengen van de overheidsfinanciën. 
De huidige bedragen per kwartaal blijven hetzelfde en zijn 
ongeveer € 192,- voor een kind tot 5 jaar, € 233 voor een kind 
van 6 tot 11 jaar en € 274 vanaf 12 jaar. De eerder ingevoerde 
verhoging van het kindgebonden budget voor gezinnen met 
een laag inkomen met twee of meer kinderen verzacht voor 
deze groepen de maatregel.

TWEEDERDE WERKNEMERS STAAT OPEN VOOR 
JAARLIJKSE GEZONDHEIDSCHECK
Twee op de drie werknemers staat open voor een jaarlijkse 
gezondheidscheck. Op dit moment krijgt twintig procent van 
de werknemers al een dergelijke check door hun werkgever 
aangeboden. De helft van de werknemers staat open voor een 
jaarlijks inzetbaarheidsgesprek, waarbij wordt bepaald of je 
nog voldoende fit bent om je huidige werk te kunnen doen.
Dit blijkt uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid waarvan minister Asscher de resultaten 
bekend heeft gemaakt tijdens een werkbezoek aan KLM. Hij 
laat zich daar informeren over mobiliteit en scholing van 
werknemers.
Vooral lager opgeleiden staan open voor een jaarlijkse 
gezondheidscheck, 73 procent, zij hebben vaak een beroep 
waarbij ze lichamelijk zwaar werk doen en geven aan dat ze 
dit om gezondheidtechnische redenen niet tot hun AOW 
gerechtigde leeftijd vol kunnen houden. Bedrijven bieden als 
gezondheidsvoorziening in de meeste gevallen een fietsplan, 
werkplekonderzoek, aangepaste werktijden en korting op de 
sportschool. Een ruime meerderheid van de werknemers wil 
niet zelf betalen voor deze faciliteiten. Wel is een kleine groep 
bereid om te betalen voor hulp bij afvallen, bedrijfssport of een 
cursus stoppen met roken.
Minister Asscher vindt het noodzakelijk om blijvend en 
in samenhang te investeren in scholing, gezondheid en 
mobiliteit van werknemers. Hier ligt een gezamenlijk belang 
van werknemers, werkgevers en overheid. Hij is blij met de 
uitkomst dat de meeste werknemers openstaan voor een check 
op gezondheid.
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Vakbond ABW is actief op Twitter!

Wie op de hoogte wil blijven van het laatste nieuws, kan de bond 
volgen via vbABW. De bond was al actief op Hyves.
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Thuishuldiging 2013
65-JARIGE JUBILARIS: DE HEER J.J. BOGAART

In het jaar 2013 telt de Vakbond ABW slechts 1 lid dat 65 
jaar lid is van de bond, nl. de heer J. J. Bogaart.

Op 1 juli jl. 1948 is hij lid geworden van de Vakbond ABW en
daarom reden te meer om hem ook op de dag van zijn 
aanmelding thuis te huldigen, nl. op maandag 1 juli 2013.
Deze thuishuldiging vond plaats ten huize van zijn dochter 
en schoonzoon woonachtig in Landgraaf. Deze werd verricht 
door een delegatie van de Vakbond ABW in de personen van 
Indra Kandhai (secretaris/penningmeester) en Bea Dresen 
(secretaresse). 
De ontvangst was hartelijk en de reactie op het ontvangen 
van de ‘Oorkonde van 65 jaar Solidariteit’ waardeerde de 
65-jubilaris enorm. 

Na het uitreiken van de oorkonde en de bloemen én het maken 
van een foto kwam de 96-jarige jubilaris echt los.
Via boeiende levensverhalen kregen we een duidelijk beeld over 

wie de heer J. J. Bogaart eigenlijk is, nl. een oud-mijnwerker 
die tot circa 1968 ruim 15 jaar als schiethouwer heeft gewerkt 
en daarna op de afdeling dynamiet voor het in- en uitladen 
van dynamiet. Na het sluiten van de mijnen werkte hij bij de 
gemeente Nieuwenhagen in het magazijn. 
Maar graag blikt hij ook trots terug naar zijn indrukwekkende 
tijd in de plaats Dundee in Schotland, waar hij ten tijde van de 
bezetting in Limburg soldaat (marinier) was.
Op de vraag wat het meeste indruk tot nu toe op hem had 
gemaakt antwoordde hij op de eerste plaats het verlies van zijn 
vrouw op jonge leeftijd in het jaar 1973 en het sneuvelen van 
de voorste linie van zijn regiment op de Grebbeberg.
Het militaire ereveld op de Grebbeberg is de eerste officiële 
oorlogsbegraafplaats in Nederland. Het is de laatste rustplaats 
van meer dan 400 Nederlandse militairen die in de meidagen 
van 1940 sneuvelden in de directe omgeving bij de Slag bij de 
Grebbeberg.
Na de overgave van Nederland werden hier Nederlandse en 
Duitse militairen begraven. 
Tot voor kort bezocht de heer Bogaart ook altijd de veteranen 
dag, maar de reis is hem nu te lang en te vermoeiend.

