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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...
Global Peace Index
Wist u dat we volgens de Global Peace Index (tot nu toe) leven in de vreedzaamste 
eeuw in de menselijke geschiedenis ooit? 
Wel erkent de Global Peace Index dat we sinds 2008 een merkbare verslechtering 
van de niveaus van vrede gezien hebben, maar ondanks dat beschouwen ze deze 
eeuw toch nog steeds als de vreedzaamste eeuw.
Persoonlijk heb ik dat gevoel niet, zeker als ik kijk naar de explosieve sfeer die er 
nu heerst in een aantal landen met leiders die een  nogal kort lontje hebben en 
niet bereid zijn om water bij de  wijn te doen, maar eerder het vuur uitdagen om 
hun lontje aan te steken.

Serieus, het is goed mis in de wereld. Tel even mee: De vele aanvallen, 
beschietingen en het grondoffensief van Israël tegen Hamas in  de Gazastrook. 
Ongeveer tegelijk werd boven het kruitvat Oekraïne het passagiersvliegtuig van 
Malaysia Airlines neergehaald met heel veel Nederlandse doden en intussen 
breidde de kalief gewapenderhand zijn jonge kalifaat in Irak en Syrië uit. 
In Libië raakten een paar van de machtigste milities slaags en vernietigden onder 
andere de internationale luchthaven. 
In Afrika, waar het volgens de laatste hype zo goed ging, zijn ook nog een paar 
gruwelijke oorlogen aan de gang. Regering en rebellen doen hun uiterste best 
Zuid-Soedan in de wieg te smoren. In Darfur zijn dit jaar 400.000 mensen 
ontheemd geraakt, er is een burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek 
en er is ook een toenemend aantal bloedige aanvallen op dorpen in Kenia. 
En de extremisten van Boko Haram maken duizenden slachtoffers in Nigeria.

Het bizarre van dit alles is dat we onlangs nog groots herdachten dat het 100 
jaar geleden was dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak en zeventig jaar geleden de 
Tweede Wereldoorlog. 
Er worden bij dergelijke herdenkingen heel veel wijze woorden uitgesproken als 
‘de geschiedenis mag zich niet herhalen’. Maar mooi niet, want uit alles blijkt dat 
de mens last heeft van een korte termijn geheugen 
en  op zoek is naar datgene dat in oorlogen vaak 
centraal staat, nl. Geld en Macht. 

Is de tijd waarin we nu leven niet erger dan de tijd 
na de Tweede  Wereldoorlog? 
Ik denk van niet, alleen is al het geweld wel veel 
dichterbij gekomen door Facebook, Twitter en 
alle andere nieuwe media. 
Maar of dit de vreedzaamste eeuw gaat worden, 
de tijd zal het leren?
In elk geval ben ik blij dat ik volgens de Global 
Peace Index woon in de meest vreedzame 
regio, Europa, en bijvoorbeeld niet in Soedan,  
Afghanistan, Syrië, Irak of Somalië, landen die 
beschouwd worden als de gevaarlijkste landen 
om nu te wonen.

Jack Hurxkens,
voorzitter.
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Thuishuldiging jubilarissen
Op onze jubilarishuldiging op woensdag 11 juni jl. kon een aantal 50, 60 en 70-jarige jubilarissen vanwege gezond-
heidsredenen er niet bij zijn, hoe graag ze dat ook wilden. Deze jubilarissen gaven aan dat ze thuis gehuldigd wilden 
worden en dat is dan ook gebeurd.

In het onderstaande een overzicht van de jubilarissen die thuis gehuldigd zijn:

Op vrijdag 11 juli jl. huldiging door de ABW-delegatie bestaande uit de heren Jo Roijen en Sjef Hoeppermans:
50-jarige jubilaris de heer J.D. Stelten uit Heerlen.
60-jarige jubilaris mevrouw T. Wilting-van der Hulst uit Heerlen. 
60-jarige jubilaris de heer A. van der Hulst uit Heerlen.
60-jarige jubilaris de heer H.A. Jonkers uit Eygelshoven.

Op maandag 14 juli jl. huldiging door de ABW-delegatie eveneens bestaande uit de heren Jo Roijen en Sjef Hoeppermans:
70-jarige jubilaris mevr. J. Knarren-Wilems uit Geleen (foto links).

Op donderdag 31 juli jl. huldiging door de ABW-delegatie bestaande uit de dames Indra Kandhai (secretaris/penningmeester) en 
Nicole Moran-Ermers (secretaresse):
70-jarige jubilaris mevr. H.A. Brandt-Hartskeerl uit Heerlen (foto rechts).

Op maandag 4 augustus jl. huldiging door vakbondsbestuurder Roger van den Broek: 
70-jarige jubilaris de heer J. Smith uit Roermond.

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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Algemene Vergadering 2014
Vergadering staat uitgebreid stil bij onzekere tijden

Voorzitter Jack Hurxkens heette voor het eerst de aanwezigen 
welkom in een pas gerestaureerde Graanschuur van Auberge de 
Rousch in Heerlen. “Het jaar 2014 had voor de Vakbond ABW 
een speciaal tintje. Dit jaar mochten we voor het eerst 70-jarige 
jubilarissen huldigen. Dat was een mooie gebeurtenis en ik ben 
er trots op dat ik dit heb mogen doen,” aldus de voorzitter. Maar 
het was niet alleen trots en vreugde in zijn welkomstwoord. “In 
een rap tempo zien we dat de maatregelen en wetgeving van 
de overheid veel betekenen en burgers worden gedupeerd en 
gediscrimineerd,” vatte hij de gevolgen samen. “Er is sprake van 
een toenemende kloof tussen arm en rijk, jong en oud, goed 
en slecht opgeleid en mensen die de snelle digitale en techni-
sche ontwikkelingen wel en niet kunnen volgen. Ik maak me 
ook zorgen over de effecten die de pensioenregels hebben op 
de koopkracht, de ontslaggolf in de zorg, werkgelegenheids-
problemen binnen de overheid en het openbaar bestuur. Ook 
de vermogensongelijkheid is alleen maar toegenomen. Hoewel 
die voor een deel worden gecompenseerd door herverdeling via 
sociale zekerheid en belastingen, neemt zij vooral toe door gro-
tere beloningsverschillen. De groep mensen met kleine inko-
mens, denk aan zzp’ers en alleenverdieners, groeit.”

Arme regio
Daarbij zijn de inkomensverschillen per gemeente vaak be-
hoorlijk. Geen enkele Limburgse gemeente kwam voor in de 
top 10 van gemeenten met de meest welgestelde inwoners. In 
de top 10 van de meest armste gemeenten van het land, was 
Limburg helaas wel goed vertegenwoordigd: Kerkrade, Heer-
len, Brunssum en Vaals kwamen er in voor. Al jaren een van de 
armste regio’s van het land. 
De ABW-voorzitter vindt het zeker te voorbarig om nu al te 
roepen dat de crisis voorbij is. Nog veel mensen zijn op zoek 

naar een baan. Ruim 700.000 Nederlanders zijn werkloos. “En 
dan denk ik nog niet aan de ontslaggolf die er aan zit te ko-
men.”
Er waren heel wat zaken die volgens Jack Hurxkens en zijn 
hoofdbestuur anders kunnen, dan de regering nu doet. Denk 
aan de mantelzorg, de graaicultuur, de pensioenregelgeving, 
de eerdergenoemde kloof tussen arm en rijk en niet te verge-
ten het verschil tussen mensen die wel of niet de digitalisering 
kunnen volgen. Hij wordt er niet vrolijk van. “Kunt u dit nog 
volgen?”, is dan mijn oprechte vraag. En willen we dit? Ik zeg 
heel hard: NEE.”

