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September 2014
Op 12 september jl. was het 70 jaar geleden dat Zuid-Limburg werd bevrijd. De bevrijding
begon op 12 september 1944, toen geallieerde troepen het dorpje Mesch (gemeente
Eijsden-Margraten) binnentrokken.
Kort na de bevrijding, om precies te zijn elf dagen later, ziet op 23 september 1944 onze
vakbond het levenslicht, met als eerste naam de Algemene Bond van Werkers in het
Mijnbedrijf (ABWM) en 70 jaar later met de naam Vakbond ABW. De Vakbond ABW is er
anno 2014 voor alle beroepsgroepen en voor iedereen in Limburg: jong, oud, man, vrouw,
autochtoon, allochtoon, werkend en niet-werkend.
Samen met ons team, met ons hoofdbestuur, met onze kaderleden en met Bronneberg
advocaten, proberen we de belangen van onze leden goed te behartigen en de uitdagingen
die op ons pad komen aan te pakken en tot een goed einde te brengen. En wel met één
resultaat, onze leden mogen niet gedupeerd worden en dat doen we al 70 jaar lang! Met
die opdracht en missie gaan we op weg naar ons 75-jarig bestaan!
En dat die belangenbehartiging van onze leden van groot belang is en blijft, blijkt weer
uit de Miljoenennota en de Rijksbegroting die op Prinsjesdag, op 16 september jl., zijn
gepresenteerd (zie voor meer informatie hierover ook de pagina’s 4 t/m 6).
Het kabinet heeft duidelijk gemaakt dat de hoge werkloosheid de hoogste prioriteit heeft
door de komende jaren 100.000 extra banen te scheppen door de lasten op arbeid te
verlagen. Dat op zich is goed, maar er is veel meer nodig. Zo moet het kabinet er ook
voor zorgen dat veel werkgelegenheid niet meer verdwijnt naar het buitenland. Want
in de crisis zijn veel middenkaderbanen naar het buitenland verdwenen en de banen
die nu geleidelijk terugkomen zijn vaak flexibel of via andere onduidelijke en onzekere
constructies ingericht.
De algemene conclusie van Prinsjesdag luidt dat de gemiddelde koopkracht voor het
tweede jaar op rij stijgt en wel met een ½ procent en dat 71% van de huishoudens er in
koopkracht op vooruit gaan. 29 % dus niet en wie zijn dat?
Volgens koopkrachtberekeningen van het Nibud op basis van de Miljoenennota krijgen
niet-werkenden het in 2015 financieel gezien zwaarder dan dit jaar.
Zo gaan bijstandsgerechtigden, werklozen en gepensioneerden er bijna allemaal in
koopkracht op achteruit in 2015. Ook stellen waarbij één van de partners werkt en de
ander niet leveren volgens het Nibud fors in in 2015.
Omdat wij een vakbond voor iedereen zijn, een vakbond voor werkenden en nietwerkenden, volgen we met argusogen welke compenserende maatregelen er voor beide
doelgroepen komen. En dat dit nodig is blijkt weer.
Inmiddels zijn de Algemene Politieke Beschouwingen, waarin de Tweede Kamer met het
kabinet over het kabinetsbeleid debatteert voor het komende jaar, vrij soepel verlopen voor
Rutte c.s.. Bij het schrijven van mijn column moeten de Algemene Financiële Beschouwingen,
een debat met de minister van Financiën over de Miljoenennota, nog starten.
Intussen blijkt dat de koopkrachtplaatjes die het kabinet met Prinsjesdag voorschotelde
nu al weer in de prullenmand kunnen. Met name voor werkenden was uitgegaan van een
daling van de pensioenpremies, die moesten zorgen voor de kleine plusjes van gemiddeld
een ½ %.
Maar volgens de pensioenfondsen zit die premiedaling er bij de huidige ultralage
rentestand helemaal niet in. Het Centraal Planbureau hield rekening met een daling
van de pensioenpremies, omdat in het nieuwe pensioenstelsel mensen per jaar minder
pensioen gaan opbouwen, de pensioenleeftijd is opgehoogd
en mensen met een inkomen boven de ton drastisch minder
pensioenpremie mogen aftrekken.
Maar de praktijk is echter anders. Door de recente rentedaling
dreigt een aantal fondsen nog voor het eind van het jaar terug
te vallen in een situatie waarbij ze een dekkingstekort hebben.
Bovendien dwingen de nieuwe regels de pensioenfondsen
grotere buffers te creëren.
Ook blijkt dat het vol trots aangekondigde banenplan van het
kabinet nog niet is doorgerekend door het Centraal Planbureau
en dat er nog geen concrete plannen zijn om 100.000 mensen
aan het werk te krijgen.
De vraag die meteen bij mij opkomt is of minister Dijsselbloem
en staatssecretaris Wiebes zich met de belofte van 100.000
banen totaal ongeloofwaardig hebben gemaakt.
De tijd zal het leren maar wij als Vakbond ABW zullen dit niet
afwachten.
Jack Hurxkens,
voorzitter.
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Prinsjesdag 2014
Het was op 16 september jl. weer de 3e dinsdag in september en dus ook de dag waarop het werkjaar van de Eerste en
Tweede Kamer officieel werd geopend. Nadat de Koning in de Ridderzaal de Troonrede had uitgesproken ging minister
Dijsselbloem van Financiën met het koffertje naar de Tweede Kamer om de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan
te bieden.
Troonrede
Was vorig jaar de participatiesamenleving nog het sleutelwoord
van de toespraak van koning Willem Alexander, op dinsdag 16
september jl. ging het veel over veerkracht. Volgens de koning is
het hoopgevend dat ons land voorzichtig weer de weg omhoog
vindt in een turbulente en onzekere internationale omgeving.
Zoals gebruikelijk was de Troonrede niet specifiek over wat
het kabinet precies wil gaan doen in de resterende twee jaar
van de termijn. Het waren slechts de grote lijnen, want het
boodschappenlijstje met concrete plannen, ook wel bekend als
de Miljoenennota, werd later op de middag in het koffertje van
minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, aangeboden aan
de Tweede Kamer.
Miljoenennota
In de Miljoenennota staan de belangrijkste plannen en keuzes
van het kabinet voor volgend jaar en wat die plannen kosten.
Dijsselbloem bood ook de Rijksbegroting voor 2015 aan. Minister
Dijsselbloem sprak van een behoedzame begroting, met oog voor
de lasten van burgers en bedrijven, maar behoedzaam gezien de
internationale turbulentie. De minister meldde dat Nederland er
beter voor staat, maar dat we er nog niet zijn.
Nederland herstelt langzaam van de crisis. Export,
bedrijfsinvesteringen en consumptie vertonen een stijgende lijn.
De economie groeit in 2015 naar verwachting met 1,25%, maar
het herstel is echter broos en internationale ontwikkelingen
vormen een risico. De werkloosheid is onverminderd hoog en de
aanpak ervan is een topprioriteit van het kabinet.
In de Miljoenennota 2015 kiest het kabinet voor het
evenwicht tussen herstel van de koopkracht en het verder op
orde brengen van de overheidsfinanciën. Daarnaast zijn er
gerichte maatregelen om de economie meer te laten groeien,
werkgelegenheid te stimuleren en een antwoord te bieden op
opgelopen internationale spanningen.
Het was de eerste begroting sinds 2008 waarin géén
bezuinigingen werden aangekondigd. Voor het merendeel van
de Nederlanders valt volgens Dijsselbloem 2015 financieel iets
gunstiger uit. Dat betekent dat de gemiddelde Nederlander een
of twee tientjes per maand meer te besteden heeft, al is het
uiteraard per persoon anders.
In het hiernavolgende heeft de redactie van Vizier de
belangrijkste onderwerpen uit de begrotingen van diverse
ministeries voor 2015 geselecteerd. Let wel, het gaat om
voorgenomen beleid. Dat betekent dat de Eerste en Tweede
Kamer de plannen van het kabinet nog moeten goedkeuren.
SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID
Arbeidsmarkt
Per 1 januari 2015 is er geen concurrentiebeding meer mogelijk
in tijdelijke contracten. Deze contracten moeten ook verplicht
een maand voordat deze aflopen worden aangezegd. Per 1 juli
4

2015 komt daarbij een aanpassing van de ketenbepaling. Niet
meer na 3 jaar, maar al na het 2e jaar ontstaat recht op een vast
contract.
Het ontslagrecht wijzigt per 1 juli 2015. Het UWV handelt
voortaan ontslag om bedrijfseconomische redenen en wegens
langdurige arbeidsongeschiktheid af. De kantonrechter handelt
ontslag op persoonlijke gronden af. Daarbij krijgt iedereen
recht op een transitievergoeding, ongeacht de ontslagroute.

