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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 funeste gevolgen hebben op het moment 
dat wij u willen oproepen bij belangrijke ont-
wikkelingen. 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...
Najaar 2013
Hebben we in de afgelopen zomer te 
maken gehad met uitzonderlijk veel 
hittegolven lees ik nu dat de maand 
september de natste was sinds 2001. 
In september heeft het dus heel veel 
geregend en zoals het er nu uitziet 
zal die regen zich zeker voortzetten 
en wel in een regen van klachten 
mede ook vanwege de presentatie 
van de Miljoenennota door minister Dijsselbloem op dinsdag 
17 september jl. Met name de omvang van het bezuinigingspakket van 6 
miljard euro en de inhoud van een aantal maatregelen leidt tot grote onrust 
in de Nederlandse samenleving (voor meer info over Prinsjesdag 2013 en de 
Miljoenennota 2014, zie ook de pagina’s 4 t/m 7 van deze Vizier).

Bij het aanbieden van de Miljoenennota in de Tweede Kamer liet minister 
Dijsselbloem nu al doorschemeren dat het herstel van de Nederlandse economie 
langer duurt en trager gaat dan verwacht. Ook gaf hij aan dat er geen snelle 
pijnloze oplossingen zijn. Tegelijkertijd waarschuwde hij voor voortijdig 
optimisme over de economie. Hij wees erop dat Nederland terug is op het 
welvaartsniveau van 2007. 

Inmiddels is bij het schrijven van mijn column het eerste overleg tussen het 
kabinet en een aantal oppositiepartijen over de begroting voor 2014 afgelopen 
en duidelijk is dat minister Dijsselbloem van Financiën nog eens benadrukt 
heeft dat het kabinet vasthoudt aan een bezuinigingsopgaaf van zes miljard. 
Maar het kabinet vergeet één ding, nl. dat het voor steun van zijn 
bezuinigingsplannen afhankelijk is van de oppositie in de Eerste Kamer en het 
is maar de vraag of dat gaat lukken. Nu al wordt er flink gelobbyd om dit te 
kunnen realiseren.

Vanuit vakbondszijde is al gedreigd dat als de nullijn weer terugkeert in de 
bezuinigingsmaatregelen, het sociaal akkoord daarmee is opgezegd. Inmiddels 
is zaterdag 30 november 2013 ook al uitgeroepen tot landelijke actiedag tegen 
de bezuinigingen van 6 miljard.

Persoonlijk vind ik dat het nu tijd is om te investeren en niet om de economie 
verder kapot te bezuinigen. We weten inmiddels allemaal dat ruim 700.000 
mensen werkloos thuis zitten en het consumentenvertrouwen historisch laag is. 
En uit de meest recente onderzoeken blijkt dat dit vertrouwen nog steeds niet 
toeneemt. Voor het eerst sinds het begin van de economische crisis in 2008 maakt 
de Nederlander zich ook meer zorgen over de malaise dan over sociale problemen 
en verruwende omgangsvormen. Die conclusie trekt het Sociaal en Cultureel 
Planbureau onlangs uit zijn Burgerperspectieven over het derde kwartaal.

Maar gelukkig is tussen alle informatiestromen door ook nog ander nieuws, nl. 
de recente uitkomst van een enquête van de landelijke krant NRC onder vijftig 
experts naar de beste premier die Nederland heeft gehad sinds 1900. En u kunt 
wel raden wie dat is. Natuurlijk dat is Willem Drees (PvdA). 
En wat vindt u van de resultaten van een onlangs gepubliceerd rapport van het 
World Economic Forum (WEF), nl. dat de Nederlandse beroepsbevolking 
wat betreft kennis en vaardigheden nog steeds behoort tot de wereldtop. 
In oktober jl. zijn de Algemene Financiële Beschouwingen begonnen. 
Dit is een debat met de minister van Financiën over de Miljoenen-
nota. Nu al is duidelijk dat voor het kabinet de 6 miljard 
euro aan extra bezuinigingen voor volgend jaar heilig 
blijven, omdat die de consequentie van een afspraak 
met Europa zijn. Er ligt nu wel een begrotingsakkoord maar 
het kabinet is toch ook nu nog bereid te praten over 
deze bezuinigingen en geeft aan dat bijna alle maat-
regelen bespreekbaar zijn. En dat laatste
 zal nog moeten blijken. 
De tijd zal het leren.

Jack Hurxkens,
voorzitter
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Prinsjesdag 2013

Na de plechtigheden in de Ridderzaal presenteerde minister 
van Financiën Jeroen Dijsselbloem de rijksbegroting en de 
Miljoenennota aan de Eerste Kamer en Tweede Kamer. De 
rijksbegroting is het overzicht van de inkomsten en uitgaven 
voor het komende jaar. De Miljoenennota is de toelichting op 
de rijksbegroting.
Het was voor hem de eerste keer dat hij als minister van 
Financiën het koffertje met de begroting mocht presenteren.
‘s Avonds volgde het eerste NOS Prinsjesdagdebat met de 
fractievoorzitters van de zes grootste partijen in de Tweede 
Kamer.

In het onderstaande volgen de belangrijkste zaken uit de 
Miljoenennota:

Werk en inkomen
•	 Koopkracht 2014     

In 2014 gaat zo’n 43% van alle huishoudens in Nederland 
er per saldo op vooruit en 57% gaat er op achteruit. 
Over het algemeen genomen hebben mensen met werk 
vaker een positieve koopkrachtontwikkeling dan mensen 
zonder werk. Dat komt onder meer doordat mensen met 
werk meer korting krijgen op de belasting die ze moeten 
betalen (arbeidskorting). Werken loont, ook als het 
om de koopkracht gaat.    
Hoge inkomens gaan er op achteruit ten opzichte van lage 
inkomens door het stapsgewijs afschaffen van de algemene 
heffingskorting en de arbeidskorting. De algemene 
heffingskorting voor lage inkomens wordt verhoogd. Ook 
komt er een eenmalige extra uitkering van 100 euro voor 
mensen met een inkomen op sociaal minimum. Hiermee 
wil men meer evenwicht in het koopkrachtbeeld brengen. 
De koopkrachtontwikkeling van AOW-ers pakt negatief 
uit als gevolg van korting op aanvullende pensioenen, 
bezuinigingen op de zorgtoeslag en het afschaffen 
van de inkomensregelingen voor zieken en chronisch 
gehandicapten. 

•	 Verhoging AOW-leeftijd    
Om de oudedagsvoorziening betaalbaar te houden, is de 
AOW-leeftijd in 2013 omhoog gegaan met 1 maand. In 
2014 wordt die leeftijd opnieuw met 1 maand verhoogd. 
De AOW-leeftijd bedraagt dan 65 jaar en 2 maanden. In 
2015 komt er nog 1 maand bij. In de jaren daarna worden 
de stappen groter: 2 maanden in de periode 2016-2018 
en 3 maanden in de periode 2019-2023.  
In het regeerakkoord is afgesproken de verhoging van de 
AOW-leeftijd vanaf 2016 te versnellen. Het wetsvoorstel 
dat dit regelt gaat in het voorjaar van 2014 naar de Tweede 
Kamer.

•	 Sociale Werkvoorziening    
Mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke 
handicap vinden vaak moeilijk een baan. De Rijksoverheid 
geeft gemeenten geld om deze mensen aan het werk te 
helpen. Dit gebeurt via de Wet sociale werkvoorziening 
(Wsw). In 2014 krijgen de gemeenten hiervoor € 2,36 
miljard. Met dit geld kunnen meer dan 100.000 mensen 
met een arbeidsbeperking aan de slag. Na 2014 komen er 
geen nieuwe mensen meer in aanmerking hiervoor. 
In 2015 gaat de Participatiewet in. Die zorgt ervoor dat 
mensen met ondersteuning en begeleiding aan de slag 
kunnen. Kan iemand (nog) niet in een ‘normale baan’ 
werken? Dan kan hij of zij via de gemeente aan de slag in 
een beschermde omgeving.

