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Het hoofdbestuur en de collega’s van
de Vakbond ABW wensen u

prettige feestdagen
en een

gezond 2015!
Vizier is een uitgave van de Vakbond ABW - 63e jaargang No. 6 - december 2007
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WWW

UW ADRESGEGEVENS

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.

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 ontwikkelingen. Belangrijke ontwikkelingen in uw
persoonlijke aangelegenheden, maar ook bij
bijvoorbeeld uw werkgever.
Daarom; check uw gegevens op internet:

www.vakbondabw.nl

en login met uw bondsnummer en geboortedatum.
Controleer vooral uw adresgegevens, telefoonnummer en de vermelde gegevens van uw werkgever en wijzig de niet correcte informatie.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
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Ambassadeursbijeenkomst
nieuwe zorgstelsel

Nog even en dan is het oude jaar nabij en staan we met z’n allen op de drempel van het
nieuwe jaar. En tja, wat zal het nieuwe jaar 2015 ons brengen? Het is altijd heel erg
interessant om te lezen wat onze economische waarzeggers voorspellen. Een ding staat
vast bij alle voorspellingen en prognoses, nl. dat velen het niet eens met elkaar zijn.
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Wie en wat moet je dan nog geloven? Misschien wel de Global Gender Gap Index (GGGI),
want die vergeleek onlangs voor het World Economic Forum 142 landen op vier aspecten
van ongelijkheid: economische participatie, toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en
politieke macht.
Hieruit blijkt dat Nederland niet zozeer slechter presteert, maar dat andere landen het
beter doen en Nederland op die manier verder verdringen uit de top tien. IJsland staat
daarentegen onverslagen op de eerste plaats en heeft volgens het rapport bijvoorbeeld de
kleinste kloof tussen mannen en vrouwen.
Een andere kloof die mij eigenlijk meer zorgen baart, zijn de ontwikkelingen die in onze
eigen maatschappij plaatsvinden en die leiden tot een steeds toenemende kloof tussen
rijk en arm, jong en oud, hoog- en laag opgeleid en mensen die wel en anderen die niet
altijd mee kunnen gaan met de snelle digitale en technische ontwikkelingen.
Vanuit vakbondsperspectief laten we richting politiek vaker onze stem horen, als we
merken dat die kloof groter wordt, bijvoorbeeld tussen werkenden en niet-werkenden of
tussen jongeren en ouderen. Maar de eerlijkheid gebiedt dat we vaak geen respons krijgen
en soms zelfs niet eens een ontvangstbevestiging van ons schrijven.
Maar zo standvastig als onze vakbond is en steeds doet wat ze moet doen, nl. het opkomen
voor de belangen van haar leden, blijven we het proberen.
Zo hebben we kort na Prinsjesdag naar minister Asscher van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid een protestbrief geschreven over Prinsjesdag 2014 en de gepresenteerde
Miljoenennota voor een volgens ons aantal zorgwekkende c.q. precaire issues.
Op 21 november jl. hebben we nu wel een reactie ontvangen en opvallend is dat de
minister het overall gezien eens is met ons. Deze reactie en onze brief kunt u nalezen op
de pagina’s 10 en 11 van deze Vizier.
Intussen is onze vakbond ook bezig een bijdrage te leveren aan het Jaar van de Mijnen.
Zo wordt op 17 december 2014 het startschot gegeven voor het jaar van de mijnen via
een historisch toneelstuk die de sluiting van de mijnen uitbeeldt.
Voor € 5 gaan we aan onze leden kaarten van € 15,- en € 17,50 aanbieden voor de matinee
voorstelling. Met de opbrengst willen in een of meer verzorgingstehuizen de bewoners,
hun kinderen en kleinkinderen een ludiek programma aanbieden. Zo dragen ook wij
ons steentje bij aan het doel van het jaar van de mijnen, nl. de transitie van oud naar
jong, iets dat in ons monument op het bondskantoor goed tot uiting komt: met het
verbreken van de koempels, is het vertrek van de collegialiteit en viert heden ten dage de
individualisering hoog tij. Deze ontwikkeling zien we weer terug in de versnippering van
de samenleving/maatschappij.

Om te noteren
•

Het bondskantoor is gesloten van
maandag 22 december 2014 tot en
met vrijdag 2 januari 2015.

•

Het volgende nummer van Vizier
verschijnt medio februari 2015.

•

U kunt kopij inleveren tot uiterlijk
maandag 12 januari 2015.