Nadat Hub Broeders het verslag van de kascontrolecommis-
sie had gepresenteerd kreeg secretaris/penningmeester Indra 
Kandhai van de voorzitter de gelegenheid om in te gaan op het 
financiële verslagjaar.

Rode cijfers
Indra Kandhai, secretaris/penningmeester van de Vakbond 
ABW, ging uitgebreid in op het financiële verslagjaar. Noemde 
ze 2012 nog een neutraal jaar, over 2013 kon ze heel duidelijk 
zijn. Het was een jaar dat met verlies werd afgesloten. De rode 
cijfers werden met name veroorzaakt door verminderde contri-
butie-inkomsten omdat het ledental afneemt. Ook stegen een 
aantal posten zoals de reclamekosten, een hogere bijdrage voor 
de juridische afdeling en de loonkosten waaronder ook de pen-
sioenkosten. Om volgend jaar een situatie als deze proberen te 
voorkomen wordt gekeken naar een aantal bezuinigingen zoals 
geen uitgaven meer voor sponsoring, besparen op de campag-
nevoering ten tijde van OR-verkiezingen alsmede op de recla-
mekosten en het beter beheersbaar maken van de loonkosten. 
En daarnaast het voorstel om per 1 juli 2015 de contributie te 

Kunt u het nog volgen? Dat is een vraag die menigeen zich stelt in deze tijden. Onduidelijke wetgeving, althans zo 
ervaart de burger het, bezuinigingen die nauwelijks uit te leggen zijn, oplopende ziektekosten. Het zijn maar een 
paar voorbeelden. Ook voor het bestuur van de Vakbond ABW is het geen eenvoudige opdracht antwoord te vinden 
op deze vraag. Tijdens de Algemene Vergadering (AV) op 7 juli jl.  zorgden belevingen van trots en dankbaarheid 
(70-jarig bestaan) en de vele heikele politieke thema’s voor gemengde gevoelens.
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verhogen. Het is dan ook 5 jaar geleden dat de laatste contribu-
tieverhoging plaatsvond.  

Actieprogramma hoofdbestuur 
Wat konden de leden in het verslagjaar onder andere verwacht-
ten van de Vakbond ABW? “Reageren en ageren op nieuwe 
wetten of, als het echt niet anders kan, want het is niet onze 
stijl, dan demonstreren. Dat hebben we gedaan in Den Haag 
omdat we niet kunnen accepteren dat de Sociale Werkvoor-
ziening klap op klap krijgt. Dat is niet menswaardig,” vindt de 
voorzitter. Veel aandacht ging er naar ledenwerving. Dat blijft 
een moeilijk item. Sinds 2011 neemt het ledental af. “Er is veel 
aandacht besteed aan plannen om het tij te doen keren. Wij 
zijn er nog niet uit. Wel gaan we door met de actie dat elk lid 
zorgt voor een nieuw lid. En als deze actie zou slagen dan zijn 
we opeens dubbel zo groot. Dus beste leden allemaal één lid 
werven en we zijn weer helemaal vakbond ten top.” Stoppen 
met wat geen rendement oplevert is ook beleid, gaf voorzitter 
Jack Hurxkens aan. 

Vers van de pers is ook het volgende, nl. met het Heerlense 
bedrijf I-Minded zijn afspraken gemaakt om wekelijks be-
richten te plaatsen op de site www.allevacaturesinlimburg.nl, 
maar ook op social media, zoals Twitter, Facebook en Linke-
dIn. Op die manier hoopt de bond mensen te prikkelen en 
enthousiast te maken voor het lidmaatschap. Over een paar 

maanden wordt bekeken of de actie effect heeft.
Toepasselijk, zeker in het licht van de ontstaansgeschiedenis 
van de bond, sloot voorzitter Jack Hurxkens af met de woorden 
dat we de koempelmentaliteit van toen nu missen. “We hebben 
die niet alleen in Limburg nodig, maar in de hele wereld,” aldus 
de voorzitter.

Bondsgroepen
De bondsgroepen zijn voor de leden dé plek waar gepraat kan 
worden over actuele zaken zoals overheidsbeslissingen of op-
merkelijke gebeurtenissen in de wereld. Dat bleek uit het ‘rond-
je bondsgroepen’ tijdens de AV. 
De drie vertegenwoordigers, Bert Kieboom (Industrie en 
Dienstverlening), Henri Simon (Sociale Werkvoorziening) en 
Ans Kolenburg (Gepensioneerden en Uitkerings-gerechtigden) 
gaven aan waar hun prioriteiten liggen. Zo focuste Bert Kie-
boom op de actualiteit tijdens de bijeenkomsten van de bonds-
groep, Henri Simon op de mogelijkheid die leden moeten ge-
bruiken om in hun eigen netwerk de vakbond te promoten en 
Ans Kolenburg op de grotere zorgen over de zorg. “Hoe moeten 
we de uitwerking van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO) bewaken? Het is moeilijk voor de bond om hier op te 
reageren. Maar we blijven alert,” gaf ze gedreven aan.

De drie O’s
De drie O’s, van onrust, onzekerheid  en ontslagen. Ze waren 
niet nieuw. secretaris/penningmeester Indra Kandhai gebruik-
te ze ook tijdens de AV van vorig jaar bij de bespreking van 
haar activiteitenverslag. “Een jaar later zijn ze nog steeds ‘hot’. 
Helaas. Ik zie ook geen vooruitgang. De Nederlanders zijn nog 
steeds somber over werkloosheid en economie. Was Nederland 
één van de positiefste landen als het ging om consumenten-
vertrouwen, nu is dat vertrouwen sterk afgenomen. En de laat-
ste O, die van ontslagen. De werkloosheid blijft stijgen en er is 
geen vooruitzicht op groei op de middellange termijn.”
In het verlengde hiervan sprak Indra Kandhai, evenals een aan-
tal andere sprekers die avond, vooral haar zorgen uit over de 
zorg. “Ik maak me echt heel veel en grote zorgen over de onze-
kerheid en over de toekomst van de zorg. Zorgen of er bij ziekte 
en ouderdom nog wel voldoende, betaalbare hulp is.” 
Ze staat daarin niet alleen. Ook het Centraal Plan Bureau 

De vertegenwoordigers van de bondsgroepen: v.l.n.r. Ans Kolenburg, Bert Kieboom en Henri Simon.
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merkte op dat de toegenomen ongerustheid over de gezond-
heidszorg in onze samenleving er uit springt. Sinds 2008 stond 
dit thema jaren op nummer zes in de top tien van belangrijk-
ste problemen. Nu prijkt het na werk en inkomen op nummer 
twee. “Terwijl politiek Den Haag alleen maar waarschuwt voor 
het exploderen van de kosten voor de zorg en hamert op de 
noodzaak die kosten te beteugelen, willen steeds meer mensen 
juist dat de overheid er méér geld aan besteedt.” Over de zorg 
zelf zijn mensen doorgaans tevreden. Het accent ligt vooral op 
de onzekerheid over het beschikbare budget. Is er nog wel geld 
voor dure en langdurige behandelingen? En vooral: is er nog 
geld voor onze ouderen? Is de zorg voor deze groep nog wel 
gewaarborgd? Wat blijft er over aan zorg en wie moet die beta-
len en verlenen? Allemaal onduidelijkheden die iedereen bezig 
houden.