•	 Hervorming kindregelingen    
Het kabinet gaat het stelsel van regelingen gericht op 
kinderen hervormen en versoberen. Er blijven 4 regelingen 
over: kinderbijslag, kindgebonden budget, kinderopvang-
toeslag en de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

•	 Kinderbijslag     
Alle kinderbijslagbedragen gaan in 3 jaarlijkse stappen 
omlaag. Uiteindelijk komen deze bedragen op hetzelfde 
bedrag uit als voor kinderen van 0 t/m 5 jaar. Dit is 70% 
van het basisbedrag voor kinderbijslag. Voor 2014 geldt:
-  De bijslag voor kinderen van 12 t/m 17 jaar gaat van     
 100% naar 90%. 
-  De bijslag voor kinderen van 6 t/m 11 jaar gaat van   
 85% naar 80%.
Daarnaast worden de bedragen voor de kinderbijslag in 
2014 niet aangepast aan de prijsstijging.

•	 Werkgelegenheid     
Het kabinet stimuleert werkgeversorganisaties en vak-
bonden om met ambitieuze plannen te komen die leiden 
tot meer werk of stageplekken voor jongeren en behoud 
van vakkrachten. Ook begeleiding naar een nieuwe baan 
van werknemers die ontslagen dreigen te worden, kan in 
de plannen worden opgenomen. De overheid betaalt de 
helft van de kosten van deze sectorplannen. Het kabinet 
trekt hiervoor in 2014 en 2015 € 600 miljoen uit.

Op dinsdag 17 september 2013 was het weer Prinsjesdag, de traditionele opening van het parlementaire jaar.  
Prinsjesdag 2013 zal de boeken ingaan als bijzonder omdat kabinet Rutte-II voor het eerst een eigen begroting 
presenteerde (en wel een begroting met zes miljard aan bezuinigingen en lastenverzwaringen) én omdat het de 
eerste Troonrede was van Koning Willem-Alexander. 

Fo
to

’s:
  w

w
w

.r
ijk

so
ve

rh
ei

d.
nl



5

Financiën
•	 Vrijstelling van schenkbelasting verruimd   

Vanaf 1 oktober 2013 verruimt het kabinet de vrijstelling 
van de schenkbelasting. De vrijstelling geldt voor een 
schenking van ouders aan een kind tussen 18 en 40 jaar. De 
schenking moet dienen om een restschuld af te lossen. De 
eenmalig verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting van 
1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 wordt tijdelijk verruimd 
van € 51.407 tot € 100.000. Dit geldt voor schenkingen die 
verband houden met de eigen woning. Ook vervalt tijdelijk 
de beperking dat het moet gaan om een schenking van 
een ouder aan een kind. Dit betekent dat iedereen van een 
familielid of van een derde een schenking mag ontvangen 
van maximaal € 100.000, vrij van schenkbelasting. Deze 
moet de ontvanger wel gebruiken voor de eigen woning.

•	 Periodieke giften aan ANBI’s    
Om aftrek in de inkomstenbelasting te krijgen, kunnen 
periodieke giften aan een algemeen nut beogende instelling 
(ANBI’s) vanaf 1 januari 2014 via een onderhandse akte 
van schenking in plaats van een notariële akte worden 
vastgelegd. Dit bespaart notariskosten. De maatregel 
geldt ook voor periodieke giften aan verenigingen met ten 
minste 25 leden.

•	 Beslistermijn aanvraag toeslagen verlengd  
Het kabinet verlengt de beslistermijn voor de aanvraag van 
toeslagen tot 13 weken na indiening van de aanvraag. Met 
de mogelijkheid om de termijn nog eens met maximaal 
13 weken te verlengen. Op dit moment geldt voor een 
voorschot na aanvraag een termijn van 8 weken.  
Door de beslistermijn te verlengen, kan de Belastingdienst 
extra controle uitvoeren voor aanvragen met een verhoogd 
risico op fraude. Naar verwachting gaat het om maximaal 
60.000 gevallen per jaar. Als er geen verhoogd frauderisico 
is, blijft de gebruikelijke beslistermijn gelden. Dit geldt 
voor het overgrote deel van de aanvragen.

•	 Opschorting van uitbetaling bij twijfel over adres 
Is er onduidelijkheid over iemands woon- en verblijfplaats? 
Dan krijgt de Belastingdienst de bevoegdheid om:
-  aanvragen niet in behandeling te nemen; 
-  lopende betalingen te stoppen; 
-  voorlopige teruggaven en voorschotten op toeslagen te  
 verminderen; 
-  definitieve aanslagen waarbij sprake is van teruggaaf   
 in te houden; 
- definitieve toekenningen niet uit te betalen.  
Deze maatregel moet voorkomen dat de Belastingdienst 
geld ten onrechte uitbetaalt en niet meer kan terughalen. 
Daarnaast stimuleert het mensen om goed ingeschreven 
te staan in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).

•	 Eén bankrekeningmaatregel               
Vanaf 1 december 2013 is het verplicht 1 
bankrekeningnummer te gebruiken voor uitbetaling van 
toeslagen, inkomstenbelasting en omzetbelasting. Zo is 
het niet meer mogelijk dat iemand die misbruik maakt 
van identiteitsgegevens onterecht toeslag ontvangt van 
een ander op zijn eigen bankrekening. Een uitzondering 
geldt voor mensen in de schuldhulpverlening, waarbij het 
budgetbeheer verloopt via een bankrekening die op naam 
staat van de bewindvoerder.

•	 Opzettelijk niet betalen aangiftebelasting   
Op dit moment kan een belastingplichtige die de aangifte-
belasting wel correct aangeeft, maar niet betaalt, niet 
worden vervolgd voor belastingfraude. Dit gaat met 
ingang van 1 januari 2014 veranderen. De sanctie is een 
gevangenisstraf van ten hoogste 6 jaar of een geldboete 
van € 78.000. Of, indien het belastingbedrag hoger is, dan 
eenmalig maximaal het bedrag van de te weinig betaalde 
belasting. 

•	 Boete bij onjuiste informatie over hypotheekrenteaftrek 
Belastingplichtigen moeten aan de Belastingdienst de 
juiste feiten presenteren. Mensen die opzettelijk onjuiste 
of onvolledige informatie verstrekken, krijgen een 
boete. Het gaat dan niet om de belastingplichtige die 
bepaalde inkomsten of aftrekposten niet geheel correct 
inschat. Maar bijvoorbeeld wel om een belastingplichtige 
die hypotheekrente claimt terwijl hij geen eigen 
woning heeft. Een boete alleen kan worden opgelegd 
als de belastingplichtige zelf het initiatief neemt een 
voorlopige aanslag of tot herziening vast te stellen. Alleen 
kwaadwillenden kunnen dus een boete krijgen. 

•	 Algemene heffingskorting 
- Het maximum van de algemene heffingskorting voor   
 inkomens tot € 19.645 wordt in 4 jaar verhoogd met 
 € 196*.
- per 1 januari 2014 verhoogd met € 99, tot maximaal 
 € 2100; 
- in 2015 en 2016 verder verhoogd met respectievelijk 
 € 83 en € 14; 
- in 2017 verlaagd met € 39.
 * Hierbij speelt een rol dat in het Belastingplan 2012   
 een  verlaging stond van € 39 met ingang van 1 januari
  2014.