•

Kijk voor het laatste nieuws op
www.vakbondabw.nl

En ja kijken we verder naar de toekomst, dan zien we ook steeds
meer en vaker dat we eigenlijk leven met een rugzak (o.a.
smartphone, tablet, laptop), waarin we al onze contacten en
werk met ons meedragen.
Belangrijk is om steeds een balans proberen te vinden tussen
mens en machine en ervoor waken dat we ook onze rust
nemen want burgers moeten uitkijken dat ze bijvoorbeeld
geen slachtoffer worden van Socialbesitas, het constant op je
smartphone kijken of je een berichtje hebt, omdat je bang bent
te missen wat er om je heen gebeurt.
Beste leden, pas op daarvoor, want we moeten al met veel
minder mensen meer werk verzetten en dan ook nog langer.
Dus let op gezondheid, want dat is het hoogste en rijkste goed!
Rest mij u fijne feestdagen te wensen en vooral een gezond jaar.
Jack Hurxkens,
voorzitter.
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Onze kerstwensen voor u...
Deze kerstboom is gevuld met kerstwensen voor u, onze leden.
Wat zou de wereld er anders uit zien als de wensen uit mochten komen.
Misschien lukt het in 2015 hier en daar voor u, voor ons.
Daarom is de Vakbond ABW er ook in 2015 weer voor u.
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Ambassadeursbijeenkomst
nieuwe zorgstelsel druk bezocht
Dat de keuze voor dit onderwerp leeft en een zeer goede was,
bleek uit de grote opkomst. Maar liefst 55 deelnemers hadden
zich aangemeld voor deze bijeenkomst.
Nicole Houkes (hoofd Zorgservice - rechts op de foto) en Leontine Smeets
(beleidsmedewerkster - links op de foto) van de Cicero Zorggroep hebben
de vele en gecompliceerde ontwikkelingen in de zorg - waar veel mensen
mee te maken krijgen – via een interactieve presentatie nader toegelicht.
Dat er onder de aanwezigen grote onvrede was over het regeringsbeleid
bleek al gauw uit de vele vragen en emoties jegens de sprekers. Al gauw
werd duidelijk dat beide sprekers niet de makers maar slechts de boodschappers zijn van dit beleid.
Voorzitter Jack Hurxkens bedankte met een wijnkistje de beide dames
voor hun medewerking aan deze bijeenkomst. Beide dames boden aan
om als de wetgeving concreter is en de nieuwe wetten reeds in werking
zijn getreden, een follow up te willen geven aan deze bijeenkomst.
Verder kregen alle deelnemers namens de Cicero Zorggroep een tasje met
leuke gadgets en een handig overzicht op A4 formaat over de ‘Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen
de gemeente’.

Winnaars Roda JC VIP-arrangement
Op maandag 27 oktober jl. heeft de informatiebijeenkomst ‘Het Nieuwe
Zorgstelsel’ plaatsgevonden in het Cultuurhuis Heerlen. Voor de 25ste en
50ste aanmelding lag een leuke surprise klaar: 2x 2 VIP arrangementen
voor de thuiswedstrijd van Roda JC Kerkrade tegen FC Oss op maandag
1 december. De gelukkigen waren: Fred Saaltink en Guus Beijer uit
Heerlen. Het arrangement bestaat uit toegangskaarten voor de Business
tribune, dinerbuffet voor aanvang van de wedstrijd en consumpties na
afloop. Aangeboden door onze internet partner i-Minded uit Heerlen.
Voorzitter Jack Hurxkens overhandigde Guus Beijer (rechts onder) en
Fred Saaltink (foto midden onder) de prijs. Wij wensen Fred en Guus heel
veel plezier bij deze match en hopen dat de 3 punten in Limburg blijven.
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Loonkloof vrouwen en mannen kleiner
maar nog altijd aanwezig
Uit recent onderzoek van CBS blijkt dat er nog altijd verschillen in het gemiddelde uurloon zijn tussen mannen en
vrouwen, zelfs na correctie voor een aantal verklarende factoren. Maar onduidelijk is of het resterende loonverschil
wordt veroorzaakt door ongelijke behandeling of door andere factoren. Over de hele linie neemt het beloningsverschil af, maar het sterkst bij de overheid.
De hoogte van het loon hangt af van een groot aantal
factoren, zoals het type werk, sector, soort bedrijf, maar
ook van persoonlijke prestatiefactoren en zakelijke ambitie. Vrouwen blijken vaker te werken in sectoren waar
sprake is van een relatief laag gemiddeld uurloon zoals
de horeca, de cultuursector en de sector gezondheid en
welzijn. Ook levert een deeltijdbaan gemiddeld per uur
minder op dan een voltijdbaan. Vrouwen werken vaker
dan mannen in deeltijd: drie op de vier vrouwen tegen
één op de drie mannen (cijfers 2012). Als men voor dit
alles niet corrigeert verdienen vrouwen in 2012 gemiddeld 18,6% minder dan mannen.
Voor andere factoren die een rol spelen bij beloningsverschillen, zoals ambitie, motivatie of onderhandelingsvaardigheden, geldt weer dat de gegevens daarover
ontbreken of niet goed zijn te kwantificeren.
Het gecorrigeerde beloningsverschil is over de jaren
gekrompen, vooral bij de overheid. Daar nam het beloningsverschil af van 7% in 2008 naar 4% in 2012.
Hier speelt onder andere mee dat er ten opzichte van
2008 meer hoogopgeleide vrouwen werken bij de overheid, terwijl het aantal hoogopgeleide mannen juist iets
is afgenomen. In 2012 waren twee van de drie vrouwelijke werknemers bij de overheid hoog opgeleid en bij
de mannen was dit net iets meer dan de helft van de
werknemers. In het bedrijfsleven kromp het gemiddelde loonverschil alleen tussen 2008 en 2010, maar zette de krimp tussen
2010 en 2012 niet door. In het bedrijfsleven is nauwelijks verschil te zien tussen vrouwen en mannen in het opleidingsniveau en
de ontwikkeling van het opleidingsniveau over de afgelopen vier jaren.
Het gecorrigeerde beloningsverschil is het grootst onder werknemers met thuiswonende kinderen en dan vooral in het bedrijfsleven. Daar verdienden vrouwen in 2012 gemiddeld 14% minder dan hun mannelijke collega’s. Bij werknemers zonder thuiswonende kinderen was het beloningsverschil in het bedrijfsleven drie maal zo klein. Binnen de overheid lagen deze verschillen
minder ver uiteen; 2,4% voor werknemers zonder kinderen in huis tegen 5,8% bij werknemers met kinderen in huis.
Bron: CBS 17-11-2014
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Voor u gelezen
Bronnen: www.rijskoverheid.nl/minsteries/szw/nieuws