“Ik vraag mij af of de politiek voldoende op de hoogte is van 
wat er allemaal daadwerkelijk in de zorg gebeurt. Mensen aan 
de onderkant van de samenleving kunnen vaak niet meer voor 
zichzelf zorgen. De bezuinigingen op de ouderenzorg gaan tot 
vele schrijnende gevallen leiden met eenzame ouderen die ner-
gens terecht kunnen en geen mantelzorgers hebben. Ik hoop 
echt dat de politiek dit oppakt en hier veel meer aandacht aan 
gaat schenken.”

Belastingservice
De Belastingservice draaide van februari tot en met mei op 
volle toeren. Er werden 1760 aangiftes ingevuld voor onze le-
den. Conclusie is wederom dat veel leden graag gebruik maken 
van deze service. Ook hebben de vrijwilligers en bestuurders 
de ontvangen toeslagen gecontroleerd en aangepast indien dat 
mogelijk was. Die service komt niet zomaar tot stand. Alle in-
vullers waren goed voorbereid. Zij volgden vier intensieve op-
leidingssessies die door medewerkers van de Belastingdienst 
en het kantoor Mullebergh Accountancy uit Born werden ge-
geven. 
Inmiddels heeft een evaluatie plaatsgevonden en de conclusie 
is dat er weer een goede en prima Huba-campagne (Hulp bij 
aangifte) is gevoerd. 

Nieuwe hoofdbestuurders
Het Hoofdbestuur van de Vakbond ABW mocht een nieuwe be-
stuurder begroeten. Door het vertrek van Cas Wilbers ontstond 
een vacature. Peter van der Sluijs werd gekozen tijdens de AV 
tot nieuwe hoofdbestuurder. Inderdaad, de zoon van Frans van 

der Sluijs, jarenlang Hoofdbestuurder en op diverse fronten ac-
tief bij DSM. Peter is 51 jaar en woont in Stein. Hij maakt deel 
uit van de Personeels Vertegenwoordiging van Air Liquide en 
is afgevaardigde in de commissie Sociale Zaken. Lachend gaf 
hij aan tijd over te hebben om zich kandidaat te stellen voor 
de functie van hoofdbestuurder.  De aftredende en tevens weer 
herkiesbare hoofdbestuurders Mariëlle Flipse, Ans Kolenburg 
en John Oostdijk mochten hun werk voor een nieuwe periode 
van vier jaar voortzetten. 

Afscheid Cas Wilbers
Van Cas Wilbers was al uitgebreid afscheid genomen tijdens 
een vergadering van het Hoofdbestuur. Toch wilde Cas graag 
tijdens de rondvraag van de AV kort het woord: “Achttien jaar 
geleden ben ik hier binnen gekomen en begonnen met de zin: 
Mijn naam is Cas Wilders en ik doe Donald Duck na. Een grapje, 
natuurlijk. Ik heb me ingezet tijdens de cao-onderhandelingen 
van DSM/Sabic en was nauw betrokken bij het beleid. Gelukkig 
hebben we niet de ruige val aan ledentallen meegemaakt die 
collegabonden hebben ondervonden. Ik ga nu met pensioen en 
wil graag reizen. Dat kan ik niet combineren met het werk voor 
de bond. Maar ik ben niet helemaal weg. Ik zie nog mogelijk-
heden.”

Voor voorzitter Jack Hurxkens zat er na ruim twee uur niets 
anders op dan iedereen ‘blijf vooral gezond’ toe te wensen. Zo-
als ieder jaar, maar met het oog op de zorgen die de vakbond 
zich maakt over de gezondheidszorg, had deze wens een nog 
specialere betekenis.

De nieuwe en nieuw herkozen hoofdbestuurders: v.l.n.r. Ans Kolenburg, Mariëlle Flipse, Peter van der Sluijs en John Oostdijk.
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Op bezoek bij...
In deze rubriek doen de vakbondsbestuurders verslag van 
de bedrijven die ze de afgelopen periode bezocht hebben.

Air Liquide
Op 30 juni jl. zijn de CAO onderhandelingen gestart. In de eerste 
bijeenkomst zijn alleen de voorstellen toegelicht. De onderhande-
lingen worden vervolgd in september a.s.

ASB
De overgang van ASB naar de WOZL organisatie is per 1 augustus 
jl. gerealiseerd. De OR van Detachering heeft een positief advies 
uitgebracht. De medewerkers zijn inmiddels door WOZL geïnfor-
meerd.

DocMorris
Onlangs hebben wij een onderhandelingsresultaat bereikt, waar-
bij een loonsverhoging van 1,5 % was overeengekomen. De leden 
hebben echter in een vergadering aangegeven dat zij het niet eens 
zijn met deze verhoging. Op 27 augustus treden wij opnieuw in 
overleg met de werkgever en hopen wij met een nieuw voorstel te 
komen.

ESQ
Bij de overgang van de voormalig ESQ medewerkers naar Poly-
garde is het lidmaatschap van het pensioenfonds inmiddels met 
terugwerkende kracht gerealiseerd.

Intertek Polychemlab
De komende tijd zal in het teken staan van een reorganisatie die 
omwille van bedrijfseconomische redenen noodzakelijk is.
De laatste weken hebben wij enkele afspraken op papier gezet o.a. 
met betrekking tot het werkbegeleidingsplan. Leden brengen bin-
nenkort hier hun stem over uit.

Lanxess
We hebben nog steeds geen nieuwe
afspraken met de werkgever gemaakt omtrent een nieuwe CAO. 
Na het zomerreces wordt dit vervolgd.

RPC
De onderhandelingen zijn opgeschort tot na het zomerreces. Er 
is een aantal essentiële zaken in het pensioendossier dat nog on-
derzocht en besproken dient te worden. Nieuwe afspraak is in de 
tweede helft van augustus 2014. 

SABIC
Reeds eind mei jl. zijn de CAO onderhandelingen gestart, maar op 
diverse punten kunnen partijen niet tot elkaar komen. Na de zo-
mervakantie wordt het overleg voortgezet.