Bijstand, Toeslagenwet en Wet Sociale Werkvoorziening
(WSW)
In 2015 worden de bijstand (deels), de WSW en de Wajong
opgenomen in de nieuwe Participatiewet. Dit is 1 regeling
voor iedereen die in staat is om te werken. Ook mensen met
een arbeidsbeperking. Mensen met arbeidsvermogen die
vroeger de Wajong instroomden, kunnen vanaf 2015 terecht
bij gemeenten. De WSW sluit voor nieuwe instroom.
De bijstand wordt meer activerend en tegelijkertijd wordt
het vangnetkarakter versterkt. Dit komt onder meer door de
invoering van de kostendelersnorm en harmonisering van de
verplichtingen en sanctionering.
Jonggehandicapten
Vanaf 2015 is instroom in de Wajong alleen nog mogelijk voor
mensen die duurzaam geen arbeidsmogelijkheden hebben.
Mensen met een arbeidsbeperking en arbeidsvermogen
kunnen bij de gemeenten terecht voor arbeidsondersteuning.
En eventueel voor een uitkering in het kader van de
Participatiewet of voor een studietoelage. In de komende
jaren worden de huidige Wajongers getoetst op het wel of niet
hebben van arbeidsvermogen.
Banenafspraak en quotumwet
In het sociaal akkoord staat een banenafspraak. Met als doel
in de komende jaren 125.000 extra mensen aan het werk te
helpen die arbeidsbeperkt zijn. Wordt deze vrijwillige afspraak
niet gehaald, dan treedt een wettelijk quotum in werking.

Werkloosheid
Per 1 juli 2015 zal onder meer in de WW worden overgestapt
van urenverrekening op inkomensverrekening. Dit betekent
dat werken vanuit de WW-uitkering altijd loont. Vanaf dat
moment zal ook alle maatschappelijk geaccepteerde arbeid na
6 maanden WW-uitkering als passend gaan gelden.
Om de jeugdwerkloosheid te bestrijden, kunnen werkgevers
gebruik maken van de premiekortingsregeling voor jongeren
met een uitkering. Werkgevers kunnen ook in 2015 nog
specifiek vacatures aanbieden voor jongeren van 18-27 jaar.
Ook om de arbeidsmarktpositie van ouderen te versterken zijn
er concrete maatregelen genomen:
• mobiliteitsbonus;
• no-riskpolis WW-ers;
• proefplaatsingen.
Kinderopvang
Het kabinet wil de kinderopvang en peuterspeelzalen
gelijkschakelen. Daarom neemt SZW de verschillen in
kwaliteitseisen in 2015 al op een aantal punten weg. In de
peuterspeelzaal komt 1 beroepskracht op 8 kinderen en
wordt het vierogenprincipe ingevoerd. In het pedagogisch
beleidsplan van de kinderopvang moet ook onder meer
aandacht zijn voor het ontwikkelingsgericht werken met
kinderen. Bij werkloosheid krijgen ouders 6 maanden recht op
kinderopvangtoeslag in plaats van 3 maanden nu.
Oudedagsvoorziening
Per 1 januari 2015 is de AOW-leeftijd 65 jaar en 3 maanden
en eindigt de Instroom partnertoeslag AOW. De verwachting is
dat de nieuwe wetgeving het opgebouwde pensioenvermogen
beter zal borgen.
Tegemoetkoming ouders
Tijdens het hele jaar 2015 is er geen indexering van de
kinderbijslag. Daarnaast komt er een aanscherping van de
voorwaarden om dubbele kinderbijslag te ontvangen.
In het kindgebondenbudget komt een alleenstaande
ouderkop. Dit vervangt de 20% minimumloonaanvulling
voor alleenstaande ouders in de minimumregelingen
(Participatiewet, IOAW, IOAZ en TW, AOW, ANW). Het
eerste en tweede kindbedrag gaat omhoog. Verder komt vanaf
augustus 2015 een verhoging van het leeftijdsafhankelijke
kopje op het kindgebonden budget voor 16- en 17-jarigen.
De tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte
kinderen (TOG) en het TOG-kopje gaan samen op in de
kinderbijslag. Vanaf 2015 krijgen ook alleenstaanden recht op
de extra tegemoetkoming in de Kinderbijslag (het voormalige
TOG-kopje). Wel moeten zij aan de voorwaarden voldoen.
FINANCIËN
Tarief 1e schijf inkomstenbelasting
Het gecombineerde heffingstarief voor de eerste schijf van de
inkomstenbelasting komt in 2015 uit op 36,5%. In 2014 is het
tarief 36,25%. Dit is een verhoging van 0,25 procentpunt. De
verwachting was dat het tarief zou oplopen tot 36,76%. Door
het koopkrachtpakket van dit jaar is de verhoging minder groot.

Ouderentoeslag
Ouderen met een laag inkomen hebben een ouderentoeslag
in de vorm van een extra vrijstelling in box 3 van maximaal
€ 28.000 per belastingplichtige. Deze ouderentoeslag in box 3
vervalt per 2016.
Ouderenkorting
De ouderenkorting gaat vanaf 2016 met ongeveer € 80 omlaag.
Alle ouderen met een inkomen tot € 35.450 hebben nu recht
op een ouderenkorting van € 1.032. Ouderen met een inkomen
boven € 35.450 krijgen nu een verlaagde ouderenkorting van
€ 150.
Verhuisregeling hypotheekrenteaftrek
Mensen die een voormalige of toekomstige woning te koop
hebben staan, hebben recht op de verhuisregeling. De termijn
van de verhuisregeling in de hypotheekrenteaftrek gaat
permanent van 2 jaar naar 3 jaar.
De tijdelijke regeling herleving van de hypotheekrenteaftrek na
verhuur van een voormalige eigen woning wordt permanent.
Hypotheekrenteaftrek voor leegstaande woning die te
koop staat
De maximale termijn voor hypotheekrenteaftrek op restschulden gaat van 10 jaar naar 15 jaar.
Schenkbelasting
De vrijstelling van schenkbelasting voor schenkingen voor de
eigen woning gaat terug naar € 51.407 per jaar. De vrijstelling
is dan weer alleen voor schenkingen van ouders aan kinderen.
80%-regeling levensloop
In 2015 geldt weer de 80%-regeling voor opname van al het
overgebleven levenslooptegoed. Deze 80%-regeling gold ook
in 2013. Voorwaarde is dat al het overgebleven tegoed ineens
wordt opgenomen. Van dat tegoed wordt dan maar 80% in de
belastingheffing betrokken.
VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT (VWS)
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor
de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo). Deze wet regelt dat mensen met een beperking
ondersteuning kunnen krijgen. Het kan gaan om onder meer
ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen.
Zij krijgen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een rolstoel.
Gemeenten bepalen zelf op welke manier ze dat doen. Er is een
overgangsregeling gemaakt voor mensen die nu een AWBZindicatie hebben en in 2015 een beroep moeten doen op de
gemeente.
Jeugdwet
Vanaf 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor alle vormen
van jeugdhulp. Dit geldt voor specialistische hulp, uitvoering van
kinderbeschermings-maatregelen en jeugdreclassering. Bestaande
rechten op (jeugd)zorg blijven tot en met 31 december 2015 in
stand. Voor zover mogelijk, is de gemeente verplicht te zorgen dat
de zorg bij dezelfde aanbieder door kan gaan.
5

Wijkverpleging (thuiszorg)
Vanaf 2015 zit de vergoeding voor de wijkverpleging in het
basispakket van de zorgverzekeringswet. De eigen betalingen
voor verpleging en verzorging komen hiermee te vervallen. Net
als de huisarts valt de wijkverpleging niet onder het verplicht
eigen risico. De wijkverpleegkundige krijgt zelf een meer centrale
rol in de buurt. Met veel vrijheid om de zorg zelf in te richten en te
coördineren. Samen met de huisarts vormt de wijkverpleegkundige
een belangrijke schakel voor goede zorg in de buurt.
Persoonsgebonden budget (pgb)
Vanaf 2015 krijgt de budgethouder het persoonsgebonden
budget (pgb) niet meer op zijn eigen bankrekening gestort.
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert het budget. De
SVB voert in opdracht van de pgb-houders betalingen aan
zorgverleners uit.