opvolgende tijdelijke contracten over in een vast contract als
een periode van twee jaar wordt overschreden. Nu is dat nog
na drie jaar. Zo wordt voorkomen dat werknemers te lang op
opeenvolgende tijdelijke contracten voor dezelfde werkgever
werken waar het structurele werkzaamheden betreft.
De tussenperiode waarbinnen contracten als opeenvolgend
worden gezien, wordt verlengd van drie naar zes maanden,
waardoor draaideurconstructies worden tegengegaan. Ook
moet bij tijdelijke contracten uiterlijk een maand voor het
einde van de arbeidsovereenkomst duidelijkheid gegeven
worden over een eventuele verlenging van het contract. Zo
krijgen mensen meer zekerheid over hun inkomsten.
Binnen Europa biedt Nederland, na Engeland, de laagste
bescherming aan flexwerkers. Door de toenemende
flexibilisering is het verschil tussen vast en flex groter
geworden. Flexwerkers hebben minder zekerheid over hun
toekomst, ondervinden vaak problemen bij het afsluiten van
een hypotheek, en weten niet hoelang ze werk hebben. Het
is ook om die reden belangrijk dat mensen met een tijdelijk
contract sneller uitzicht hebben op een vast contract.
WETTELIJK MINIMUMLOON PER 1 JANUARI 2015
De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het
minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2015. Het wettelijk
brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en
ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2015:
• € 1.501,80 per maand;
• € 346,55 per week;
• € 69,31 per dag.
Bron: Staatscourant 29850 van 23 oktober 2014.
START CAMPAGNE ‘MIJN WERK EN ZEKERHEID’
De landelijke campagne over de nieuwe Wet Werk en Zekerheid
is bedoeld om mensen met een tijdelijk contract te informeren
over hun nieuwe rechten.
De campagne richt zich vooral op jongeren via radiospots op
3FM, Sky radio en online advertenties. Het aantal flexibele
contracten is in de afgelopen jaren vooral bij jongeren tussen
de 15 en 25 jaar fors toegenomen van 35 % in 2002 naar 58 %
in 2013. De campagne is een initiatief van het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Op de website www.mijnwerkenzekerheid.nl is te zien wat de
nieuwe regels voor tijdelijke contracten, WW en ontslag voor
iemand persoonlijk betekenen. Als gevolg van de Wet Werk en
Zekerheid wordt onder andere de rechtspositie van werknemers
met een tijdelijk contract of oproepcontract verbeterd. Zo
krijgen mensen met een tijdelijk contract vanaf 1 juli 2015 ook
recht op een zogenoemde transitievergoeding als ze ten minste
twee jaar in dienst zijn geweest en de arbeidsovereenkomst is
geëindigd op initiatief van de werkgever. Daarnaast gaan elkaar
8

Om onze leden uitvoeriger te informeren over deze nieuwe
wet ‘Werk en Zekerheid’ organiseren wij op maandag 18 mei
2015 een informatieavond hierover. De aanvang is 19.00 uur
en de locatie Cultuurhuis Heerlen aan de Sittarderweg 145
te Heerlen. Spreker is mr. Frans Bronneberg van Bronneberg
Advocaten. Noteer deze datum alvast in uw agenda!