SGL
De bij de CAO betrokken bonden zijn niet tot een akkoord geko-
men over het afsluiten van een sociaal plan. Daarna is door de Be-
stuurder een sociaal plan afgesloten met de Ondernemingsraad. 
Dit tot onvrede van de vakbondsleden. Er is geprobeerd de Be-
stuurder tot andere gedachten te brengen, maar vooralsnog zon-
der succes.   

SITECH
Evenals bij SABIC verschillen partijen op diverse onderwerpen van 
mening. Partijen zijn dan ook nog niet tot afspraken gekomen.
Na de zomervakantie wordt het overleg voortgezet.
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Activiteitenkalender 
Vakbond ABW 2e halfjaar 2014

Datum Aanvang Activiteit Locatie
 
Maandag 19.00 uur Pensioenvoorlichting voor leden die 65 jaar worden  Cultuurhuis
29-09-14   tussen 01-01-2015 en 30-06-2015 Sittarderweg 145 te Heerlen

Maandag 19.00 uur Ambassadeursbijeenkomst met als thema ‘Het nieuwe  Cultuurhuis
27-10-14   zorgstelsel’. Ingegaan wordt op o.a.: Sittarderweg 145 te Heerlen
   - Hoe ziet het er uit?
   - Welke financiële consequenties heeft die voor de klant?
   - Waar kunt u terecht?
   Sprekers: Nicole Houkes (Hoofd Zorgservice werkzaam bij een zorgaanbieder binnen 
   Parkstad) en Leontine Smeets (beleidsmedewerkster werkzaam bij een zorgaanbieder 
   binnen Parkstad)

    Kijk voor actuele informatie op onze website www.vakbondabw.nl bij de rubriek ‘Laatste Nieuws’.
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Voor u gelezen
Bronnen: www.rijskoverheid.nl/minsteries/szw/nieuws

VAKANTIEDAGEN VERVALLEN NIET BIJ OVERLIJDEN
Volgens het Europese Hof van Justitie hebben de nabestaanden 
van een overleden werknemer recht op uitbetaling van de nog 
openstaande verlofdagen. Het Hof heeft dit bepaald in de zaak 
van een weduwe van een Duitse werknemer.
De werknemer was van 1 augustus 1998 tot en met 19 
november 2010, de datum van zijn overlijden, in dienst bij zijn 
werkgever. In 2009 werd de werknemer ernstig ziek waardoor 
hij dat jaar acht maanden arbeidsongeschikt was. In 2010 was 
hij vanaf 11 oktober tot aan zijn overlijden arbeidsongeschikt. 
Op het moment van overlijden had de werknemer nog recht 
op minimaal 140,5 dagen aan niet-opgenomen vakantiedagen. 
Zijn weduwe vorderde in januari 2011 een financiële vergoeding 
voor die niet-opgenomen vakantiedagen. Dit werd door de 
werkgever afgewezen. De werkgever betwijfelde of hier sprake 
was van een erfelijk recht. De zaak belandt uiteindelijk bij het 
Landesarbeitsgericht Hamm, dat prejudiciële vragen stelt aan 
het Europese Hof van Justitie over de uitleg van artikel 7 van 
richtlijn 2003/88. De Duitse rechter wil weten of die richtlijn in 
de weg staat aan nationale wetten of gebruiken, volgens welke 
het recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon vervalt 
zonder dat een recht ontstaat op een financiële vergoeding 
voor niet-opgenomen vakantie, in geval van beëindiging van de 
arbeidsverhouding door het overlijden.

Het Europese Hof herinnert eraan dat volgens vaste 
jurisprudentie van het Hof het recht van elke werknemer 
op jaarlijkse vakantie met behoud van loon moet worden 
beschouwd als een bijzonder belangrijk beginsel van sociaal 
recht van de Unie. Artikel 7, lid 2, van richtlijn 2003/88 bepaalt 
dat de werknemer, wanneer de arbeidsverhouding is geëindigd 
en het daadwerkelijk opnemen van jaarlijkse vakantie met 
behoud van loon derhalve niet langer mogelijk is, recht heeft 
op een vergoeding. Het Hof oordeelt dat als de verplichting tot 
betaling van het loon voor jaarlijkse vakantie ophoud te bestaan 
bij beëindiging van de arbeidsverhouding door overlijden van 
de werknemer, dit tot gevolg zou hebben dat een toevallige 
omstandigheid, waarover noch de werknemer noch de werkgever 
controle heeft, leidt tot het totale verlies met terugwerkende 
kracht van het recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon. 
Richtlijn 2003/88 kan dus niet aldus worden uitgelegd dat dit 
recht vervalt door het overlijden van de werknemer. Ook stelt 
het Hof van Justitie dat dit recht op een vergoeding voor de niet-

opgenomen vakantiedagen niet afhankelijk kan worden gesteld 
van een voorafgaand verzoek van de betrokkene.

Deze zaak betreft een Duitse werknemer bij een Duitse 
werkgever. In het verleden hebben Nederlandse rechters in 
vergelijkbare situaties geoordeeld. In 2011 en 2012 oordeelden 
de kantonrechters te Heerenveen en Assen dat de erfgenamen 
recht hadden op uitbetaling van de vakantiedagen van de 
overleden werknemer. In een eerdere uitspraak (in 2009) was de 
kantonrechter Assen nog van oordeel dat de erfgenamen hierop 
geen aanspraak konden maken.
Bron:  curia.europa.eu

WET WERK EN ZEKERHEID AANGENOMEN
De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet werk en zekerheid. 
Een ruime Kamermeerderheid stemde voor het wetsvoorstel. 
Alleen de SP, Partij van de Dieren, PVV en de onafhankelijke 
Senaatsfractie stemden tegen het wetsvoorstel.
De Eerste Kamer stemde ook in met een motie van het Eerste 
Kamerlid Backer (D66). In deze motie wordt de regering 
verzocht de werking van de wet ten aanzien van de ontbinding 
van de arbeidsovereenkomst door de rechter te monitoren. In 
het wetsvoorstel is namelijk een limitatieve lijst met gronden 
opgenomen op basis waarvan de rechter een ontbindingsverzoek 
mag beoordelen. In de praktijk kan het echter voorkomen dat 
het feitencomplex, waarop een ontbindingsverzoek van de 
werkgever of werknemer is gebaseerd, mogelijk niet geheel 
(meer) past binnen een van die wettelijke gronden. Maar 
desondanks kan een einde van de arbeidsovereenkomst door 
de rechter wel redelijk worden geacht. De motie verzoekt de 
regering de wet op dit punt te monitoren en de Kamer hierover 
uiterlijk één jaar na inwerkingtreding daarover te informeren.
Bron: eerstekamer.nl