WONEN EN RIJKSDIENST
Restschulden
Het kabinet komt mensen tegemoet die na verkoop van hun
huis met een restschuld blijven zitten. Sinds 2014 is het
mogelijk om restschulden onder strikte voorwaarden mee te
financieren onder de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De
rente over alle restschulden die tot 2018 ontstaan, is nu nog
maximaal 10 jaar aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het
kabinet verlengt dat tot 15 jaar. Een restschuld telt niet mee in
berekening van de Loan-to-Value (LTV).
Dubbele hypotheekrenteaftrek
Heeft u een nieuw huis gekocht en de oude woning nog niet
verkocht? Dan mag u de hypotheekrente voor beide woningen
3 jaar lang aftrekken van de inkomstenbelasting. De tijdelijke
verhuisregeling wordt daarmee definitief.
Betaalbaar huren, minder risico’s
Betaalbare huurwoningen bouwen en beheren. Dat wordt de
wettelijke kerntaak voor woningcorporaties. Dit voorkomt dat
corporaties in riskante projecten stappen waarvan de verliezen
ten koste gaan van de huurders.
Uitbreiding tijdelijke huurcontracten
Er komen meer wettelijke mogelijkheden voor tijdelijke
huurcontracten. De verwachting is dat zo sneller woonruimte
beschikbaar komt voor groepen die lastig woonruimte kunnen
vinden. Bijvoorbeeld voor jongeren en starters.

Betaalbaarheid zorg
Voor alle behandelingen in ziekenhuizen en zelfstandige klinieken
die vanaf 1 juni 2014 zijn gestart, krijgen patiënten een duidelijke
zorgnota van hun zorgverzekeraar. Dit is te raadplegen via de
website van hun zorgverzekeraar. Ook staan er meer gegevens
over de behandeling op de nota. Bijvoorbeeld de zorgtaken van de
medisch specialist en ondersteunend personeel. Een goed leesbare
zorgnota geeft beter inzicht in de eigen zorgkosten.
Eigen risico
De kostengroei in de zorg staat op het laagste niveau van de eeuw.
Daarom blijft de indexatie van het eigen risico beperkt. Ondanks
de overhevelingen en de uitbreiding van het basispakket stijgt
het eigen risico in 2015 met € 15 naar € 375. Daarnaast vervallen
de eigen betalingen voor verpleging en verzorging.
Premie
Voor 2015 raamt het ministerie van VWS een nominale
zorgpremie van € 1211 op jaarbasis. Dit betekent een verhoging
van iets minder dan € 10 per maand ten opzichte van 2014. De
premie komt daarmee naar verwachting uit op het niveau van
2012 en 2013. De stijging heeft vooral technische oorzaken,
zoals de uitbreiding van het basispakket met de wijkverpleging.
Ook hebben werkgevers in 2014 teveel betaald en burgers te
weinig. Dit wordt rechtgetrokken in 2015. De zorgverzekeraars
bepalen zelf de daadwerkelijke premie. Deze maken zij voor
eind november 2014 bekend.
6

Woningwaarderingsstelsel
Het kabinet past het Woningwaarderingsstelsel (‘puntenstelsel’)
aan. Door de WOZ-waarde te laten meewegen, komt de lokale
marktsituatie beter tot uitdrukking in de maximaal redelijke
huurprijs.
Langer laag btw-tarief
Het lage btw-tarief op arbeidsloon bij verbouwing en renovatie
van woningen geldt een half jaar langer: tot 1 juli 2015.
Energielabel
Vanaf begin 2015 krijgen alle huizenbezitters een voorlopig
energielabel. Ze krijgen zo een goed beeld van de energieprestatie
van hun woning en van de mogelijke maatregelen om energie
te besparen. Met weinig inspanning en kosten kunnen zij een
definitief energielabel aanvragen. Dat hebben zij nodig om hun
huis te verkopen of te verhuren.

Foto’s pag 1, 4,5 en 6: rijksvoorlichtingsdienst.nl

Pensioenvoorlichtingsbijeenkomst
Op maandag 29 september jl. werd alweer de 11e pensioenvoorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor de leden die
in het eerste halfjaar van 2015 65 jaar worden.
Deze bijeenkomst had een bijzonder karakter omdat het betrekking had op de eerste groep leden die geen recht hebben op de
partnertoeslag omdat ze geboren zijn vanaf 01-01-1950. Vakbondsbestuurder Will Kapell ging hierop onder andere in. Vervolgens kwamen ook de volgende onderwerpen aan bod: Algemene Ouderdomswet (AOW), Ingangsdatum AOW-leeftijd, Inkomen
tot AOW, Inkomen vanaf AOW-leeftijd, Overbruggingsuitkering, Soorten AOW, eenmalige keuzes bij aanvraag aanvullend collectief pensioen, de dekkingsgraad van pensioenfondsen, Wat er gebeurt met AOW en aanvullend collectief pensioen bij overlijden
en Fiscale regels na 65 jaar en drie maanden.
De belangstelling voor deze bijeenkomst was groot. Bijna 40 leden waren aanwezig om door Will Kapell geïnformeerd te worden
over zaken waarmee ze geconfronteerd worden als ze 65 jaar worden. Hieruit blijkt weer dat de materie pensioen en AOW degenen die de pensioengerechtigde leeftijd naderen heel erg bezighouden.
Gezien de grote belangstelling bij onze leden voor deze bijeenkomsten zullen we door blijven gaan met deze bijeenkomsten. In
het voorjaar van 2015 organiseren we eind januari 2015 weer een bijeenkomst voor onze leden en dan voor die leden die tussen
1 juli 2015 en 31 december 2015 65 jaar worden. Alle ABW-leden die in die periode 65 jaar worden ontvangen persoonlijk een
uitnodiging.
Let op! Bezoek voor actuele informatie over de datum van deze bijeenkomst onze website www.vakbondabw.nl

Partnertoeslag in AOW vervalt
Voor iedereen die geboren is op of na 1 januari 1950, gehuwd is of officieel samenwoont en AOW gaat ontvangen is
het recht op partnertoeslag vervallen.
Voor diegenen die geboren zijn voor 1 januari 1950 blijft de partnertoeslag bestaan, mits er in december 2014 recht op bestaat.
Dit betekent dat december de peilmaand is. Als u in december 2014 geen recht hebt op partnertoeslag zal daarna de partnertoeslag ook niet herleven. Is er in december 2014 alleen sprake van een lagere partnertoeslag (doordat uw partner inkomen heeft),
dan loopt deze wel door. Twijfelt u over de consequenties of over de vraag of de situatie op u van toepassing is, neem dan contact
met ons op. We kunnen uw situatie dan bespreken en beoordelen.
Uitzondering
Wordt u in november 2014 65 jaar of in december 2014, dan geldt het bovenstaande ook voor u. Bepalend is dan echter niet december 2014 als peilmaand, maar de maand voorafgaande aan de ingangsdatum van de AOW. Dus respectievelijk februari 2015
of maart 2015. Ook hier geldt: In geval van twijfel belt u met Vakbond ABW, tel. 045-571 99 55.