Voor inkomens vanaf € 19.645 geldt dat de algemene 
heffingskorting wordt afgebouwd.
-  In 2014 niet verder dan tot ca. € 1373 bij een inkomen
   vanaf € 55.991. 
- In 2015 tot nihil voor een inkomen vanaf circa €   
 120.000.
- Vanaf 2016 voor een inkomen vanaf circa € € 90.000.

•	 Arbeidskorting     
De maximale arbeidskorting gaat in een periode van 4 jaar 
omhoog met in totaal € 836.
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-  Met ingang van 1 januari 2014 wordt de arbeidskorting
 verhoogd met € 374. 
- Met ingang van 1 januari 2015 met € 103. 
- Met ingang van 1 januari 2016 met € 229. 
- Met ingang van 1 januari 2017 met € 130.  
De arbeidskorting voor hogere inkomens wordt in 3 stappen 
verder afgebouwd, uiteindelijk tot nihil. Daardoor zal 
in 2017 vanaf een inkomen van circa € 110.000 de 
arbeidskorting nihil bedragen.

•	 Motorrijtuigenbelasting voor Oldtimers  
Vanaf 1 januari 2014 zijn alle motorrijtuigen van 40 jaar 
en ouder vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting (MRB). 
Daarnaast komt er een overgangsregeling voor personen- 
en bestelauto’s die rijden op benzine, motorfietsen, bussen 
en vrachtauto’s, die op 1 januari 2014 26 jaar of ouder zijn 
maar nog geen 40 jaar. Deze voertuigen komen volgens de 
overgangsregeling in aanmerking voor een kwarttarief in 
de MRB over het hele kalenderjaar met een maximum van 
€ 120. Voorwaarde is wel dat er in de maanden januari, 
februari en december geen gebruik wordt gemaakt van de 
openbare weg. 

•	 Accijns op alcohol, tabak, diesel en LPG   
Vanaf 1 januari 2014 worden de accijnstarieven van alle 
alcoholhoudende producten verhoogd met 5,75 %. 
De accijns van diesel wordt vanaf 1 januari 2014, naast de 
jaarlijkse inflatiecorrectie, verhoogd met 3 cent per liter. 
De accijns van LPG wordt met ingang van 1 januari 2014 
verhoogd met 7 cent per liter. Dit is opgenomen in het 
regeerakkoord.

Gezondheidszorg
•	 De hoogte van de ‘nominale’ zorgpremie, die iedereen 

maandelijks betaalt aan zijn zorgverzekeraar, blijft ongeveer 
gelijk aan die van dit jaar: ruim 100 euro per maand. Dat is 
voor kosten bij de huisarts, in het ziekenhuis, etc.

•	 De inkomensafhankelijke zorgpremie, die wordt af-
geschreven van het loonstrookje, wordt volgend jaar íets 
lager: 7,5 % van het brutoloon (7,75 % dit jaar). Hoe meer 
men verdient, hoe meer premie men dus betaalt.

•	 Het eigen risico stijgt volgend jaar met 10 euro en 
gaat naar 360 euro per jaar. Het risico blijft voor alle 
inkomensgroepen hetzelfde: wie ziek wordt, betaalt de 
eerste 360 euro van de doktersrekening uit eigen zak. 
Het zou worden verlaagd voor lagere inkomensgeroepen 
(tot 175 euro) en verhoogd tot 595 euro voor de hogere 

inkomens. Die nivellering in de bijdrage aan ziektekosten 
gaat niet door. 

•	 De AWBZ-premie, die ook van de loonstrook wordt 
afgehaald en dus inkomensafhankelijk is, blijft volgend 
jaar met 12,65 procent hetzelfde als dit jaar. 

Wonen
•	 Stijging huurprijzen     

In 2014 mogen de huren harder stijgen dan de inflatie. 
Deze maatregel moet ervoor zorgen dat de huurprijzen 
van woningen meer in evenwicht komt met de vraag 
van de markt. Zo wil de overheid de doorstroming op de 
woningmarkt bevorderen. Voor hogere inkomens kunnen 
de huren nog sneller stijgen om zo het ‘scheefwonen’ tegen 
te gaan. De huur komt zo meer in overeenstemming met 
de kwaliteit van de woning.

•	 Toezicht op woningcorporaties strenger  
Woningcorporaties moeten zich alleen nog richten op hun 
kerntaak: betaalbare woningen aanbieden aan mensen 
die daarvoor in aanmerking komen. Het toezicht op 
woningcorporaties wordt strenger.

•	 Hoge hypotheek minder aantrekkelijk   
Het wordt voor kopers van woningen minder aantrekkelijk 
om hoge schulden en risico’s aan te gaan. Zo gaat het 
maximaal toegestane verschil tussen de hoogte van de 
hypotheek en de waarde van de woning (‘loan to value’) 
met 1%-punt omlaag naar 104%. Ook daalt vanaf 2014 
het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente 
kan worden afgetrokken jaarlijks met 0,5%-punt. De 
opbrengst wordt teruggegeven via de derde schijf van de 
inkomstenbelasting.

•	 Restschulden onder Nationale Hypotheek Garantie 
Huiseigenaren die te maken hebben met restschulden 
kunnen deze onder strikte voorwaarden meefinancieren 
bij een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie. 

•	 Sociale huurwoningen energiezuiniger   
Voor verhuurders van sociale huurwoningen komt 
400 miljoen euro beschikbaar voor energiebesparende 
maatregelen. Dit helpt de bouwsector, maar helpt ook 
huurders te besparen op hun stookkosten.

•	 Fonds voor energiebesparende maatregelen  
Het kabinet voert een fonds in om energiebesparing te 
stimuleren. Via dit fonds kunnen huiseigenaren gunstige 
leningen afsluiten waarmee ze energiebesparende 
maatregelen kunnen bekostigen. Naar verwachting 
kunnen bewoners en eigenaren van huizen al eind 2013 
een beroep doen op het fonds.

Onderwijs en cultuur
•	 Studiefinanciering: sociaal leenstelsel  

Studenten die vanaf 1 september 2014 voor het eerst 
een masteropleiding doen, krijgen geen basisbeurs 
meer. Ze kunnen het bedrag aan basisbeurs wel lenen. 
De aanvullende beurs valt niet onder deze maatregel. 
Daardoor blijft het hoger onderwijs toegankelijk voor 
studenten met ouders met een lager inkomen.

•	 Passend onderwijs in de buurt    
Vanaf 1 augustus 2014 moeten scholen een passende 
onderwijsplek bieden aan leerlingen die extra ondersteu-
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ning nodig hebben, zoals kinderen met gedragsproblemen 
of een handicap. Op die manier zitten er minder leerlingen 
thuis. Alle schoolbesturen in hetzelfde gebied gaan met 
elkaar afspraken maken om passend onderwijs mogelijk te 
maken. Door deze regio-indeling krijgt uw kind zo dicht 
mogelijk bij huis passend onderwijs.

•	 Vervroegde aanmelddatum hoger onderwijs  
Vanaf 2014 moeten studenten zich uiterlijk op 1 mei 
aanmelden voor de studie van hun keuze. Zij hebben dan 
recht op studiekeuzeactiviteiten, zoals proef studeren of 
een gesprek bij de opleiding. Tegelijkertijd zijn studenten 
ook verplicht aan zulke activiteiten mee te doen als de 
opleiding dat vraagt.

•	 Beter voorbereid een studie kiezen   
Vanaf 1 mei 2014 kunnen aankomende studenten beter 
voorbereid een studie kiezen met een studiebijsluiter. Nu 
rondt 1 op de 3 studenten het eerste jaar niet af of loopt 
vertraging op door te wisselen van studie. Instellingen 
voor hoger onderwijs gaan studenten informeren over 
hoe ze een studie succesvol kunnen afronden en over de 
kansen op een baan na hun studie.