ONTSLAG OP STAANDE VOET NA ZIEKMELDING
Een werkgever mag een werknemer alleen bij een dringende 
reden op staande voet ontslaan, zoals bij diefstal. Dit moet de 
werkgever dan wel direct doen, dus niet bijvoorbeeld pas na een 
waarschuwing. 
In een recente rechtszaak vocht een werkneemster haar ontslag 
op staande voet aan, omdat dit tien dagen na haar valse 
ziekmelding was gebeurd. De rechter vond dit echter gezien de 
omstandigheden een dringende reden voor ontslag op staande 
voet en gaf de werkgever daarin gelijk.
In de zaak ging het om een werkneemster die zich via Whatsapp 
had ziek gemeld bij haar werkgever. Zij moest een blindedarm 
operatie ondergaan, maar toen de werkgever haar een bloemetje 
wilde sturen, bleek ze onvindbaar. Tien dagen later besloot de 
werkgever haar op staande voet te ontslaan vanwege valse 
ziekmelding.
De werkneemster stapte daarop naar de rechter. Ze verweet haar 
afwezigheid aan haar verwarde psychische toestand, waarvoor 
ze in behandeling stond bij haar huisarts. Bovendien was ontslag 
op staande voet niet mogelijk in dit geval, omdat het tien dagen 
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na de ziekmelding gebeurde. Maar volgens de rechter had de 
werkgever terecht de tijd genomen om te onderzoeken waar de 
werkneemster verbleef. Daarnaast was de valse ziekmelding een 
dringende reden voor ontslag op staande voet. De werkneemster 
kon bovendien niet aantonen dat haar psychische toestand zo 
ernstig was, dat zij niet aansprakelijk kon worden gesteld voor 
de foute ziekmelding. Het ontslag was dus geldig.
Bron: Bestuur Rendement 6-2014, Rb. Overijssel, 8 april 2014, ECLI 
(verkort): 1830.

RUIMERE REGELS VRIJWILLIGERSWERK IN DE WW
De regels voor vrijwilligerswerk door mensen met een WW-
uitkering worden verruimd. Voortaan mogen WW-ers op 
vrijwillige basis aan de slag op bijvoorbeeld een sportvereniging 
of festival, als de taken die zij daar doen nu al door vrijwilligers 
worden gedaan.
Op dit moment geldt dat UWV een WW-gerechtigde kan korten 
op zijn uitkering als het vrijwilligerswerk dat hij doet ergens 
anders in het land door een betaalde kracht wordt gedaan. 
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft 
vandaag een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij de 
verruimde regels aankondigt.
Uitgangspunt is en blijft dat iemand met een WW-uitkering 
vrijwilligerswerk mag doen zolang dat niet leidt tot verdringing 
van betaald werk. In de toekomst toetst UWV deze mogelijke 
verdringing niet meer op landelijk niveau, maar kijkt naar de 
organisatie in kwestie. Zo zijn er sportclubs waar de barman 
betaald wordt én er zijn sportclubs waar die plek altijd al 
wordt ingenomen door een vrijwilliger. Daar houdt UWV in de 
toekomst rekening mee, zo schrijft de minister in zijn brief. De 
bedoeling is dat de nieuwe regels dit najaar ingaan. 

De minister bracht onlangs een bezoek aan voetbalvereniging 
JOS Watergraafsmeer. Op deze Amsterdamse voetbalclub zijn, 
net als op bijna alle sportverenigingen in ons land, vrijwilligers 
onmisbaar voor bijvoorbeeld de bezetting van de bar of het 
onderhoud van het terrein. Ook mensen met een WW-uitkering 
kunnen voortaan deze taken op zich nemen. In Nederland zijn in 
totaal ruim 5,5 miljoen vrijwilligers actief.
De Tweede Kamer vroeg Asscher dit voorjaar om te kijken naar 
een verruiming van de regels, zonder dat dit leidt tot verdringing 
van betaald werk. De minister heeft, samen met UWV, NOC*NSF 
en NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk), 
de mogelijkheden onderzocht. Worden bepaalde activiteiten al 
sinds jaar en dag uitgevoerd door een vrijwilliger, dan mogen deze 
voortaan ook door een WW-gerechtigde worden gedaan. Ook bij 
evenementen die zonder de inzet van vrijwilligers niet kunnen 
worden gehouden - zoals sportwedstrijden (bijvoorbeeld een 
hardloopwedstrijd) en festivals - is dit in de toekomst mogelijk.
Onveranderd blijft dat de WW-uitkering bedoeld is om een korte 
periode tussen 2 banen op te vangen. Van een WW-gerechtigde 
wordt nog steeds verwacht dat hij er alles aan doet om snel 
weer een betaalde baan te vinden en dat hij beschikbaar is voor 
betaalde arbeid. Minister Asscher vindt dat vrijwilligerswerk 
WW-gerechtigden actief en onder de mensen houdt en bovendien 
kan helpen bij het opbouwen van een netwerk.

VIERJARIGE AANPAK VAN BEROEPSRISICO NUMMER 1: 
WERKSTRESS

Een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim wordt 
veroorzaakt door werkstress. Daarmee is stress op de werkvloer 
het grootste beroepsrisico in ons land. Minister Asscher van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat daarom de 
komende vier jaar samen met werkgevers en werknemers 
werkstress verder bespreekbaar maken en aanpakken. Ook 
de Inspectie SZW gaat de komende jaren extra controleren op 
gezonde werktijden, werkdruk en agressie op de werkvloer, zo 
schrijft de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.
Minister Asscher gaf op 13 mei jl. in Den Haag in het bijzijn 
van werkgevers en werknemers  het startsein voor een plan om 
werkgerelateerde stress aan te pakken. Op deze bijeenkomst 
lanceert Asscher ook de communicatiecampagne ‘Check je 
Werkstress’. Deze campagne is bedoeld om werkgevers en 
werknemers te wijzen op de risico’s van teveel werkstress en 
moet ervoor zorgen dat het onderwerp bespreekbaar wordt op de 
werkvloer. In de campagne staan ervaringsverhalen van bekende 
en onbekende Nederlanders centraal. Zo vertellen onder meer 
Hugo Borst en Leontien van Moorsel over hun ervaringen met 
werkstress.

Volgens minister Asscher is het nu vaak nog een taboe om over 
werkstress te praten, daar schamen werknemers zich voor. Maar 
de bekende uitspraak ‘van hard werken wordt niemand ziek’, 
klopt in de praktijk niet. Met hard werken is niks mis, maar de 
randvoorwaarden om dit te kunnen doen moeten er wel zijn. 
Bijvoorbeeld dat je naast je werk ook de zorg op je kunt nemen 
voor een  familielid of vriend. En dat er op je werk geen sprake is 
van agressie, pesten en intimidatie. Minister Asscher wil dat het 
normaal wordt dat werkgevers en werknemers werkstress met 
elkaar bespreken en aanpakken’.
Verder kondigt de minister in zijn brief een landelijke Week 
van de Werkstress aan. Ook gaat het ministerie van SZW 
bijeenkomsten organiseren waar werkgevers en werknemers 
goede voorbeelden over het omgaan met werkstress uitwisselen 
die ze direct op de werkvloer kunnen toepassen.
Minister Asscher moedigt daarnaast aan dat afspraken over de 
aanpak van werkdruk ook in de cao’s worden vastgelegd. Eerder 
kondigde hij al maatregelen aan om de combinatie van werk en 
zorg makkelijker te maken. Uit onderzoek blijkt dat 12 % van 
de werknemers burn-out klachten heeft. Ruim 40 % van de 
werknemers vindt zijn of haar werk mentaal belastend en een 
kwart geeft aan altijd onder hoge tijdsdruk te moeten werken. 
Ook heeft 40 procent van de werknemers in ons land behoefte 
aan extra maatregelen om werkstress te voorkomen.
De komende twee jaar richt de aanpak zich vooral op werkdruk, 
agressie, geweld en intimidatie. Dit zijn de grootste risico’s op de 
werkvloer. In het onderwijs en bij financiële instellingen wordt 
zelfs de helft van het ziekteverzuim veroorzaakt door de hoge 
werkdruk. In het derde en vierde jaar van de aanpak staat het 
bestrijden van discriminatie en pesten op de werkvloer centraal. 
Ook wordt apart aandacht besteed aan doelgroepen en sectoren 
die meer risico lopen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt bij 
de aanpak van werkstress samen met Nederlands Focal Point 
voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk.