UWV EN VERZEKERAARS VRAGEN REGELMATIG OM
MEDISCH DOSSIER
Officiële instanties zoals gemeenten, letselschadebureaus,
verzekeraars en het UWV blijken regelmatig om een medisch
dossier te vragen, waarmee ze het medisch beroepsgeheim
omzeilen. Dat stellen de Patiëntenfederatie NPCF en
artsenfederatie KNMG aan de hand van eigen onderzoek.
De NPCF vroeg 9000 mensen of ze weleens op verzoek van
een officiële instantie (een deel van) hun medisch dossier bij
een zorgverlener moesten opvragen en hoe dat verliep. Van de
9000 mensen hebben 1447 mensen (16%) dit weleens moeten
doen. De meeste deelnemers van de groep die hun dossier
moesten opvragen (50%) moest dit doen voor het UWV. Bijna
een kwart (24%) voor de gemeente en 19% voor de arbodienst.
Bij bijna de helft van de mensen (48% van de groep van 1447
mensen) vroeg de officiële instantie om een kopie van een deel
van het dossier. Bijvoorbeeld over een bepaalde aandoening,
actuele gegevens, ongeval gerelateerd, specialist gerelateerd,
medicijngebruik of over bepaalde uitslagen.
Bij bijna eenderde (32%) vroeg de officiële instantie om een
kopie van het hele dossier. 20% van de mensen weet niet wat er

precies is gevraagd. De meeste mensen vroegen (een deel van)
hun medische dossier op bij de specialist (65%) of huisarts
(48%). 10% bij de fysiotherapeut, 8% bij de psychiater en 8%
bij de psycholoog.
Advies Vakbond ABW
De Vakbond ABW merkt op dat het niet is toegestaan om te
pas en te onpas medische dossiers op te vragen. Bijvoorbeeld
bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering
vragen de verzekeraars om volledige inzage in het medisch
dossier in plaats van gericht te vragen naar de onderdelen die
aan de orde zijn. En dit mag dus niet!
In de praktijk wordt aan de patiënt gevraagd om zijn medisch
dossier op te vragen bij zijn arts, terwijl eigenlijk de verzekeraars
bij de arts zelf de benodigde medische gegevens dienen op te
vragen met toestemming van de patiënt.
Met de overheveling van zorgtaken naar de gemeenten kan dit
probleem nog wel eens drastisch toenemen. Daarom doen wij
een oproep aan al onze leden om alert te zijn op welke medische
gegevens aan u gevraagd worden door de instanties.

van de ontslagvolgorde in de zorg. Deze aanpassing was al
aangekondigd in de brief van 3 oktober jl. van minister Asscher
en staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer over de
stand van zaken huishoudelijke hulp toelage.
Voor het bepalen wie voor ontslag in aanmerking komt, geldt
het afspiegelingsbeginsel. In de zorg kan onverkorte toepassing
hiervan per bedrijfsvestiging tot onredelijke uitkomsten
leiden, omdat afgespiegeld moet worden over werknemers met
uitwisselbare functies bij meerdere gemeenten. De regeling
voorziet er in om voor het bepalen van de ontslagvolgorde niet
uit te gaan van de bedrijfsvestiging van de werkgever maar van
de gemeente waarbinnen werkzaamheden komen te vervallen.
Bron: Staatscourant 31718 dd. 10 november 2014

WIJZIGING ONTSLAGBESLUIT (ONTSLAGVOLGORDE
ZORG) PER 11 NOVEMBER 2014
Minister Asscher heeft de regels aangepast voor het bepalen

Activiteitenkalender
Vakbond ABW 1e halfjaar 2015

Datum

Aanvang

Activiteit

Locatie

Maandag
19.00 uur
26 januari 2015			
			
			

Pensioenbijeenkomst
Doelgroep: Leden die tussen 01-07-2015 en 31-12-2015
65 jaar worden
Spreker: Will Kapell