•	 Aanval op schooluitval    
Het aantal voortijdig schoolverlaters begint te dalen, 
maar is nog altijd onacceptabel hoog. Het is belangrijk 
dat jongeren een startkwalificatie halen, want dit geeft ze 
een beter perspectief op de arbeidsmarkt. Daarom neemt 
het kabinet maatregelen om schooluitval te voorkomen, 
de ‘Aanval op Schooluitval’. De aanpak verschilt per regio. 
Scholen en gemeenten bepalen samen welke maatregelen 
het beste kunnen worden ingezet.

•	 Voorbereiding invoering van verplichte eindtoets 
Er komt in het voorjaar van 2015 een verplichte eindtoets 
taal en rekenen in het basisonderwijs. Deze toets helpt 
ouders bij de keuze voor vervolgonderwijs. En het helpt 
de school een verantwoord schooladvies te geven. De 

Inspectie van het Onderwijs kan de toets gebruiken om 
prestaties van scholen inzichtelijk te maken. In 2014 
wordt de invoering van de verplichte eindtoets voorbereid.

Veiligheid en Justitie
•	 De griffierechten gaan met 15 % omhoog. Dat zijn de 

kosten die burgers betalen om een proces te kunnen 
starten. Dat moet rechtszaken schelen – want minder 
mensen zullen naar de rechter stappen – en de inkomsten 
tegelijk verhogen. 

•	 Vreemdelingen die illegaal in Nederland zijn, zijn vanaf 
volgend jaar strafbaar. Dan wordt de maatregel, die ook 
was aangekondigd in het regeerakkoord, geïmplementeerd.

Overige zaken
•	 Het kabinet investeert 600 miljoen om de werkloosheid te 

bestrijden.
•	 Ontslagvergoedingen mogen niet meer in stamrecht-

bv’s worden ondergebracht. Mensen die al een 
ontslagvergoeding in zo’n bv hebben zitten, kunnen 
die tegen een laag tarief laten uitbetalen. Dat moet de 
economie stimuleren.

•	 Nederlanders die in het buitenland in nood zijn kunnen 
voortaan één nummer bellen dat dag en nacht bereikbaar 
is. Dat maakt onderdeel uit van de elektronische 
dienstverlening, die ook wordt uitgebreid met het digitaal 
aanvragen en betalen van visa en reisdocumenten.

Inmiddels is er op vrijdag 11 oktober jl. een begrotingsakkoord 
bereikt met aanpassingen op het gebied van onder anderen 
ontslagrecht, WW en lastenverzwaringen.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/miljoenennota-en-rijksbegroting
Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

WAT GebeURT eR NAdAT de MIlJOeNeNNOTA eN RIJKSbeGROTING zIJN AANGebOdeN?

Op Prinsjesdag worden de Miljoenennota en rijksbegroting gepresenteerd. daarna volgt een traject van behandeling, 
vaststelling, uitvoering en verantwoording. dit begrotingsproces neemt enkele maanden in beslag.

Algemene Politieke beschouwingen
Vlak na Prinsjesdag begint de parlementaire behandeling van de rijksbegroting en de Miljoenennota. Tijdens de Algemene 
Politieke Beschouwingen debatteert de Tweede Kamer met het kabinet over het kabinetsbeleid voor het komende jaar. De 
minister-president voert namens het kabinet het woord.

Algemene Financiële beschouwingen
In oktober zijn de Algemene Financiële Beschouwingen. Dit is een debat met de minister van Financiën over de Miljoenennota.

begrotingen departementen naar Tweede en eerste Kamer
De deelbegrotingen uit de rijksbegroting worden als wetsvoorstel voorgelegd aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Na 
goedkeuring kan de regering vanaf 1 januari het geld uitgeven en kan de Belastingdienst het geld innen.

Voorjaarsnota en Najaarsnota
In de loop van het jaar verschijnen de Voorjaarsnota en de Najaarsnota. Deze nota’s beschrijven de vorderingen in de uitvoering van 
de rijksbegroting. Per deelbegroting kunnen eventueel voorstellen worden gedaan tot wijzigingen in de uitgaven en inkomsten. 

Het hele begrotingsproces
Het gehele begrotingsproces duurt ongeveer 2,5 jaar: van voorbereiding tot verantwoording. Tijdens het lopende begrotingsjaar 
worden er al voorbereidingen getroffen voor de begroting van het komende jaar en wordt teruggeblikt op de begroting van het 
voorgaande jaar.
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Voor u gelezen
Bronnen: rijskoverheid.nl/ministeries/sociale zaken en werkgelegenheid

bIJNA HAlF MIlJOeN WeRKNeMeRS MeT 
ARbeIdSONGeVAl 
In 2012 liepen 478.000 werknemers lichamelijk letsel of 
geestelijke schade op door een ongeval tijdens het werk. Het 
betrof 7% van alle werknemers. Dit aandeel is al sinds 2005 vrij 
stabiel. De meeste ongevallen gebeuren in de horeca en bouw.
Bijna de helft van de werknemers die vorig jaar betrokken waren 
bij een arbeidsongeval, verzuimde hierdoor ten minste één dag. 
Bij eenderde duurde het ziekteverzuim vier dagen of langer. In 
70% van de gevallen liep de werknemer alleen lichamelijk letsel 
op, bij ruim 20% ging het uitsluitend om geestelijke schade, 
zoals psychische schade door bedreiging of agressief gedrag, 
en bij bijna 10% was er zowel lichamelijk letsel als geestelijke 
schade.
11% van de ongevallen vonden plaats in de horeca en 9% in 
de bouw. In de horeca leidde het merendeel van de ongevallen 
echter niet tot ziekteverzuim of slechts tot een kort verzuim 
van minder dan een dag. In de bouw was het aandeel ongevallen 
met een verzuim van één dag of langer verzuim het hoogst.
Mannen zijn vaker betrokken bij een arbeidsongeval met 
lichamelijk letsel dan vrouwen, terwijl vrouwen juist naar 
verhouding meer te maken hebben met geestelijke schade. 
Dit hangt onder meer samen met de sectoren waarin mannen 
en vrouwen werken. Vrouwen hebben vaker een baan in 
sectoren waarin relatief veel ongevallen met geestelijke schade 
plaatsvinden, zoals de zorg en het onderwijs. Mannen werken 
vaker in de bouw, waarin betrekkelijk veel arbeidsongevallen 
voorkomen met lichamelijk letsel.
Bron:www.cbs.nl

ONVeIlIG WeRKeN: ONTSlAG OP STAANde VOeT
Het niet naleven van veiligheidsvoorschriften door een 
monteur heeft terecht geleid tot diens ontslag op staande 
voet, zo oordeelde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 2 
juli jl. Naar het oordeel van het hof had het bedrijf voldoende 
zwaarwegende redenen om haar bedrijfsbeleid ten aanzien van 
veiligheid strikt te handhaven. 
De monteur  was van het bedrijfsbeleid omtrent veiligheid 
op de hoogte, wist dat dit daadwerkelijk werd gehandhaafd 
en heeft door zijn eigen handelwijze aanleiding gegeven tot 
een vertrouwensbreuk met zijn werkgever, aldus het hof. De 

monteur had verzuimd  persoonlijke beschermingsmiddelen 
te dragen. Daarnaast had hij ook nagelaten een (verkorte) 
werkvergunning af te geven. 
Volgens het hof is het risico op ernstig lichamelijk letsel 
voor de werknemer of voor derden evident wanneer bij de 
werkzaamheden van een (storings)monteur, vaak in een 
industriële omgeving, geen veiligheidsvoorschriften worden 
nageleefd of persoonlijke beschermingsmiddelen worden 
gebruikt. Het hof stelt dat van een ervaren medewerker mag 
worden verwacht dat hij de door zijn werkgever opgelegde 
veiligheidsvoorschriften in acht neemt. 
Het verweer van de monteur dat hij  simpelweg was vergeten 
een veiligheidsvest en helm te dragen is naar het oordeel 
van het hof onvoldoende steekhoudend in het licht van de 
schriftelijke waarschuwing die de monteur kort daarvoor 
van zijn werkgever had gekregen in verband met een eerder 
overtreding van veiligheidsvoorschriften.
Bron: uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GH
ARL:2013:4656