Ledenwerfactie
Beste ABW-leden,
Werf een lid en verdien voor ieder geworven lid een VVV-irischeque van € 10,00.
Heb je 10 leden geworven, dan krijg je een extra bonus, nl. een VVV-irischeque van € 50,00.
Een eenvoudig rekensommetje leidt bij het werven van 10 leden tot een aardige ledenwerfpremie van maar liefst € 150,00, nl.: 10 leden x € 10,00 = € 100,00 + € 50,- (extra bonus).
Maak je buurman/vrouw, collega, vriend(in), oom, tante, zoon, dochter, vader, moeder, etc. lid.
Doe je dit, dan kom je in aanmerking voor een leuke ledenwerfpremie en tegelijkertijd
help je ons te groeien tot - wie weet - de grootste vakbond van en voor iedereen in Limburg.
Je wilt dit toch ook? Aarzel niet en start vandaag! Succes iedereen!
Vakbond ABW: Al 70 jaar de vakbond van en voor IEDEREEN in Limburg!
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Voor u gelezen
Bronnen: www.rijskoverheid.nl/minsteries/szw/nieuws

de leeftijdgrens wordt met de wijziging van de regeling tevens
van toepassing op de subsidieregeling.
Bron: Staatscourant-nr. 26414 van 19 september 2014
BELASTINGAFTREK VOOR DIEGENEN DIE EEN
WAJONG-UITKERING OF TOEKENNING HEBBEN
Regelmatig blijkt dat niet iedereen op de hoogte is van een
extra heffingskorting voor mensen met een Wajong (of AAW
als voorloper). Voor iedereen die een Wajong toekenning heeft
en die op dit moment niet of niet geheel tot uitkering komt
bestaat een extra heffingskorting van € 702. Indien deze niet
rechtstreeks via de Wajong-uitkering verrekend wordt, dan
dient u in ieder geval aangifte bij de belastingdienst te doen.
Twijfelt u of u in aanmerking komt of wenst u dit te laten
toetsen, maak dan een afspraak via ons secretariaat, tel. 0455719955.
Ingezonden door ons lid B. van der Werff

WIJZIGING ‘REGELING SCHOLING EN PLAATSING
OUDERE WERKLOZE’
Vanaf 20 september 2014 kunnen ook personen van 50
jaar of ouder gebruikmaken van de scholingsvoucher en de
plaatsingsfee. De leeftijdsgrens was eerst 55 jaar. Ook andere
voorwaarden zijn versoepeld.
De economische crisis heeft het risico op langdurige
werkloosheid onder ouderen doen toenemen. Het kabinet
onderkent het belang om oudere werkzoekenden te
ondersteunen bij een snelle terugkeer naar de arbeidsmarkt.
Dat gebeurt onder meer door het stimuleren van werkgevers
om ouderen in dienst te nemen, door middel van de
mobiliteitsbonus, proefplaatsingen en co-financiering
van sectorplannen. In aanvulling daarop is het Actieplan
55pluswerkt belangrijk voor de ondersteuning van oudere
werkzoekenden.
Het Actieplan 55pluswerkt is gestart op 1 juli 2013 en bestaat
uit de volgende onderdelen:
• netwerktrainingen en inzet adviseurs werkgeversdienstverlening;
• inspiratiedagen werkzoekenden en werkgevers;
• subsidie voor scholing en plaatsing.
De arbeidsmarktproblemen van 50-plussers wijken
niet sterk af van de groep 55-plussers. De daling van de
werkhervattingkansen zet scherp in vanaf 50 jaar en zet bij
hogere leeftijd in sterkere mate door.
Om die reden wordt de doelgroep van het Actieplan
55pluswerkt verbreed naar 50-plussers. Deze verlaging van
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LOPEN OF FIETSEN NAAR HET WERK MAAKT
GELUKKIGER DAN AUTORIJDEN
Uit een recent grootschalig Brits onderzoek blijkt dat wie
lopend of op de fiets naar het werk gaat, niet alleen gezonder
af is, maar ook gelukkiger is dan de forens in de auto. Zelfs
de gebruikers van het openbaar vervoer zijn beter af dan de
automobilisten.
Onderzoekers van de University of East Anglia in Norwich
hebben samen met het Centre for Diet and Activity Research
(CEDAR) 18 jaar aan gegevens van zo’n 18.000 forenzen
bestudeerd. Daaruit bleek dat de lopers en de fietsers,
niet alleen gezonder bezig waren, maar zich ook beter
konden concentreren en minder spanningen hadden dan de
automobilisten.
Een verrassende bevinding voor Adam Martin, leider van
het onderzoek, was dat forenzen zich beter bleken te voelen
als ze met het openbaar vervoer reisden in vergelijking met
het autorijden. Hij dacht dat vertragingen of drukte stress
zouden opleveren, maar omdat bussen en treinen mensen de
mogelijkheid bieden om te ontspannen, te lezen, te praten, en
omdat je naar de bushaltes en stations moet lopen, blijkt uit
het onderzoek dat het mensen toch vrolijker maakt.
In het onderzoek is rekening gehouden met verschillende
factoren die de resultaten kunnen beïnvloeden, zoals de
thuissituatie en het inkomen. Een andere opvallende uitkomst
is de duur van het forenzen.
Volgens Adam Martin blijkt uit het onderzoek dat:
• Hoe langer mensen in de auto zitten van en naar het werk,
hoe slecht hun psychologisch welbevinden is
• Mensen zich beter voelen als ze langer naar hun werk
kunnen wandelen.
Bron: nrc.nl d.d. 16-09-2014

Even voorstellen...
Peter van Eekelen

Een kunstenaar met getallen
Een rekenkunstenaar. Peter van Eekelen tovert een glimlach op
zijn gezicht als hij zijn werk én passie in één woord samenvat.
Toveren met getallen. Maar wie is op zo’n speciale manier bezig
met getallen en berekeningen, kortom het analyseren van
data? Dat zou een actuaris kunnen zijn.
Menigeen zal toch even kijken op Google om de beschrijving van
dit beroep te zoeken. Er zijn er niet veel van, zo’n 1000 schat
Peter van Eekelen woonachtig in Huijbergen. Hun aantal groeit,
maar Peter, voor een deel actuaris in ruste, was ooit één van de
250. Inmiddels wint dit beroep aan populariteit. “Wij houden
ons vooral bezig met schattingen,
prognoses. Een actuaris probeert
bijvoorbeeld te berekenen hoeveel
premie een klant moet betalen
voor een levensverzekering om
uiteindelijk dat bedrag te krijgen dat
hij graag wil. Dat is vrij eenvoudig
als je het hebt over een termijn van
een jaar. Maar levensverzekeringen
die lopen over tientallen jaren zijn
veel moeilijker. Je moet ‘onderweg’
rekening houden met verschillende
zaken. Een glazen bol hebben we
niet, maar wel formules en andere
data die er voor zorgen dat je een
antwoord kunt geven.”
Peter van Eekelen is gespecialiseerd
in pensioenen. “Dat is eigenlijk
ook een soort levensverzekering.
De klant wil graag een product
dat hem zekerheid biedt over
een periode van zo’n veertig jaar.
Het rendement moet behoorlijk
zijn, want niemand wil na zijn
werkzaam leven er veel op achteruit. Daarom moeten we
gaandeweg ook prognoses bijstellen. Je kunt wel uitgaan van
aannames maar de toekomst voorspellen kan ook een actuaris
niet. De wereld verandert, je maakt een crisis mee, vergrijzing.
Zaken die van invloed zijn op het uiteindelijk te behalen
resultaat.”
Hoe word je nu actuaris? Je kunt actuariële wetenschappen
studeren in Amsterdam, of als master na een andere
universitaire richting kiezen voor dit vak. Bijvoorbeeld na een
studie econometrie. Dat cijfertjes geen probleem mogen zijn,
spreekt voor zich. Peter leerde de liefde voor het vak kennen bij
het toenmalige PGGM, het pensioenfonds voor de zorgsector.
Hij maakte de groei mee van het bedrijf. Vervolgens ging hij
aan de slag bij een actuarieel adviesbureau. Vanuit dat bureau
was hij 18 jaar lang als externe actuaris betrokken bij het ABP
in Heerlen. Daar adviseerde hij onder andere over de hoogtes