Kijk voor de campagne pagina: www.facebook.com/checkjewerkstress.
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CAO Nieuwsradar
Bronnen: SDU Uitgevers, CAO e-nieuws 2014, nummers 6 en 7 

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 principeakkoord 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 principeakkoord door de leden is aangenomen 
en uiteindelijk ondertekend is door de betreffende 
partijen.  Meer CAO-nieuws: www.vakbondabw.nl

LOONMUTATIES

Meubileringsindustrie en meubileringsbedrijven  1-05-2014  Loonmutatie +0,75%

Tankstations en wasbedrijven    1-05-2014  Loonmutatie +0,25%

Houtverwerkende industrie    1-05-2014  Loonmutatie +1,6%*

Gehandicaptenzorg     1-06-2014  Loonmutatie +0,7%*

Schoen- en lederwarenindustrie    1-06-2014  Eenmalige uitkering € 200,00

Ambulancezorg      1-07-2014  Loonmutatie +1,00%

Groothandel in horecaproducten    1-07-2014  Loonmutatie +1,00% 
          voor salarissen lager dan € 2.500

Hoveniersbedrijf in Nederland    1-07-2014  Loonmutatie +0,5%

Parketvloerondernemingen    1-07-2014  Loonmutatie +0,75%

Timmerindustrie      1-07-2014  Loonmutatie +0,5%

Besloten busvervoer     1-07-2014  Loonmutatie +0,8%

Groothandel in Vlakglas, het glasbewerkings- en   1-07-2014  Eenmalige uitkering 0,5% van het 
glazeniersbedrijf         het jaarinkomen

Metalektro      1-08-2014  Loonmutatie +1,50% 
          (€ 44,47 minimum bruto per maand)

Metalektro (hoger personeel)    1-08-2014  Loonmutatie +1,50%

Motorvoertuigen en tweewielerbedrijf   1-08-2014  Loonmutatie +1,50%

Tuincentra      1-08-2014  Eenmalige uitkering 0,5% over het 
          in het kalenderjaar 2013 verdiende loon

Beroepsonderwijs en volwassenen educatie   1-08-2014  Loonmutatie +1,2%*

* Gegevens op basis van het principeakkoord.

CAO Nieuws
Bronnen: SDU Uitgevers, CAO e-nieuws 2014 nr. 13 en 14 

NIEUWE CAO VOOR MEDEWERKERS UWV
De vakbonden en NOVAG hebben een principeakkoord gesloten voor een 
nieuwe cao voor de medewerkers van het UWV. 
De onderhandelaars zetten in de komende zomerperiode de puntjes op de i 
van dit akkoord en bespreken het in september met de leden. De nieuwe cao 
heeft een looptijd van 30 maanden en behelst onder andere een structurele 
loonstijging van 2,5 %. De loonstijging gaat in wanneer dit akkoord is 
goedgekeurd door de leden en wordt dan gefaseerd ingevoerd. Verder zal er 
gedurende de looptijd van de cao drie maal een uitkering zijn van 1 procent 
van het jaarsalaris.
Verder zijn er afspraken gemaakt over het voortzetten van het huidige 
Sociaal Plan en over hoe deze toe te passen indien nodig. Hiernaast zijn er 
afspraken gemaakt over de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, 
waaronder afspraken over de balans werk/privé. Er zijn afspraken gemaakt 
over de verhouding vaste banen en flexibele medewerkers en wordt de 
reiskostenvergoeding verbeterd.
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Cas Wilbers stopt
Ed Dietzenbacher neemt deel takenpakket over

Jarenlang was hij het gezicht van de Vakbond ABW bij DSM/Sabic locatie Sittard-Geleen en lid van het Hoofdbestuur 
van de Vakbond ABW: Cas Wilbers. De 59-jarige Montfortenaar houdt het voor gezien. Na vele mooie, leerzame en 
inspirerende jaren stopt hij met werken bij Sabic en met zijn functies voor de ABW. Ed Dietzenbacher neemt een deel 
van de werkzaamheden over.

Het is 1993 als Frans van der Sluijs uit Neerbeek en werkzaam 
bij DSM, Cas Wilbers benadert. Frans gaat andere dingen doen 
en zoekt een opvolger. Cas is geïnteresseerd en zegt enthou-
siast ja. “Frans was heel actief en deed ook bijna alles in zijn 
eentje. Alle taken van hem overnemen zou wel erg veel zijn,” 
herinnert Cas zich nog. Maar Cas zegt in ieder geval ja tegen 
een plek in de Ondernemingsraad en zit ook aan de onder-
handelingstafel over de cao. De eerste keer was dat samen met 
oud-ABW-voorzitter Leo Noy, de laatste keer met vakbonds-
bestuurder Roger van den Broek. Leuk detail: Cas wordt in het 
Hoofdbestuur opgevolgd door Peter van der Sluijs, een zoon 
van Frans.

Onderhandelingen
Iets meer dan twintig jaar is Cas Wilbers actief namens Vak-
bond ABW nu hij op 1 juli 2014 officieel met pensioen is ge-
gaan. “Het grappige is dat ik in 1993, bij één van de eerste cao-
onderhandelingen gestemd heb voor het mogelijk maken van 
prepensioensparen. Hierdoor zou je eerder met pensioen kun-
nen. Dat was voor mij toen een ver van mijn bed show. Maar 
nu ben ik blij met de regeling van toen, want ik heb voldoende 
gespaard om op mijn 59-ste met pensioen te gaan. Bovendien 
kan ik gebruik maken van een regeling omdat ik me als vrijwil-
liger heb gemeld om het bedrijf te verlaten in verband met een 
afslanking,” legt hij zijn vertrek uit. Cor van Kruchten neemt 
nu het cao-stokje over.