Veel OVeRTRedINGeN IN SCHOONMAAKSeCTOR
Bij controle van 1.450 bedrijven in de schoonmaaksector bleek 
27% van hen zich niet aan de regels te houden. De meeste 
overtredingen vinden plaats bij kleine schoonmaakbedrijven. 
Grote bedrijven die lid zijn van de branchevereniging OSB doen 
het beduidend beter. In totaal is voor ruim 37 miljoen euro aan 
boetes, naheffingen en terugvorderingen opgelegd.
Dit staat in het eindrapport ‘schoonmaakinterventieteams’ 
van de Inspectie SZW. De Inspectie heeft samen met de 
Belastingdienst, UWV en gemeenten de afgelopen jaren 
intensief gecontroleerd in de schoonmaaksector. De 
interventieteams hebben in totaal 632 inspecties verricht, 
waarbij 1.450 bedrijven zijn gecontroleerd. De controle 
spitste zich toe op de naleving van arbeidsmarkt-, belasting- 
en sociale zekerheidswetgeving. Het ging hierbij om 675 
schoonmaakbedrijven en 775 opdrachtgevers/inleners die 
opdracht hadden gegeven tot schoonmaakwerkzaamheden.
De Inspectie constateert dat in de schoonmaakbranche vaak 
sprake is van aanneming en onderaanneming van werk. 
Hierdoor ontstaat een groter risico op het niet-naleven 
van de regels. Tijdens de inspecties is gebleken dat grote 
schoonmaakbedrijven de zaken over het algemeen wel op orde 
hebben.
Overtredingen worden vooral gemaakt bij kleinere en 
middelgrote schoonmaakbedrijven (tot 50 werknemers), 
startende ondernemers en door zzp’ers. Deze bedrijven 
zijn vooral actief in de schoonmaak van de fastfoodsector, 
van transportmiddelen, van hotels, in de bouw en als 
glazenwasbedrijven bij particulieren. De malafide bedrijven 
kenmerken zich door het hebben van geen of een gebrekkige 
administratie, het niet of weinig meewerken aan de 
onderzoeken en het opzetten van bepaalde constructies.
Door de interventieteams zijn onder meer de volgende 
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misstanden geconstateerd: zwart/grijs werk, uitkeringsfraude, 
incomplete administratie, belastingfraude, illegale tewerk-
stelling, onderbetaling, identiteitsfraude, arbeidsuitbuiting.
Tijdens de inspecties zijn 3.633 personen op de werkplek 
gecontroleerd. 324 personen waren illegaal tewerkgesteld. 
Bijna 43% van de illegaal tewerkgestelden kwam uit Bulgarije 
en bijna 21% uit Roemenië. Van de 124 zzp’ers die werden 
aangetroffen zijn er 106 als schijn-zzp’er aangemerkt door de 
Inspectie en de Belastingdienst. In zo’n geval is er feitelijk geen 
sprake van ondernemerschap, maar van dienstbetrekking, 
waarvoor een tewerkstellingsvergunning noodzakelijk is.
Door het niet-naleven van wet- en regelgeving kunnen 
frauderende bedrijven goedkoper werken dan bedrijven die 
zich wel aan de wet houden. Concurrentievervalsing neemt 
hierdoor toe in de schoonmaaksector, een sector waarbij de 
prijzen onder druk staan en de concurrentie groot is.
In overleg met de brancheorganisaties gaan de Inspectie 
SZW en de Belastingdienst kijken of er meer preventieve 
handhavinginstrumenten ingezet kunnen worden om het 
aantal overtredingen terug te dringen. Daarnaast zullen de 
interventieteams hun controle activiteiten dit jaar en komend 
jaar voortzetten. 

JONGe WeRKeRS IN de HOReCA MAKeN HeT Te lAAT
In de horeca worden ondermeer de regels voor werktijden 
van jongeren niet overal goed nageleefd. In opdracht van de 
Inspectie SZW zijn 194 horecabedrijven bezocht en bij 44% zijn 
één of meer overtredingen geconstateerd. Zestien bedrijven 
hebben direct een boete gekregen.
Veel jongeren in de leeftijdscategorie van 15 tot 25 jaar besteden 
een deel van hun vrije tijd aan bijbaantjes. In de horeca hebben 
bijna 120.000 jongeren een baan als kelner, serveerster en 
barmedewerker.

De controleactie, die namens de Inspectie is uitgevoerd door de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) was vooral 
gericht op jongeren onder de 18 jaar. In de horecasector is de 
naleving van de regels nog steeds slecht. Een inspectie in 2010 
leverde een overtredingsperscentage op van 60 %. Reden voor 
Inspectie SZW om weer inspecties bij horecabedrijven te laten 
doen. Van de geïnspecteerde bedrijven hadden 62 bedrijven al 
eerder een inspectiebezoek gehad. Bij ongeveer 85% van deze 
bedrijven is de naleving nu in orde. De naleving bij de niet 
eerder bezochte bedrijven blijft met 42% aanmerkelijk achter.
In totaal zijn 173 overtredingen geconstateerd. Boetes zijn 
onder meer aangezegd voor 16 en 17 jarigen die na 23.00 uur 
nog aan het werk waren of meer dan negen uur werkten (5 
maal), 15 jarigen die na 21.00 uur werkten ( 11 maal) en voor 
14 jarigen die tot ver na 19.00 uur werkten (5 maal). Van de 
opgemaakte boeterapporten zijn er vijf het gevolg van recidive.

Fiscaal vriendelijke verrekening 
van uw vakbondscontributie!

Medio oktober versturen we weer de verklaringen om uw vakbondscontributie fiscaal vriendelijk te laten verrekenen. Deze 
worden verstuurd naar leden waarvan we weten dat hun werkgever deze mogelijkheid biedt. Maakt u nog geen gebruik van de 
verrekening, vraag dan na bij (de loonadministratie van) uw werkgever of verrekening in december mogelijk is. Dit dient in de 
CAO of Arbeidsvoorwaardenregeling te zijn afgesproken. Indien dit mogelijk is, dan kunt u via het secretariaat een verklaring 
opvragen. Dit kan telefonisch, tel. 045- 571 99 55, of via de mail balie@vakbondabw.nl

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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Even voorstellen...

Marlies van Rooijen 
doelgroepspecialist en OR-lid bij Op de Bies

Marlies van Rooijen-Voragen (48) uit Hoensbroek heeft een interessante baan als doelgroepspecialist bij Op de bies, 
een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking in landgraaf.

Geen dag is hetzelfde. Het is nooit saai. Toch zocht ze naar een extra uitdaging bij 
haar werkgever. Dat werd de Ondernemingsraad (OR). Eén ding is Marlies inmiddels 
duidelijk geworden. De bezuinigingen die de zorg treffen dwingt tot creativiteit. Dat 
is bij Op de Bies niet anders.

 “Ik was al altijd geïnteresseerd in hoe beslissingen tot stand komen. Op de werkvloer 
krijg je die discussie niet mee. Jammer, want als je weet waarom die beslissing is 
genomen, kun je veranderingen beter begrijpen. Dat wil niet zeggen dat je het ermee 
eens bent,” vertelt Marlies enthousiast. In de relatief korte tijd, sinds 17 april jl., die 
ze zetelt in de OR heeft ze veel geleerd. “Je kijkt niet alleen anders naar jezelf en je rol 
als werknemer maar ook naar de organisatie. Je denkt meer na, wordt innovatiever, 
proactiever en je bent in staat om je collega’s, je achterban, mee te nemen in bepaalde 
processen. Dat geeft voldoening. Ik vind het echt heel interessant om te doen.”