van de reserves, wijzigingen in de pensioenregeling en de
consequenties ervan voor de pensioenpremies.
Inmiddels is hij gepensioneerd, maar zijn liefde voor het vak
is er niet minder door geworden. Daarom adviseert hij op
bescheiden schaal nog werkgevers die pensioenen moeten
afsluiten voor hun medewerkers. De Vakbond ABW is er één van.
“Wie werkzaam is bij een bedrijf kan vaak aansluiting vinden bij
een groot bedrijfstakpensioenfonds. Grotere bedrijven hebben
vaak een eigen pensioenfonds. Maar voor veel, vooral kleine
werkgevers is dat anders. De Vakbond ABW vindt het belangrijk
om de medewerkers een goed
pensioen te kunnen bieden tegen
een redelijke premie. Daarvoor
kan een actuaris ingeschakeld
worden. Hij gaat dan op zoek naar
goede pensioenmogelijkheden en
let op of alles in orde is volgens
de
Pensioenwet.
Regelmatig
kijkt Peter van Eekelen naar de
oorspronkelijke uitgangspunten
en de nieuwe werkelijkheid. Als het
moet, wordt er aangepast. “Het is
belangrijk dat de werknemers er
zeker van zijn dat het pensioen op
een veilige manier is ondergebracht
en dat het pensioen dat ze voor
ogen hebben er na de looptijd ook
is. Bij veel mensen leeft nog steeds
het idee dat we later 70% van ons
laatstverdiende loon krijgen. Maar
dat is allang niet meer zo. Het
pensioensysteem zoals we dat nu
in Nederland kennen is al oud. Het
stamt uit een tijd dat je 40 jaar bij
dezelfde werkgever werkte. Tijden
zijn veranderd. We wisselen veel vaker van job. Dat heeft ook
consequenties voor de opbouw van ons pensioen. Ik weet zeker
dat het huidige systeem zijn langste tijd heeft gehad.”
Het werk als actuaris neemt nog maar een klein deel van Peters
tijd in beslag. Maar goed ook, want er wachten voldoende
andere leuke dingen. “Ik ben altijd heel sportief geweest. Ik
groeide op in de Watergraafsmeer in Amsterdam. Daar kon ik
schaatsen op de Jaap Edenbaan en kijken naar de wedstrijden
van Ajax. Zelf voetballen is er nu niet meer bij, maar passief van
genieten zeker wel. Actief voetbal heeft plaats gemaakt voor
golfen. Ik wist alleen niet dat golf zo moeilijk was, maar heerlijk
om te doen. Daarnaast lees ik graag en met vier kinderen en
zeven kleinkinderen is er altijd wel iets te doen. Ik verheug
me nu al op het bezoek van mijn kleindochter die in Amerika
woont. Zij komt over een tijdje logeren en samen maken we een
trip door Europa,” vertelt een trotse en actieve opa.
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19e STAPloop
De 19e STAPloop op 27 september jl. was weer een geslaagd evenement. Een mooi nieuw parcours door de Brunssummerheide werd zeer gewaardeerd. Het was weer een gezellige dag mede door het mooie weer waardoor ook veel
supporters de lopers kwamen aanmoedigen
Mede dankzij de sponsorgelden kan Loopvereniging STAP Brunssum dit jaarlijkse loopevenement blijven organiseren, dus hierbij
ook dank aan de Vakbond ABW voor sponsoring van de 10km ABW Hoofdloop.
Na maanden van voorbereiding was het
eindelijk zo ver. Er werd al vroeg gestart
met de eerste voorbereidingen en de parcoursopbouw. ’s Morgens was het nog
wat nevelig en op de heide heerste een
serene sfeer met wat mist. In de middag was dat wel anders. Circa 380 lopers
renden deze dag door de mooie Brunssummerheide in het nazomerzonnetje.
STAP, de organiserende vereniging, kon
zich weer verheugen op schitterend nazomerweer, zon en rond de 20 graden.
Om 14.45 uur werd het startschot gegeven voor de eerste loop, de 3 kilometer
Jeugd- en G-loop. Hier doen jaarlijks de
scholieren van Trevianum en Innovo aan
mee. Trevianum stimuleert het lopen
van hun leerlingen door een extra goed
punt voor hun rapport, jaarlijks lopen er
dan ook zo’n 100 leerlingen bij de STAPloop de 3 kilometer. Ook Innovo stimuleert hun gehandicapte leerlingen met deelname
aan de STAPloop. Alle leerlingen hebben de finish gehaald, dat is een mooie prestatie.
Om 15.30 uur startten de lopers voor de 5 kilometer, deze ronde is dit jaar veranderd en het parcours loopt door de mooie heide
en bossen langs Schrieversheide waar je een prachtig vergezicht over de Brunssummerheide hebt, circa 100 lopers hebben hiervan
kunnen genieten.
Om 16.15 uur gaf John Oostdijk, hoofdbestuurder van de Vakbond ABW, het startschot van de 10 kilometer, ook wel bekend
als de ABW Hoofdloop omdat die door de ABW wordt gesponsord. Dit was tevens de start van de Team-estafette lopers die voor
4 rondes van 3 kilometer, aan de start van deze loop stonden. Ook hier hebben bijna 100 lopers de 10 kilometer gelopen en 20
teams van 2 tot 4 personen deden mee aan de teamestafette. Dat was weer een record aan inschrijvingen van de teamestafette.
Door deze combinatie worden alle lopers van dit onderdeel extra aangemoedigd door de wissellopers wat een gezellige sfeer geeft.
Het was weer een geslaagde dag, veel lopers hebben genoten van dit gezellige evenement en al toegezegd dat ze volgend jaar weer
van de partij zijn, dat zegt genoeg. Het bleef lekker weer de avond door en onder het genot van een drankje en hapje hebben we
deze dag weer goed kunnen evalueren en afsluiten. De vele positieve reacties en bedankjes geven een goed gevoel.
De organisatie van de STAPloop kijkt met plezier terug op een geslaagde STAPloop 2014 en blikt vooruit op 2015, het jubileumjaar en dus de 20ste STAPloop.
De Vakbond ABW heeft aangeven dat na ruim 10 jaar sponsoring, waarvan de laatste jaren zelf als hoofdsponsor van de Hoofdloop, dit het laatste jaar is omdat de vakbond zich wil focussen op nieuwe doelen. Dat respecteert STAP. Wij danken de Vakbond
ABW dan ook voor de jarenlange steun aan ons evenement. We hebben met veel plezier samengewerkt.
Namens het bestuur en leden van STAP Brunssum: Hartelijk dank voor jullie support!
Rosemarie Meys
STAP Brunssum
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Verdringing op de arbeidsmarkt
Afbraak van betaald werk?
Onze arbeidsmarkt is in beweging. We krijgen steeds meer te maken met nieuwe regels, zoals de participatiewet, de quotumregeling en het nieuwe ontslagrecht. Daarnaast zien we steeds meer werkgelegenheid, vaak onder de noemer van bezuinigingen,
verdwijnen of ingevuld worden door vrijwilligers of met behoud van uitkering. Als Vakbond ABW baart ons dit zorgen. Heel
helder, als de 125.000 banen die Staatssecretaris Klijnsma in het kader van de Participatiewet binnen bedrijfsleven en overheid
wil realiseren niet grotendeels uit nieuwe werkgelegenheid zal bestaan, dan kan nu reeds voorspeld worden dat het alleen maar
leidt tot het rondpompen van medewerkers en dat dit uiteindelijk zal leiden tot afbraak van normaal betaalde werkgelegenheid.
Onderstaand een aantal voorbeelden die het risico hierop duidelijk maken.
Jobcalving/taaksplitsing
Om functies voor meer mensen geschikt te maken wordt gebruik gemaakt van Jobcalving. Het splitsen van makkelijke en moeilijke, lichte en zwaardere taken om de functie aan te passen aan medewerkers. Als uitgangspunt niet verkeerd, maar wel met een
groot risico. Stel een bedrijf doet dit voor tien hoveniersfuncties. Dan is mogelijk de consequentie dat vijf hoveniers boventallig
worden en hiervoor zeven medewerkers met behoud van uitkering kunnen instromen. We hebben dan wel twee mensen meer
aan het werk, maar ook vijf reguliere plekken afgebroken. Als de boventallige hoveniers er niet meer in slagen om betaald werk
te vinden, dan kunnen ze over een aantal jaren hun eigen werk weer gaan doen via de sociale dienst met behoud van uitkering.
Gastvrouw
De tijd ligt nog niet zo ver achter ons dat je je in ieder verzorgingstehuis of verpleegtehuis moest melden aan de balie. Dit gaf toch
een vertrouwd en zeker gevoel. Nu is er geen bemande balie meer te vinden. Medewerkers zijn omgeschoold of als boventallige
ontslagen. Net als de medewerkers die vroeger als gastvrouw de zorgmedewerkers ondersteunden en hielpen bij de dagelijkse
zorg. Ze zijn er nog, maar alleen in de vorm van onbetaalde vrijwilligers. Ongetwijfeld medemensen met een groot hart op de
juiste plek, maar wel aan het werk op functies die vroeger betaald werden. Het verdwijnen van deze functies heeft nog een nadeel.
Er is geen passend werk meer te vinden voor medewerkers die om medische redenen hun functie niet meer kunnen uitoefenen.
Vroeger konden ze switchen naar een minder zware functie. Nu rest alleen nog de uitgang “arbeidsongeschikt”.
Social Return
Bij het inschrijven op de uitvoering van een project of opdracht wordt de verplichting opgelegd om een bepaald percentage aan te
wenden om langdurig werkzoekenden of mensen die lang in de bijstand zitten een betaalde baan aan te bieden. Dit gebeurt voor
de duur van het project. Als het bedrijf vervolgens in een andere gemeente opnieuw meedingt naar een opdracht is al duidelijk
wat er gebeurt. De medewerkers die op basis van social return zijn aangesteld worden verzocht om het busje te verlaten. Immers
ook de andere gemeente wil dat haar doelgroep aan de beurt komt. We maken ons zelf iets wijs, zonder dat ook maar iemand
langdurig een baan vindt.
Aanbieding op de laagste prijs
Als bij het maken van een keuze uit een aantal offertes steevast op de laagste prijs gekozen wordt, dan kan er op een gegeven
moment nog maar op twee punten bezuinigd worden, t.w. de personeelskosten of de kwaliteit van het werk. Met als gevolg dat
ongeschoold personeel wordt ingezet, kwaliteits- en veiligheidseisen overboord gezet worden of… gesubsidieerde medewerkers
geplaatst worden.
Goed werk, goed loon
Als Vakbond ABW zijn wij van menig dat het uitgangspunt moet zijn dat er voor iedereen die dit wil en hiertoe, wellicht met enige
aanpassing, in staat is een betaalde baan moet zijn met een naar Nederlandse begrippen fatsoenlijk inkomen. Dat het werken
met behoud van uitkering alleen gedurende een korte periode mogelijk moet zijn, met vooruitzichten op een betaalde job en perspectief. Niet alleen maar drie maanden “snuffelen” en dan weer gedwongen thuis zitten. Als we als samenleving niet bereid zijn
hierin te investeren, dan creëren we een steeds grotere groep medewerkers die buiten de arbeidsmarkt staan, die we af en toe een
kruimel toe gooien, maar die nooit een hele taart zullen ontvangen.
Will Kapell,
vakbondsbestuurder bedrijvenwerk/juridische ledenservice