In zijn beginjaren bij de OR van DSM vertegenwoordigde hij 
samen met zijn OR-collega’s 11.000 medewerkers. Tijden zijn 
veranderd. Cas ging in 2002 over van DSM naar Sabic en op 
dit moment telt dat onderdeel 1800 medewerkers. Cas maakte 
de hele verandering van gigant DSM naar de versnippering tot 

meerdere onderdelen mee en de overname door Sabic.
Tijden veranderden. Nog meer werk voor de belangenbeharti-
ging. “We kregen te maken met een niet-Nederlandse eigenaar, 
een andere cultuur en regels. “Sabic kreeg last van de recessie 
wat uiteindelijke leidde tot een behoorlijke krimp van het per-
soneel. Cas is één van de mensen die vrijwillig afscheid neemt.” 
“Ik maak gebruik van het sociaal plan. Dat is een stap die je niet
zomaar zet.” Cas zou Cas niet zijn als hij er niet goed over na-
gedacht zou hebben. “Sabic is een Arabisch bedrijf in beweging. 
Er gebeurt van alles. Je kunt je afvragen of je op die manier 
mee wilt bewegen. Ik heb de kans gekregen om een afgewogen 
keuze te kunnen maken en ben klaar voor een nieuwe stap in 
mijn leven,” zegt hij zelfverzekerd.

Camper
Niets doen staat niet in de agenda van Cas en zijn vrouw Mi-
ennie. Dat zal ook na 1 juli niet het geval zijn. “Ik bruis van 
de energie. Ik heb 10 jaar geleden het vrachtwagenrijbewijs ge-
haald om een grote camper te kunnen besturen.
Op onze oude camper hebben we stickers uit 28 verschillende 
landen kunnen plakken. Dat we graag reizen, hoef ik verder 
niet uit te leggen. Plannen genoeg. Er zijn nog voldoende plek-
jes die we niet hebben gezien. Ik beschouw iedere bocht als een 
nieuwe ansichtkaart en dan besef ik hoe mooi de wereld is.” Cas 
haalde ook het diploma mediation met als specialisatie ‘Arbeid 
en Ziekte’ en ‘Arbeid en Groepen’. Ook mag hij zich gediplo-
meerd skileraar noemen. Dan hebben we nog de variant Cas 
als feestbeest. Dat is weer een andere rol. Hij maakt deel uit 
van een partyband de ‘Häörepaert’ die covers speelt. Dolle pret. 
“Ik heb nog geen enkele keer meegemaakt dat niemand op de 
banken stond na afloop van ons optreden.”

Weer even terug naar de rol van Cas bij DSM/Sabic en de Vak-
bond ABW.
Kijken naar de laatste 21 jaar, spelen de cao-onderhandelingen 
een grote rol. “Het was vooral ons streven om onderscheidend 
te zijn. Letten op details die worden afgesproken. Zo ben ik er 
nog steeds trots op dat we het periodiek medisch onderzoek 
aangevuld met een Vitaliteits Check voor de medewerkers heb-
ben kunnen regelen en bijvoorbeeld de fiscalisering van reis-
kosten.”

Terugblikken
Natuurlijk hoort bij afscheid nemen ook terugblikken. Cas 
hoeft daar niet lang over na te denken. “Je kunt iets betekenen 
voor anderen door dit werk te doen. Daarmee is het allemaal 
begonnen. Bovendien kon ik blijven formuleren tijdens ge-
sprekken. De juiste woorden vinden, als anderen te emotioneel
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waren. En niet te vergeten de energie die je van dit alles krijgt. 
Maar bovenal is me bijgebleven dat als je met echte bazen 
spreekt, je ook met echte bazen spreekt. Het lijkt wellicht cryp-
tisch maar ik bedoel daarmee dat je echt het verschil merkt wie 
nu de baas is en wie niet.” Over bazen gesproken. Cas denkt 
terug aan het afscheid van DSM-directeur Eef Rongen. Hij ver-
geleek tijdens zijn afscheidsrede bij DSM de rol van de vakbon-
den waarmee hij te maken had, met muziekinstrumenten. “De 
Vakbond ABW noemde hij de picollo: eigenwijs geluid, je hoort 
het altijd en speelt zijn eigen partij. Mooier kun je het bijna 
niet zeggen.”

Ed Dietzenbacher
Ed Dietzenbacher (50), staat al een tijdje in de startblokken: 
Cas wil zijn opvolger in de Ondernemingsraad, goed inwerken. 

“Mijn belangrijkste boodschap aan Ed is vooral ‘blijf jezelf ’ en 
de dooddoener ‘pak de dag’. Daarmee bedoel ik vooral: neem 
voldoende tijd om na te denken…”

Wie is Ed Dietzenbacher? 
Ed begon in 1990 bij SLPO, de logistieke afdeling van DSM. 
Daar werkt hij overigens nog steeds. Hij woont samen met zijn 
vrouw en twee dochters in Süsterseel. Na zijn werk sport hij 
graag: voetbal en zwemmen hebben zijn voorkeur. In 2001, het 
jaar dat Ed lid werd van de Vakbond ABW, werd hij door Cas be-
naderd of hij interesse had in de functie van Eenheids Vertrou-
wenspersoon (EVM) als opvolger van Joep Boudewijn. Ed wilde 
het graag proberen. Later kwam een zetel in de OR er ook bij.  
Ed zal zich vooral richten op sociale aangelegenheden en wordt 
plaatsvervangend-secretaris. En… hij blijft een vraagbaak voor 
alle ABW-leden bij Sabic.

Werd vroeger de OR als een tegenstander gezien, nu veel meer 
als partner.

“Cas is voor mij altijd een vraagbaak geweest. Dat zal nu anders 
zijn. Hij heeft veel kennis opgebouwd in de loop der jaren. Hij 
heeft me meegegeven vooral in discussies op argumenten te 
focussen.” “Op argumenten heb ik bijna nog nooit de discus-
sie verloren,” vult Cas graag aan. Ed zal niet alle taken van Cas 
overnemen. “Voorlopig wil ik me volledig concentreren op de 
belangenbehartiging voor de ABW-leden bij Sabic. Cas tot slot: 
“Ik hoop in de toekomst voor de Vakbond ABW nog iets te kun-
nen betekenen rond cao-onderhandelingen. Wie weet wat die 
toekomst brengt.”
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Wij feliciteren
Vijftig jaar getrouwd
Op 21 juli jl. waren de heer en me-
vrouw Haan uit Landgraaf vijftig jaar 
getrouwd.
Vanaf deze plaats onze hartelijke 
gelukwensen aan het gouden bruids-
paar. Een nog lange en goede toe-
komst samen wordt jullie toegewenst 
door de Vakbond ABW. Proficiat!

Jubilarissen
25-jarige jubilarissen september 2014
L.M. van de Broek uit Maasmechelen
J.M.J. Consten-van den Broek uit 
Brunssum
J.G.W. Hamers uit Kerkrade
R.J.E. Karel uit Sittard
L.W.R.P. Muijsenberg uit Urmond

40-jarige jubilarissen september 2014
M.J. Somers uit Kerkrade
A.M.H. Somers-Spierings uit Heerlen

50-jarige jubilarissen september 2014
L. Jurgen uit Eygelshoven
H.M. Ritzen uit Eygelshoven
C.P.M. Schoone uit Geleen

60-jarige jubilaris september 2014
H.E.B. Pecak-Dera uit Kerkrade

25-jarige jubilarissen oktober 2014
H.A.A. Bogers uit Landgraaf
P.J. Brauers uit Landgraaf
K. van Dijke uit Heerlen
A.P.A. Stein uit Landgraaf
M.A.H. Stein-Senden uit Landgraaf

60-jarige jubilarissen oktober 2014
P. Detmers uit Landgraaf
H.J. Hutten uit Landgraaf

70-jarige jubilarissen oktober 2014
A.A. Bainczyk-Gorka uit Brunssum
H.A. Brandt-Hartskeerl uit Heerlen
W. Hamers uit Sittard
A. Heuts uit Maastricht
J. Knarren-Willems uit Geleen
M.H. van Marwijk-Fuchsmann uit 
Brunssum
J. Smith uit Roermond
 
Namens het Hoofdbestuur wensen 
wij al onze jubilarissen van harte 
proficiat!