Vakbond AbW
Marlies is het enige lid van de Vakbond ABW in de OR van Op de Bies. “Als er vragen 

zijn kan ik aankloppen bij de bond. Will Kapell is mijn contactpersoon. Iets vragen is zeker geen probleem. Dat heb ik al gemerkt. 
Inmiddels hebben we als nieuwe OR-leden een externe bijeenkomst gehad over OR-werk. Zo werd uitgelegd hoe besluiten tot stand 
komen en welke rol je als OR hebt binnen die besluitvorming. Dan merk je pas dat er heel wat tijd in gaat zitten als je goed voorbereid 
advies wilt geven. Wat een stukken moeten gelezen worden! Van de negen OR-leden zijn er drie, onder wie ik, nieuw. Dat betekent 
ook iets voor de leden die meer ervaring hebben.” Ze ging bij haar kandidaatstelling niet over één nacht ijs. “ Ik ben eerst gaan 
informeren hoe de OR werkt. Toen ik zag dat je echt een rol van betekenis kunt spelen, heb ik ja gezegd en me verkiesbaar gesteld. 
Dan is het nog altijd spannend om te zien of je ook echt wordt gekozen.” Binnen de OR maakt Marlies deel uit van de werkgroepen 
Arbo en sociaal beleid.

De naam Op de Bies is heel vertrouwd in Limburg. Sinds 2006 maakt Op de Bies deel uit van de Koraal Groep, een stichting die werkt 
voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychosociale belemmeringen in Limburg en Noord-Brabant. De stichting is  
ontstaan uit een fusie tussen de Stichtingen St. Anna (Limburg) en Saltho (Noord-Brabant).

Veranderingen
Ook Op de Bies staat voor ingrijpende veranderingen. Zo worden de onderdelen ‘wonen’ en ‘dagbesteding’ samengevoegd. Dat heeft 
consequenties voor de organisatie en voor de taken van de betrokken medewerkers. Zaken die goed moeten worden geregeld en 
waar ook de OR intensief naar heeft gekeken. In haar woongroep wordt inmiddels volgens de nieuwe methode gewerkt. “We hebben 
niet gekozen voor een big bang, maar voor een geleidelijke omschakeling. Het is een behoorlijk traject geweest om deze ingrijpende 
omslag goed voorbereid in te laten gaan. Het vraagt veel van medewerkers.” Vandaar de creativiteit die Marlies eerder aanhaalde en 
onmisbaar is om de veranderingen, doorgaans ingegeven door bezuinigingen,  toe te passen. 

Marlies werkt 29 jaar in Op de Bies. Ze volgde de opleiding tot Z-verpleegkundige en werkte als woon- en dagbestedingsbegeleider 
bij NBG ( niet begrepen gedrag). Deze functie veranderde bij Op de Bies enkele jaren geleden in doelgroepspecialist. “Hiervoor is 
gekozen vanwege de ervaring die in de loop der jaren is opgebouwd door met deze doelgroep te werken en het intensief samenwerken 
met bijvoorbeeld gedragswetenschappers en psychiaters.” Haar groep bestaat uit jong volwassenen met een verstandelijke beperking 
in combinatie met probleemgedrag. “Het is vaak acute zorg, onvoorspelbaar. Maar zo mooi om te doen. Anders zou ik er ook geen 
29 jaar werken.” 

IJshockey
Ook al een lange tijd speelt een groot deel van de vrije tijd van Malies zich af op de ijsbaan van Glanerbrook. Haar twee zonen spelen 
bij ijshockeyclub Eaters Geleen. Zoon Joery op het hoogste niveau, Niels speelt promotiedivisie. “Mijn man is via zijn oud- collega 
Jack America (later voorzitter van de ijshockeyclub), enthousiast gemaakt. We zijn gaan kijken en nooit meer weggegaan. Het is voor 
ons een familie-uitje.” Beide zonen begonnen als kleuter met deze sport en pa en ma gingen steeds mee. Nog steeds slaan ze geen 
(thuis) wedstrijd over. 

‘Bezuinigingen dwingen tot creativiteit’



START OVeRleG NIeUWe CAO VeRzORGING, 
VeRPelGING, THUIS- eN KRAAMzORG (VVT) 
Op 25 september jl. is het overleg voor een nieuwe cao VVT 
(verzorging, verpleging, thuis- en kraamzorg) gestart. De 
vakbonden hebben een inzet opgesteld waarmee ze gezamenlijk 
de onderhandelingen ingaan. In de inzet is een loonsverbetering 
opgenomen van 2%. Verder willen de bonden ondermeer een 
reiskostenregeling afspreken die toekomstbestendig is en 
nulurencontracten beperken.

ACTIeS MeTAAl beGONNeN
De cao-acties in de metaal zijn op 20 september jl. begonnen met 
een estafettestaking in Rotterdam en Eindhoven. De vakbonden 
willen de komende weken verder staken totdat de werkgevers 
hun ‘verslechteringen van tafel halen’.

ACTIeS IN SUPeRMARKTeN, CAO-ONdeRHANdelINGeN 
IN IMPASSe
Volgens de bonden zit er geen schot in de onderhandelingen 
over de nieuwe cao supermarkten. Na vier keer onderhandelen 
is er nog geen resultaat. De vakbonden willen structurele 
verbeteringen, terwijl de werkgevers inzetten op versobering. 
Volgens de vakbonden betalen de supermarktmedewerkers 
straks de rekening als de cao-onderhandelingen geen resultaat 
opleveren en de door Albert Heijn ingezette supermarktoorlog 
wordt doorgezet. De vakbonden willen daar niet aan meewerken 
en gaan in september en oktober de supermarkten langs om 
medewerkers te waarschuwen en acties voor te bereiden.
De cao supermarkten liep op 1 april jl. af.

VASTe MedeWeRKeRS AbU: SCHOT IN de zAAK
Er zit weer schot in de onderhandelingen over de nieuwe cao 
voor de vaste ABU-medewerkers. Voor de zomer waren de 
onderhandelingen vastgelopen. Inzet van de onderhandelingen 
is vernieuwing van de cao. De werkgevers hebben nu de bonden 
uitgenodigd om eind september weer te gaan praten over 
vernieuwing van de cao.

OVeRleG CAO bVe WeeR VAN START
Op 12 september jl. hebben de vakbonden en de MBO Raad 
het overleg over de nieuwe cao BVE weer hervat. In het eerste 
kwartaal van 2013 hebben de vakbonden en de werkgevers zeven 
regionale rondetafelbijeenkomsten georganiseerd, waaraan 
14 MBO-instellingen hebben deelgenomen. Het doel van deze 
bijeenkomsten was om een aantal bestaande cao-afspraken 
te toetsen en te inventariseren of er aanleiding bestaat deze 
afspraken in de nieuwe cao BVE te herzien. Er werd onder andere 
gesproken over de werkverdeling, de professionele ruimte in de 
onderwijsteams en de rol van de OR daarbij.
De overlegpartners hebben naar elkaar de intentie uitgesproken 
binnen niet al te lange termijn tot een nieuwe cao te komen.

www.vakbondabw.nl

CAO Nieuwsradar
Bronnen: SDU Uitgevers, CAO e-nieuws 2013, nummers 17, 18 en 19
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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 werkgevers-
partijen en werknemerspartijen (vakbonden), dat met een 
positief advies door de vakbonden wordt voorgelegd aan de 
leden.

CAO:
Een cao, een collectieve arbeidsovereenkomst, is een over-
eenkomst 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.