MELD ONS VOORBEELDEN VAN VERDRINGING
Kent u voorbeelden in uw omgeving waar sprake is van verdringing, verlies van betaalde banen, banen die anders
worden ingevuld of door vrijwilligers worden verricht, neem dan contact met ons op via: balie@vakbondabw.nl of
045-5719955. Via genoemd mailadres kunt u ook reageren op bovenstaand artikel.
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Bronnen: SDU Uitgevers, CAO e-nieuws 2014 nr. 16,17 en 18

LOONMUTATIES
CAO
Kinderopvang voor Kindercentra en Gastoudersbureaus
Gehandicaptenzorg
Houtverwerkende industrie
Metaal en Techniek - Technisch Installatiebedrijf
Metaal en Techniek - Carrosseriebedrijf
Metaal en Techniek - Goud- en Zilvernijverheid
Metaal en Techniek - Isolatiebedrijf
Metaal en Techniek - Metaalbewerkingsbedrijf
Productie- en Leveringsbedrijven
Tankstations en Wasbedrijven
Tentoonstellingsbedrijven

CAO VERPLEEG-, VERZORGINGSHUIZEN EN
THUISZORG (VVT)
Werkgevers en werknemers hebben op 24 september jl. een
akkoord bereikt in de zorgsector. De zorgmedewerkers krijgen
2 % meer salaris.
De nieuwe cao geldt voor ongeveer 450.000 medewerkers in
verpleeg- verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) en heeft
een looptijd van 1 september 2014 tot 1 april 2016. Voor dit
nieuwe akkoord werd maanden onderhandeld en actie gevoerd
in tientallen verpleeg- en verzorgingshuizen.
In deze cao wordt een trend gekeerd. Eindelijk wordt er een eind
gemaakt aan de race naar beneden die zich in de huishoudelijke
thuiszorg voltrekt.
Thuiszorgmedewerkers die afgelopen periode salaris in hebben
moeten leveren omdat ze in een lagere loonschaal waren
beland, krijgen dit in stappen weer terug. Voor de toekomst
regelt de nieuwe zorgcao een sector minimumsalaris waardoor
medewerkers geen slachtoffer meer kunnen worden van
loondump bij aanbestedingen. Tevens is bij cao vastgelegd
dat zorgmedewerkers bij contract wisselingen als gevolg van
aanbestedingen al hun rechten behouden.
Flexibilisering
Ook de trend van een steeds verdergaande flexibilisering in
de zorg wordt gekeerd: Alle medewerkers die nu een onzeker
nuluren- of minmaxcontract hebben krijgen in principe
een aanbod voor een normaal contract met een vast aantal
uren. Hiermee wordt het aantal onzekere contracten in de
sector flink teruggedrongen. Daarnaast leidt het tot meer
vertrouwde gezichten voor cliënten en dat is beter voor de
zorg en vermindert de werkdruk voor het personeel. Ook
krijgen zorgmedewerkers meer zeggenschap over hun eigen
werktijden.
Overige
Er zijn afspraken gemaakt over mogelijkheden tot
vakbondsactiviteiten en –faciliteiten op de werkvloer. Tevens
is afgesproken dat de gekorte WW-rechten weer op het
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Datum
1-09-2014
1-10-2014
1-10-2014
1-10-2014
1-10-2014
1-10-2014
1-10-2014
1-10-2014
1-10-2014
1-10-2014
1-10-2014

Mutatie/eenmalige uitkering
Eenmalige uitkering € 150 (bruto)
Loonmutatie +1,00%
Eenmalige uitkering €75
Loonmutatie +1,50%
Loonmutatie +1,50%
Loonmutatie +1,50%
Loonmutatie +1,50%
Loonmutatie +1,5%
Eenmalige uitkering 1%
Loonmutatie +0,75%
Loonmutatie +0,25%

oorspronkelijke niveau van 38 maanden komen.
De vakbonden en de werkgeversorganisaties ActiZ en BTN
leggen binnenkort het nieuwe zorgakkoord voor aan hun
achterban.
ONDERHANDELAARSAKKOORD TECHNISCHE
GROOTHANDEL
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2014 tot en met 31
december 2015.
Lonen
De lonen worden structureel verhoogd: per 01-12-2014
1,5%; per 01-04-2015 2% en per 01-12-2015 0,25% De 1,2%
levenslooptoeslag (art. 53 lid 1 cao 2011-2012) wordt met
ingang van 1 januari 2015 in een structurele brutoloonstijging
omgezet.
Handelsvertegenwoordigers krijgen in ieder geval de
loonstijgingen van de cao. Individueel verstrekte loonstijgingen
mogen met ingang van 1 januari 2015 met de vanaf 1 januari
2015 geldende cao-loonstijgingen worden verrekend.
Eenmalige uitkering
Een eenmalige uitkering van 1,6% in december 2014 te
berekenen over 12 x het salaris van de maand oktober 2014.
Verjaring vakantiedagen
De wettelijke verjaringstermijn ten aanzien van de wettelijke
vakantiedagen zal vanaf 1 januari 2016 van toepassing zijn
in de Technische Groothandel en vanaf die datum in de cao
Technische Groothandel worden opgenomen. Voor alle tot en
met 31 december 2015 opgebouwde wettelijke vakantiedagen
geldt een verjaringstermijn van 5 jaar na de laatste dag van het
kalenderjaar waarin de aanspraak is verworven.
Flexwerk en ontslagrecht
In de cao wordt opgenomen dat voor de regelingen inzake
flexwerk, indienstneming en ontslag de wettelijke regeling
geldt.