Op de vraag wat de aanleiding was om lid te worden van de 
Vakbond ABW refereerde hij aan de stakingen op de Oranje 
Nassau 1,2 en 3 (niet op de 4). Om een kwartje meer te 
verdienen werd er gestaakt maar ook om de abnormale 
arbeidsomstandigheden.
Daarnaast heeft hij zijn Vakbond ABW altijd als goed ervaren 
zeker ook ten tijde van de silicose, waar hij mede door de 
Vakbond ABW en Bronneberg Advocaten in aanmerking kwam 
voor de silicose-uitkering.
Daar de plicht riep moesten Indra Kandhai en Bea Dresen 
afscheid nemen van de heer Bogaart, een tijdstip dat hem ook 
goed uitkwam daar hij zich nog zelf rijdend weer haastte naar 
zijn eigen huis – niet ver van zijn dochter - om de uitzending 
van de Tour de France te volgen.

Overige jubilarissen 2013 die aangaven thuis gehuldigd te willen worden
DE HEER JAN KLEMM UIT BOCHOLTZ
 40-JARIGE JUBILARIS

 Jan Klemm met echtgenote.

MEVROUW J.J. SCHEVE- VAN DE VEN UIT LANDGRAAF
25-JARIGE JUBILARIS

Mevrouw Scheve met dochter en kleinzoons.



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

DSM
De gezamenlijke vakbonden zijn al bijna 1 jaar bezig met de 
CAO onderhandelingen om van 7 DSM CAO’s tot 1 landelijke 
DSM CAO te komen. 
Het tweede halfjaar van dit jaar hebben wij nodig om verdere 
details uit te werken en met name de teksten samen met werk-
gever gereed te maken.
Zoals reeds eerder vermeld zijn er deelakkoorden bereikt en 
zullen de resultaten eind augustus aan de leden worden voor-
gelegd. 

Intertek Polcyhemlab
In mei jl. zijn de CAO onderhandelingen gestart. Er is nog geen 
akkoord bereikt en we hopen dat we daar in september a.s. uit 
gaan komen. Over een aantal punten, zijn partijen het al eens. 
Met name over werkgelegenheid, het werkbegeleidingsplan en 
loonsverhoging zullen partijen nog nader moeten praten en 
nader tot elkaar moeten komen.

SABIC Europe
In de vorige 2 uitgaven van Vizier hebben wij gesproken over 
het zgn. WIN project. Inmiddels heeft werkgever de ont-
slagaanzeggingen gedaan aan het betrokken personeel.
Tevens hebben we in juli jl. een ledenbijeenkomst gehouden 
waarin we betrokkenen hebben bijgepraat over de uitkerings-

aspecten van het Sociaal Plan en de 
juridische en fiscale ins en outs van
de ontbindingsvergoedingen, pensioenregelingen etc.
Na september a.s. gaan we waarschijnlijk een vervolg geven aan 
deze bijeenkomst.

SDI
Het onderhandelingsresultaat inzake het Sociaal Plan is op 15 
juli jl. voorgelegd aan de leden. Deze zijn  akkoord gegaan met 
het Sociaal Plan met o.a. een correctiefactor van 0,9 (nieuwe 
Kantonrechterformule) en outplacement.  

Vixia 
Er is overleg gevoerd met de directie over de rol van het Mobili-
teitscentrum en de positie van de BV medewerkers. 
Op korte termijn zal dit nader geconcretiseerd worden in een 
overleg met de Mobiliteitsmanager. 

WOZL
Vanuit de Vakbond ABW ondersteunen we onze (nieuwe) OR 
leden bij WOZL. In een tweetal Ondernemingsraden is weinig 
ervaring met Medezeggenschap en de Vakbond ABW zal hierbij 
volledige steun geven om ook deze OR’en tot een goed functio-
nerend medezeggenschapsorgaan te maken.  

W
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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 bijna 70 jaar 
de vakbond van en voor IEDEREEN in Limburg!
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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!
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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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