VeRleNGING CAO HOGeR beROePSONdeRWIJS

De CAO Hoger Beroepsonderwijs (HBO) 2012-2013 wordt stilzwijgend verlengd. Dat hebben de vakbonden en de Vereniging 
Hogescholen in overleg besloten.

Op basis van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst wordt de huidige cao nu automatisch met een jaar verlengd. De 
cao-hbo zal lopen tot 30 september 2014. De cao-partijen grijpen de periode dit jaar aan om verkennende gesprekken te voeren 
over onder meer de seniorenregeling die zorgt dat oudere leraren langer kunnen worden ingezet. Ook gaan ze in gesprek over 
aanpassing van de bovenwettelijke- en nawettelijke uitkeringen in combinatie met flexwerken.

Mocht er eerder dan 30 september 2014 een overeenkomst zijn over een nieuwe cao, dan kunnen de cao-partijen afspreken om 
de nieuwe cao eerder in te laten gaan dan 1 oktober 2014.

CAO Nieuws
Bronnen: SDU Uitgevers, CAO e-nieuws 2013, nummers 17, 18 en 19
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De Wet op de ondernemingsraden (WOR) is per 1 juli 2013 op een paar punten gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn:
•	 Artikel 8 ‘Reglement van de Ondernemingsraad’

Lid 1: De OR hoeft geen exemplaar van het vastgestelde reglement naar de bedrijfscommissie te sturen.
•	 Artikel 9 ‘Verkiezing van de Ondernemingsraad’

Werknemers die in de ondernemingsraad willen en geen lid zijn van de vakbond, hoeven geen handtekeningen meer te ver-
zamelen om zich kandidaat te stellen.

•	 Artikel 18 ‘Vrije tijd voor onderling beraad en scholing’
Lid 2: Nieuw in dit artikel is de tekst die cursief en vet is weergegeven. ‘De onderne-
mer is verplicht de leden van de ondernemingsraad en de leden van een vaste com-
missie of onderdeelcommissie, bedoeld in artikel 15, tweede lid, onderscheidenlijk 
derde lid, gedurende een door de ondernemer en de ondernemingsraad gezamenlijk 
vast te stellen aantal dagen per jaar, in werktijd en met behoud van loon dan wel be-
zoldiging de gelegenheid te bieden de scholing en vorming van voldoende kwaliteit 
te ontvangen welke zij in verband met de vervulling van hun taak nodig oordelen’. 
Om te bepalen wat scholing van voldoende kwaliteit is, is vorig jaar najaar de Stich-
ting Certificatie Opleiding Ondernemingsraden (SCOOR) opgericht. SCOOR be-
waakt de kwaliteit van de OR-scholing door aanbieders van OR-scholing te certificeren. Voor meer info zie ook  www.scoor.nl.

•	 Artikel 22 krijgt een nieuw lid: Hierin wordt expliciet vastgelegd dat de kosten van scholing en vorming van de OR voor 
rekening komen van de ondernemer.

•	 Artikel 31 ‘Algemeen Informatierecht’ / ‘Internationale onderneming’ 
De OR in een internationaal concern krijgt recht op informatie over de zeggenschapsverhoudingen binnen het concern 
(nieuw lid in artikel 31).

•	 Artikel 36 ‘De algemene geschilenregeling’
De verplichte bemiddeling van de bedrijfscommissie in geval van een conflict met de ondernemer komt te vervallen. Bij een 
geschil mogen OR-leden direct naar de kantonrechter. 

Wet op de Ondernemingsraden
Aanpassingen per 1 juli 2013

Op maandag 23 september jl. werd alweer de negende pensioenvoorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor de 
leden die in het eerste half jaar van 2014 65 jaar worden.

Er werd stil gestaan bij o.a. de volgende onderwerpen:
Algemene Ouderdomswet (AOW) , Ingangsdatum AOW-leeftijd, Inkomen tot AOW, Inkomen van AOW-leeftijd, Overbruggings-
uitkering, Soorten AOW en hoogte uitkering + vakantietoeslag, Partnertoeslag, Aanvullend collectief pensioen (ouderdomspen-
sioen) en de diverse soorten, Eenmalige  keuzes bij aanvraag aanvullend collectief pensioen, de dekkingsgraad van pensioenfond-
sen, Wat er gebeurt met AOW en aanvullend collectief pensioen bij overlijden en Fiscale regels na 65 jaar.

De belangstelling voor deze bijeenkomsten is groot, getuige 
ook het grote aantal deelnemers steeds aan deze bijeen-
komsten. Ruim 30 leden waren aanwezig om geïnformeerd 
te worden over zaken waarmee ze geconfronteerd worden 
als ze 65 jaar worden.
Opvallend is ook dat een aantal deelnemers goed voorbe-
reid naar deze bijeenkomsten komt, getuige ook de vele 

vragen die er gesteld werden en de research die men zelf reeds verricht heeft. Hieruit blijkt weer dat de materie pensioen en AOW 
degenen die de pensioengerechtigde leeftijd naderen heel erg  bezighoudt .

Gezien de grote belangstelling bij onze leden voor deze bijeenkomsten zullen we door blijven gaan met deze bijeenkomsten. In het 
voorjaar van 2014 organiseren we op maandag 27 januari 2014 weer een bijeenkomst voor onze leden en dan voor die leden die 
tussen 1 juli 2014 en 31 december 2014 65 jaar worden.  Alle ABW-leden die tussen die tussen 1 juli 2014 en 31 december 2014 
65 jaar worden krijgen persoonlijk een uitnodiging. 

Pensioenvoorlichtingsbijeenkomst
Negende editie goed bezocht



Jubilarissen
25-jarige jubilarissen nov. 2013
P. Brander uit Kerkrade
H.J.J. Coumans-Lamers uit Schin op Geul
J.A.H. Gräper uit Geleen
S.M.L. Kelleter-Geurts uit Bocholtz
L. Rowland uit Schinveld
A.E.F. Wojciechowski uit Heerlen

40-jarige jubilaris nov. 2013
D. Langlois uit Brunssum

25-jarige jubilarissen dec. 2013
W.K. Braun uit Eygelshoven
B.J.M. van Dijk-Mertens uit Heerlen
P.M.J. Grymans uit Brunssum
R. de Jonge uit Heerlen
A.H.M. Kosters uit Urmond
G.H.M. Kunstek-Martens uit Landgraaf
M.M. Diels-Martens uit Kerkrade
J.A. Oostdijk uit Heerlen
J.F.L. Peelen uit Hengelo
F.H. Raes uit Vaals
G.G.F. Thomas uit Landgraaf

40-jarige jubilaris dec. 2013
L. Lammertsma uit Hoensbroek

50-jarige jubilaris dec. 2013
Th.C. Arends uit Landgraaf

60-jarige jubilarissen dec. 2013
J.H. Frijns-Demmenie uit Heerlen
B. Kruizinga uit Heerlen

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

Overleden
Op 30 juni 2013 overleed in de
leeftijd van 62 jaar ons bondslid
de heer F.A. Kruishaar uit Brunssum

Op 23 juli 2013 overleed in de 
leeftijd van 52 jaar ons bondslid
de heer P.M.H. Versteeg uit Landgraaf

Op 02 augustus 2013 overleed in de
leeftijd van 71 jaar ons bondslid
de heer J.W. Pierik uit Landgraaf

Op 22 augustus 2013 overleed in de
leeftijd van 84 jaar ons bondslid
de heer J.A. Roovers uit Echt 

Op 3 september 2013 overleed in de
leeftijd van 57 jaar ons bondslid
de heer H.A. Geuyen uit Geleen

Op 5 september 2013 overleed in de
leeftijd van 83 jaar ons bondslid
de heer H.A. Bontjes uit Kerkrade 

Wij bedanken de overleden vrienden
voor hun trouw aan onze organisatie
en wensen hun familie veel sterkte toe!