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO PARTICULIERE
BEVEILIGING
De cao heeft een looptijd van 1 oktober 2014 tot en met 30
juni 2015.
Lonen
De lonen worden structureel per 01-01-2015 verhoogd met
1,5%.
Eenmalige uitkering
Per 30-06-2015 0,75%.
Vakantiebijslag en jaarlijkse uitkeringen
Met ingang van 2016 wordt de eindejaarsuitkering verhoogd
met (structureel) 0,75% tot 2,01%.
Arbeidsduur
De statijden voor alle luchthavenbeveiligers worden met
ingang van 3 juni 2015 beperkt tot maximaal 150 minuten. Het
overnemen van de aanbevelingen uit het TNO Statijdenrapport
wordt vóór 1 oktober 2014 besproken en bij de uitwerking
van de overeengekomen statijdbeperking betrokken. Bij
werkgevers bestaat een positieve grondhouding voor de
toepassing daarvan.
Pensioen en duurzame inzetbaarheid
In werkgroepen worden voor de volgende cao plannen
uitgewerkt voor aanpassingen in de pensioenregeling en
aanpassingen in het kader van duurzame inzetbaarheid waarbij
de in de cao genoemde ontziemaatregelen in hun onderlinge
samenhang worden bezien.
Cao-naleving
Gedurende de looptijd van de cao zullen partijen onderzoeken
op welke wijze controles op nakoming van de cao effectiever
uitgevoerd kunnen worden. Alle partijen onderschrijven het
belang daarvan.

Wat is een onderhandelingsresultaat?
Wat is een principeakkoord?
Wat is een Cao?
Onderhandelingsresultaat:
Een onderhandelingsresultaat is een voorlopig resultaat tussen
werkgeverspartijen en werknemerspartijen (vakbonden) dat
neutraal, d.w.z. zonder stemadvies, door de vakbonden wordt
voorgelegd aan de leden.
Principeakkoord:
Een principepakkoord is een voorlopig akkoord in het
eindstadium van de cao-onderhandelingen tussen werkgeverspartijen en werknemerspartijen (vakbonden), dat met een
positief advies door de vakbonden wordt voorgelegd aan de
leden.
CAO:
Een cao, een collectieve arbeidsovereenkomst, is een overeenkomst tussen werkgeverspartijen en werknemerspartijen
(vakbonden). Er is sprake van een cao indien het onderhandelingsresultaat en/of het princiepakkoord door de leden is
aangenomen en uiteindelijk ondertekend is door de betreffende
partijen.

CAO Nieuwsradar
Bronnen: SDU Uitgevers, CAO e-nieuws 2014, nummers 16, 17 en 18

VEEL VROUWEN NOG ALTIJD ZONDER AANVULLEND
PENSIOEN
Het aandeel vrouwen van 65 jaar en ouder met een aanvullend
pensioen is tussen 2000 en 2012 flink toegenomen. Wel is
dit aandeel nog steeds aanmerkelijk lager dan bij mannen.
Ook ontvangen vrouwen gemiddeld de helft minder aan
aanvullend pensioen dan mannen.
In 2000 had 50% van de vrouwen een aanvullend pensioen
naast de AOW, in 2012 was dit gestegen tot 60%. Van de
mannen ontving 92% in 2012 een aanvullend pensioen.
Vooral onder gehuwde of samenwonende vrouwen is het aandeel
met een aanvullend pensioen betrekkelijk klein. De afgelopen
twaalf jaar is dit wel verdubbeld: van ruim 20% naar 40%.
Van de alleenstaande vrouwen ontving 82% in 2012 een
aanvullend pensioen. Het gaat niet altijd om pensioen dat
zij vroeger zelf hebben opgebouwd, vaak betreft het ook een
nabestaandenpensioen.
De stijging van het aandeel vrouwen met aanvullend pensioen
komt doordat jongere generaties die in de AOW stromen,
vaker een aanvullend pensioen hebben dan de oudere
generaties. Dit hangt samen met de hogere arbeidsdeelname
van de jongere generaties. Zo had van de 75- tot 80-jarige
vrouwen met partner in 2012 slechts 28% een aanvullend
pensioen, van de tien jaar jongere generatie was dat 50%.
Wanneer vrouwen een aanvullend pensioen hebben, is dat
gemiddeld fors lager dan dat van mannen: € 8.400 tegen
€ 17.300 bruto in 2012. Het verschil is het grootst onder
65-plussers met een partner. Bij deze groep is de kloof de
afgelopen twaalf jaar bovendien gegroeid. In 2000 bedroeg
het aanvullend pensioen van vrouwen nog 38% van dat van
de mannen, in 2012 was dat 34%.
VOORLOPIG GEEN HORECA-CAO
Sinds 1 april 2014 is er geen Horeca-cao. Eind vorig jaar
hebben werkgevers en werknemers uit de horeca voor het
laatst met elkaar om tafel gezeten. Sindsdien is er geen enkele
vorm van overleg meer geweest. Volgens de vakbonden zien
de werkgevers (KHN) momenteel geen meerwaarde van een
cao en gaat het dit keer verder dan het gebruikelijke gesteggel
tussen bonden en werkgevers. De vakbond zet zich daarom in
op het afsluiten van cao’s op bedrijfsniveau.
KHN heeft haar leden een AVR toegestuurd, een
arbeidsvoorwaardenreglement, ter vervanging van de cao
voor nieuwe medewerkers. Voor horecapersoneel dat al voor
1 april 2014 in vaste dienst was, verandert niets.
OVERLEG CAO ZIEKENHUIZEN WORDT HERVAT
Dinsdag 9 september jl. hebben werknemers in twintig
ziekenhuizen 30.129 handtekeningen overhandigd aan de
Raden van Bestuur. Hiermee vroegen ze om achter hen te
staan en druk uit te voeren op de Nederlandse Vereniging
van Ziekenhuizen (NVZ) om snel een nieuwe en eerlijke cao
Ziekenhuizen af te sluiten. De onderhandelingen waren voor
de zomervakantie vastgelopen. De actie heeft geleid tot een
nieuwe afspraak: op 6 oktober 2014 wordt het cao-overleg
hervat.
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Jubilarissen
25-jarige jubilarissen november
2014
G. Henskens uit Schinveld
A.R.H. Luthjens uit Brunssum
P.J.M. Rosenbaum uit Kerkrade
R.H.M.W. Schmets uit Kerkrade
J.H.G.C. Starremans uit Landgraaf
40-jarige jubilarissen november
2014
T.B. Bothmer-Hanssen uit Heerlen
W. Verwoort uit Heerlen

W.J.H. Moulen uit Kerkrade
R.H. Nolten-Herrmann uit Landgraaf
J.P. Steven uit Landgraaf
A.C. Verhoeven uit Kerkrade
N.J.G.M. Verjans uit Geleen
60-jarige jubilaris december 2014
B. Gerards uit Heerlen
70-jarige jubilaris december 2014
J.A. Verheyen-Lemmens uit Heerlen

Op 19 september 2014 overleed in de
leeftijd van 64 jaar ons bondslid
mevrouw J. Karst-Rietvink uit Sittard
Wij bedanken de overleden vrienden
voor hun trouw aan onze organisatie
en wensen hun familie veel sterkte toe!

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

50-jarige jubilaris november 2014
J.H. Smeets uit Bunde

Overleden

70-jarige jubilaris november 2014
F.J. Venderbosch uit Obbicht

Op 19 juni 2014 overleed in de
leeftijd van 48 jaar ons bondslid
de heer F.J. Hellenbrand uit Landgraaf

25-jarige jubilarissen december
2014
P.W.J. Hendrix uit Brunssum
R.P.H. Hondong uit Sittard
J.J. Moonen uit Kerkrade

Op 31 augustus 2014 overleed in de
leeftijd van 89 jaar ons bondslid
de heer J. Smeets uit Munstergeleen

Op 20 augustus 2014 overleed in de
leeftijd van 85 jaar ons bondslid
mevrouw J.H. Nijbelen-Swaen uit
Geleen

Volg de Vakbond ABW op Facebook
De facebook pagina van de Vakbond ABW heeft een kleine make-over ondergaan! Check onze pagina op
www.facebook.com/vakbondabw, like ons en blijf zo op de hoogte van de actuele ontwikkelingen bij de Vakbond ABW.