Overleden
Op 27 april 2014 overleed in de 
leeftijd van 65 jaar ons bondslid
mevr. G.T.J. Schepers-Beckers uit Stein

Op 23 juni 2014 overleed in de 
leeftijd van 72 jaar ons bondslid
de heer H.J.J. Bonke uit Kerkrade

Op 03 juli 2014 overleed in de
leeftijd van 58 jaar ons bondslid
de heer M.C.J. Franssen uit Meerssen

Op 03 juli 2014 overleed in de 
leeftijd van 64 jaar ons bondslid
de heer F.W.J. Bost uit Kerkrade

Op 29 juli 2014 overleed in de
leeftijd van 75 jaar ons bondslid
de heer B.J. Spelthaen uit Bocholtz

Op 30 juli 2014 overleed in de
leeftijd van 77 jaar ons bondslid
de heer B. Huijer uit Geleen

Op 1 augustus 2014 overleed in de
leeftijd van 78 jaar ons bondslid
de heer J.M. van den Berg uit Heerlen

Op 5 augustus 2014 overleed in de
leeftijd van 100 jaar ons bondslid
de heer B.J. Princen uit Gulpen.

Op 10 augustus 2014 overleed in de
leeftijd van 83 jaar ons bondslid
de heer S.A. Vercauteren uit Hoensbroek

Wij bedanken de overleden vrienden
voor hun trouw aan onze organisatie
en wensen hun familie veel sterkte toe!
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In Memoriam
Erelid Vakbond ABW Ben Princen

Op 5 augustus jl. overleed op 100-jarige leeftijd Ben Princen.

Wat waren wij van de Vakbond ABW trots om hem op 25 november 2013  ter gelegen-
heid van zijn 100-ste verjaardag te benoemen tot erelid van de Vakbond ABW. Helaas 
was dat maar van korte duur. Ben Princen was 61 jaar lid van de Vakbond ABW.

Wij waren dan ook diep getroffen toen wij persoonlijk van zijn enige zoon Gerard het 
droevige bericht kregen dat hij op dinsdag 5 augustus jl. was overleden.

Woorden schoten toen te kort en ook nu nog!

Ondergrondsmijnwerker, bloemstekker, hondendresseur, motorrijder,  koorzanger pur 
sang en vooral vakbondsman in hart en nieren. Dat was ben Princen uit Gulpen en zo 
zullen wij van de Vakbond ABW hem blijven herinneren.
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Een gewaarschuwd mens telt voor twee
Het alcoholslot in de auto
Onlangs werd ik geconfronteerd met een verhaal over het zogenaamde alcoholslot in de auto. Voor mij reden uit te zoeken wat 
dit inhoudt en wanneer iemand zo’n slot in zijn auto verplicht krijgt aangebracht. Het alcoholslotprogramma (ook wel ASP ge-
noemd) is op 1 december 2011 ingevoerd met het doel om het aantal verkeersdoden tengevolge van het rijden onder invloed van 
alcoholhoudende drank terug te brengen. Je zou denken dat dit slot bedoeld is voor notoire drinkers die regelmatig met een slok 
op achter het stuur plaatsnemen, maar het tegendeel is het geval. Het kan u en mij ook overkomen.

Opleggen van het ASP
Indien je achter het stuur van een auto wordt 
aangehouden met een promillage van tussen 
de 1,3 en 1,8 (ongeveer zeven biertjes), dan 
legt het CBR (Centraal Bureau Rijvaardig-
heidsbewijzen)je het alcoholslotprogramma 
op. Dit programma duurt minimaal twee 
jaar. Naast het volgen van een wekelijkse 
verplichte cursus, waarbij men bijvoorbeeld 
vanuit Limburg naar Eindhoven reizen moet, 
worden de deelnemers verplicht om op eigen 
kosten een alcoholslot in hun eigen auto te 
laten inbouwen. Ook dient men een nieuw 
rijbewijs aan te vragen, omdat men vanaf het 
moment dat men dat slot krijgt, men alleen 
in de (eigen) auto mag rijden waarin het slot 
is aangebracht. Uw nieuwe rijbewijs wordt 
dus afgegeven met een beperking, hetgeen 

inhoudt dat u alleen in uw (eigen) auto mag rijden. Het huren van een auto tijdens uw welverdiende vakantie bijvoorbeeld wordt 
daardoor onmogelijk.

Werking van het alcoholslot
Het slot werkt als volgt. Alvorens men de auto start dient men in het apparaat te blazen. Indien men alcoholhoudende drank 
heeft gedronken, start de auto niet en kunt u niet wegrijden. Tijdens uw autorit wordt dit meermaals herhaald en u moet zich 
voorstellen dat u tijdens een autorit van 1 uur minimaal 2 keer moet stoppen om dit ritueel te herhalen. Dit betekent dus aan de 
kant met uw auto.

Kosten van het ASP programma
Zoals reeds vermeld bestaat het opleggen van een alcoholslot uit het volgen van een verplichte cursus, die ongeveer € 1.100,00 
kost. Daarnaast moet u het alcoholslot laten inbouwen, huren en ook na verloop van tijd weer laten uitbouwen. De totale kosten 
bedragen ongeveer zo’n € 5.000,00. Voor veel mensen is dit een forse aanslag in hun portemonnee en ga thuis maar eens uitleg-
gen waar dit geld voor nodig is!

Het ASP: een zware maatregel
Zoals ik al vermelde, wordt dit ASP programma opgelegd door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR, dit is een 
zelfstandig bestuursorgaan)en er wordt niet gekeken of er sprake is van een notoire overtreder of dat er sprake is van iemand 
die eenmalig in de fout is gegaan. Het alcoholslot is een zware maatregel met enorme gevolgen, voor zowel zakelijk als privé. De 
laatste tijd gaan dan ook geluiden op om het opleggen van deze maatregel aan de rechter over te laten. Deze kan immers bepalen 
welke straf in een bepaald geval passend is.

U mag weliswaar met een promillage tot 0,5 % nog een motorvoertuig besturen, maar het beste is om zelf niet achter het stuur 
plaats te gaan nemen indien u alcolholhoudende drank heeft genuttigd!

Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee!
 
Roger van den Broek,
Vakbondsbestuurder bedrijvenwerk.
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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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ELK JAAR GRATIS INGEVULD!

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

Contributie per 01-07-10

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