13

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 ledenwerf-

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

dSM
Inmiddels is er sprake van een onderhandelingsresultaat. Par-
tijen zijn in september jl. reeds gestart met het vaststellen van 
de tekst. Uiteraard gaat dit gepaard met wijzigingen en aan-
passingen. Tevens dient er nog een ledenvergadering plaats te 
vinden.

Intertek Polychemlab
In mei jl. zijn de CAO onderhandelingen gestart. Deze zijn 
medio september jl. voortgezet. Echter er is nog steeds geen 
nieuw CAO akkoord bereikt. In oktober zijn nieuwe afspraken 
gepland en we hopen dan tot een akkoord te komen.

Meander
Een gepland overleg met de Raad van Bestuur is voor de derde 
keer verplaatst. In het overleg zouden de vakbonden ingelicht 
worden over Meander in de toekomst. 
Er komen nog steeds veel vragen over werktijden, reistijden 
en plus- en minuren. Regels worden door managers met enige 
flexibiliteit toegepast, wat leidt tot regels die in strijd zijn met 
de CAO. Ook over mogelijkheden bij langdurige ziekte en her-
plaatsing krijgen we regelmatig vragen. Daar waar nodig leggen 
we concrete vragen voor aan het management en begeleiden we 
de individuele medewerker(st)ers. 

Profcore
Einde september jl. hebben CAO onderhandelingen plaatsge-
vonden. Vanwege de wetswijzigingen die in 2014 te verwachten 

zijn op het gebied van o.a. de 
werkkostenregeling, pensioenen 
etc. is er voor gekozen om de CAO wederom te verlengen met 
6 maanden en wel tot en met 30 juni 2014. Per 1 juli zal er dan 
een loonsverhoging van 0,6 % worden toegekend.
In mei 2014 starten we dan met de nieuwe CAO onderhan-
delingen en de inzet zal dan zijn een CAO met een langere 
looptijd.

Vizyr
Ondanks herhaaldelijk overleg is er nog geen resultaat bereikt 
m.b.t. de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden. Hopelijk 
leiden de recent gemaakte afspraken tot een resultaat.

WOzl
Er is veel commotie ontstaan over het niet verlengen van een 
34-tal dienstbetrekkingen. De rechter zal moeten bepalen of 
WOZL de regels m.b.t. het aanbieden van een tijdelijke dienst-
betrekking correct heeft geïnterpreteerd. De wijze van aanzeg-
ging en de massaal geuite kritiek hierop heeft zijn impact ge-
had op de aansturing van de organisaties. Inmiddels is de heer 
de Winter benoemd als nieuwe interim directeur.
Op basis van een oproep hebben zich veel leden gemeld met 
vragen over hun mogelijkheden om herplaatst te worden. De 
indruk bestaat dat er niet altijd gekeken wordt naar andere 
adequate herplaatsingmogelijkheden. 

W
ill

 K
ap

el
l

R
oger vd Broek

Activiteitenkalender 
Vakbond ABW 2e halfjaar 2013

Datum Aanvang Activiteit Locatie
   

 Maandag 
 28 oktober 2013 19.00 uur Ambassadeursbijeenkomst  Cultuurhuis Heerlen
    Thema: Roda JC en haar positie in de maatschappij Sittarderweg 145 Heerlen

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

 www.vakbondabw.nl
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18e STAP-Loop
Op 28 september jl. was het weer zover, de jaarlijkse Stap-loop werd door STAP brunssum georganiseerd. Mede met 
behulp van de sponsorbijdrage van de Vakbond AbW konden we dit gezellige evenement weer organiseren.

Het parcours liep  over de mooie Brunssummerheide en de wedstrijd werd georganiseerd door en voor lopers uit de regio Zuid-
Oost Limburg. Maar zelfs  lopers  van over de grens (Duitsland en België) bezoeken jaarlijks dit evenement. 

Deze zaterdag was een mooie dag, het begon erg zonnig en de stemming zat er goed in. Nadat een flinke groep vrijwilligers van 
STAP Brunssum het parcours hadden klaargemaakt kon om 14.45 uur de eerste wedstrijd, een jeugdloop van 3 km beginnen. Hier 
stonden een kleine 100 scholieren en gehandicaptenlopers aan de start. Allen hebben de finish gehaald.

Om 15.30 uur gaf wethouder Gerards van de gemeente Brunssum het startschot voor de 6 kilometer loop. Dit onderdeel  bestaat 
uit 2 ronden en de  deelnemers kunnen dan ook herhaaldelijk aangemoedigd  worden door vrienden en familie.  Omdat het lekker 
weer was kwamen ook veel supporters mee om de lopers aan te moedigen.

De hoofdloop, dit onderdeel wordt gesponsord door de Vakbond ABW, begon om 16.15 uur. Het startschot werd gegeven door 
John Oostdijk, hoofbestuurder van de Vakbond ABW en zelf ook een fanatieke loper. Het is een pittig parcours van 4 ronden van 
3 kilometer elk. Ook hier werden de lopers aangemoedigd door een grote groep supporters. Deze loop krijgt ook altijd nog extra 
cachet omdat tijdens dit onderdeel een estafette gehouden wordt waarbij  maximaal 4 lopers de 4 rondes kunnen overbruggen.  

Dit jaar hadden we voor het eerst ook een team van Burgemeester en Wethouders aan de start. Dit gaf de loop extra cachet. 
Doordat de teams 4x wisselen is het altijd gezellig druk bij  het wisselvak en worden alle lopers nog eens extra aangemoedigd. 
Rond 17.30 uur kon de dag afgesloten worden met de prijsuitreiking door de Burgemeester.  Het was daarna nog lang gezellig op 
het terras van voetbalvereniging de Langeberg waar vrijwilligers en gasten bij een gezellige barbecue met een hapje en een drankje 
konden napraten en terug kijken op een geslaagde dag. 

Rosemarie Meys, 
penningmeester STAP Brunssum

John Oostdijk geeft het startschot.
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Ik word lid van Vakbond ABW per eerste van

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

tot wederopzegging machtiging om van mijn

rekening af te schrijven de bedragen, die ik

volgens de geldende contributieregeling ver-

schuldigd zal zijn.

Ik wil graag een

individueel lidmaatschap.

een part-time lidmaatschap.

(20 uur per week of minder)

een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.

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

invullen.

exemplaar van de statuten ontvangen.

exemplaar van het juridisch reglement 

ontvangen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Let op: elke vraag altijd invullen!!!

Deze aanmelding werd opgenomen door:

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

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

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

[* doorhalen wat niet van toepassing is.]

Opsturen

in een envelop naar:

Vakbond ABW

Antwoordnummer 113

6400 VB Heerlen

(postzegel niet nodig)

(deze strook niet invullen)

Bondsnummer:

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

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

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

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

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

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

Bondsnr. werver:

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

Aanmeldingsformulier

Contributieregeling Z.O.Z.

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

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

UITGEBREIDER DAN EEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING!

DAARNAAST WORDT UW BELASTINGAANGIFTE 
ELK JAAR GRATIS INGEVULD!

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

23 jaar en ouder    € 12,-  
21 en 22 jaar     € 10,50  
t/m 20 jaar     € 8,-  
Gezinscontributie (voor 2 personen)  € 18,- (€ 12,- + € 6,-)
(voor ieder volgend inwonend gezinslid) € 6,75
Gepensioneerden (65 plus)   € 8,-  
Gezinscontributie voor twee 65-plussers € 13,-  (€ 8,- + € 5,-)
Vrijwillige klasse
Uiteraard staat het ieder lid vrij om méér contributie te betalen.
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