Volg ons op social media
www.facebook.com/vakbondabw

www.plus.google.com/+VakbondabwNl/posts

www.twitter.com/VbABW
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In deze rubriek doen de vakbondsbestuurders verslag van
de bedrijven die ze de afgelopen periode bezocht hebben.

DocMorris
Eind augustus heeft werkgever een eindbod op tafel gelegd van
1,4 % loonsverhoging. Dit is inmiddels aan de leden voorgelegd
en geaccepteerd.
ESQ
De laatste onderdelen van ESQ zijn jammer genoeg ook failliet gegaan. Het UWV heeft de betalingen overgenomen. Leden
worden indien nodig individueel bijgestaan.
RPC
Het door de werkgever betrekken van de Eindloonregeling in
de CAO onderhandelingen heeft een vertragende werking. Het
resultaat van de onderhandelingen is inmiddels met de leden
besproken. Er is geen accoord voorgelegd aan de leden. We zullen opnieuw in onderhandeling gaan met de bestuurder.
SABIC
In het tweede kwartaal zijn we gestart met de CAO onderhan-

k
Roger vd Broe

Air Liquide
De CAO onderhandelingen woden in oktober/november gepland.

Will Kapell

Op bezoek bij...
delingen. Deze zijn echter vastgelopen.
Inmiddels zijn de CAO onderhandelingen in oktober voortgezet.
The Phone House
In de maanden juli en augustus jl. zijn wij met de andere vakbonden bezig geweest met het opstellen van een Sociaal Plan.
Er gaan bij The Phone House landelijk ongeveer 300 banen verdwijnen. Het Sociaal Plan is geaccepteerd.
WOZL
Er is gekozen om een nieuw systeem van functiewaardering in
te voeren, zo wel voor de CAO medewerker als voor de SW medewerkers.
Na uitbesteding van een gedeelte van Groen staan in januari
2015 OR verkiezingen voor Balanz Facilitair (Groen en Schoonmaak) op de agenda. We zullen onze leden benaderen en hun
interesse peilen om zich kandidaat te stellen.

Fiscaal vriendelijke verrekening
van vakbondcontributie
Eind oktober/begin november a.s. 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

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 voorzien van belangrijke ontwikkelingen, is er een rubriek ‘Laatste Nieuws’. Klik hier op voor de
laatste ontwikkelingen.
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Aanmeldingsformulier
Ik wil graag een
individueel lidmaatschap.
Ik wil graag een
een part-time lidmaatschap.
individueel
(20
uur per lidmaatschap.
week of minder)
part-time lidmaatschap.
een gezinslidmaatschap
en gezinscontributie.

■ Naam en voorletters: ................................................................................................
Aanmeldingsformulier

(deze strook niet invullen)

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

Bondsnummer:

■ Naam en
................................................................................................
Postcode
envoorletters:
plaats: ........................................................................................................

............................................
(deze strook niet invullen)

Straat enprivé:
huisnummer:
...................................................................................................
Telefoon
.................................................................................................................

Bondsnummer:

Postcode
en plaats: ........................................................................................................
E-mail:
.............................................................................................................................

(20 uur
week ofs.v.p.
minder)
Voor
elkper
gezinslid
een apart formulier

Telefoon privé: .................................................................................................................
Geboortedatum:
.......................................
Man / Vrouw*

invullen.
een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.

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

s.v.p. een
apart formulier
Voor elk gezinslid
exemplaar
van de statuten
ontvangen.

Geboortedatum: .......................................

invullen.
exemplaar van het juridisch reglement

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

exemplaar van de statuten ontvangen.
ontvangen
exemplaar van het juridisch reglement
ontvangen

Ik word lid van Vakbond ABW per eerste van

Man / Vrouw*

■ Werkzaam bij: ............................................................................................................

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

■
Werkzaam
bij: ............................................................................................................
Postcode
en plaats:
........................................................................................................
Straatvan
en het
huisnummer:
...................................................................................................
Aard
bedrijf: ........................................................................................................
Postcodewerk:
en plaats:
........................................................................................................
Telefoon
.......................................................
Fax: ................................................

tot wederopzegging machtiging om van mijn
Ik word lid van Vakbond ABW per eerste van
rekening af te schrijven de bedragen, die ik
de maand ..................................... en verleen
volgens de geldende contributieregeling vertot wederopzegging machtiging om van mijn
schuldigd zal zijn.
rekening af te schrijven de bedragen, die ik

Aard van/ stamnr.*:
het bedrijf:..........................................................................................................
........................................................................................................
Werknr.

volgens de geldende contributieregeling ver-

■ Soort uitkering: ..........................................................................................................

n
Opsture p naar:
lo
e
v
n
e
in een ond ABW
b ren er 113
Vakp
stu
Oord
numpmnaanr:
o
tw
n
eloHeerle
A en enVvB
in e6400 ond AieBtW
nod1ig3)
1
Vakb gel n
(posotzoerdnummer
n
le
r
e
Antw
e
BH
6400 V niet nodig)
l
ge
(postze

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

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

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

schuldigd zal zijn.

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

Telefoon werk: ....................................................... Fax: ................................................
Werknr. / stamnr.*: ..........................................................................................................

Uitkeringsnr.: ...................................................................................................................
■ Soort uitkering: ..........................................................................................................
Uitkeringsnr.: ...................................................................................................................

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

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

bet. w.: ................................
Lid v.a.: ...............................

Lid v.a.: ...............................
Bondsnr. werver:

■ Mijn bank / giro* rekening:.......................................................................................
Bondsnr. werver:
............................................
iban-nummer:
..................................................................................................
■ Mijn ..........................................................
bank / giro* rekening:.......................................................................................
Plaats:
Datum: ...................................................
............................................
Plaats: .......................................................... Datum: ...................................................
Handtekening: .................................................................................................................

Handtekening:
.................................................................................................................
Let
op: elke vraag
altijd invullen!!!

Let op:
elke vraag
altijd
invullen!!! door:
Deze
aanmelding
werd
opgenomen
Naam van de werver: ......................................................................................................
Deze aanmelding
werd opgenomen door:
Adres
en plaats: ..............................................................................................................
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Naam van de werver:
......................................................................................................
Bondsnummer:
...............................................................................................................
ABW INSCHRIJFFORMULIER
01-10-2007 16:07 Pagina 1
Adres
en plaats:
[*
doorhalen
wat ..............................................................................................................
niet van toepassing is.]
Bondsnummer: ...............................................................................................................
[* doorhalen wat niet van toepassing is.]

Contributieregeling Z.O.Z.
Contributieregeling Z.O.Z.

LET OP! VOOR SLECHTS € 12,11,- PER MAAND (DAT IS NOG GEEN 40
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!

Contributie per 01-07-10

Aanmeldingsformulier
23Ikjaar
en
ouder				
€ 12,wil graag een
■ Naam en voorletters: ................................................................................................
21 en 22 jaar 				
€ 10,50
Straat en huisnummer: ...................................................................................................
individueel lidmaatschap.
t/m
20 jaar 				
€ 8,Postcode en plaats: ........................................................................................................
een part-time lidmaatschap.
Gezinscontributie
(voor
2
personen)		
€ 18,Telefoon privé: .................................................................................................................
(20 uur per week of minder)
(voor
ieder
volgend
inwonend
gezinslid)
€ 6,75
E-mail:
.............................................................................................................................
een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.
Geboortedatum: .......................................
Gepensioneerden
plus)			
€ 8,- Man / Vrouw*
Voor elk gezinslid s.v.p. een (65
apart formulier
invullen.
Sofinummer: .............................................
Gezinscontributie
voor twee 65-plussers
€ 13,exemplaar van de statuten ontvangen.
Vrijwillige
klasse
exemplaar van het juridisch reglement
Uiteraard
staat het ieder lid vrij om méér contributie te betalen.
ontvangen
■ Werkzaam bij: ............................................................................................................
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Straat en huisnummer: ...................................................................................................
Postcode en plaats: ........................................................................................................
Aard van het bedrijf: ........................................................................................................

(deze strook niet invullen)
Bondsnummer:
............................................

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