Cultuurhuis Heerlen,
Sittarderweg 145 Heerlen

Maandag
23 maart

Bijeenkomst over ‘Medezeggenschap in het Toezicht
Cultuurhuis Heerlen,
in de (non-) profit sector’.
Sittarderweg 145 Heerlen
Doelgroep: OR-leden van ABW en OR-leden niet van ABW.
Sprekers o.a.: mr. Frans Bronneberg

17.00 uur
(meteen na
het werk; er
wordt gezorgd
voor kop soep
en broodjes)

Maandag
19.00 uur
18 mei			

Ambassadeursbijeenkomst over het ‘Nieuwe Ontslagrecht’ Cultuurhuis Heerlen,
Doelgroep: Alle leden. Sprekers o.a.: mr. Frans Bronneberg Sittarderweg 145 Heerlen

Woensdag
19.00 uur
17 juni			

Jubilarishuldiging Doelgroep: 25-, 40-, 50-, 60- en
70-jarige jubilarissen

Auberge de Rouge
Kloosterkensweg 17 Heerlen

Maandag
19.00 uur
29 juni			

Algemene Vergadering 2014
Doelgroep: Afgevaardigden Vakbond ABW

Auberge de Rouge
Kloosterkensweg 17 Heerlen

Kijk voor actuele informatie op onze website www.vakbondabw.nl bij de rubriek ‘Laatste Nieuws’.
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Protestbrief Vakbond ABW inzake Prinsjesdag
en Miljoenennota naar
minister L. Asscher
van SZW
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Reactie minister Asscher
op de brief van Vakbond ABW
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CAO Nieuws

Bronnen: SDU Uitgevers, CAO e-nieuws 2014 nr. 21, 22 en 23

LOONMUTATIES
CAO
Timmerindustrie
Kinderopvang
Ambachtelijke pluimvee en wildbedrijven
Natuursteenbedrijf (incl. UTA-personeel)

Datum
1-12-2014
1-12-2014
1-12-2014
1-12-2014 of
1-01-2015
		

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO BEVEILIGING
De nieuwe cao Beveiliging heeft een looptijd van 1 oktober
2014 tot en met 30 september 2016.
Lonen
De werknemers krijgen per jaar een structurele loonstijging
van 1,5%. De reguliere beveiliging ontvangt daar bovenop een
extra loonstijging van 0,75% per jaar.
Fondsen
Als gevolg van de nieuwe wetgeving moet de branche zich
de komende jaren in zijn geheel herinrichten. De nieuwe cao
speelt hierop in door de combinatie met arbeidsvoorwaarden
voor de reguliere beveiliging. Intussen wordt vanuit het
opleidingsfonds hard gewerkt aan aanvullende opleidingen
zodat beveiligers die dat wensen breder inzetbaar worden,
waardoor de noodzakelijke kwaliteit behouden blijft.
Arbeidsovereenkomst
Met de cao blijft de inzet van oproepkrachten nog anderhalf
jaar mogelijk.
ONDERHANDELAARSAKKOORD CAO
UITZENDKRACHTEN (ABU)
Lonen
De lonen worden per 29-12-2014 verhoogd met 1,8%.
Inlenersbeloning
Vanaf 30 maart 2015 krijgen uitzendkrachten vanaf de eerste
dag dat zij worden uitgezonden hetzelfde loon als mensen in
vaste dienst van het bedrijf waar zij te werk worden gesteld.
In 2015 wordt een database operationeel met daarin alle lonen
en toeslagen, zodat zowel uitzendkrachten als uitzendbureaus
kunnen opzoeken op hoeveel loon een uitzendkracht recht
heeft bij de inlener.
Uitzondering
Voor groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt blijft een
apart loongebouw van toepassing. Dit loongebouw geldt ook
voor diegenen die worden bemiddeld vanuit de Participatiewet
en voor mensen die via de uitzendbranche van-werk-naarwerk worden begeleid. Ook geldt een apart loongebouw voor
12

Mutatie/eenmalige uitkering
Loonmutatie +0,75%
Loonmutatie +2,0%
Eenmalige uitkering € 300 bruto
Eenmalige uitkering € 150
(uitbetaling naar keuze werkgever
in december 2014 of januari 2015)

uitzendkrachten met een contract voor onbepaalde tijd (fase C).
Arbeidsovereenkomst
In de nieuwe cao is de Wet werk en zekerheid verwerkt. In lijn
met het sociaal akkoord zijn er voor uitzendkrachten met zgn.
‘korte contracten’ (dag/week) meer zekerheden afgesproken.
EINDBOD CAO BEROEPSGOEDERENVERVOER
De onderhandelingen tussen bonden en werkgevers hebben
niet geleid tot overeenstemming tussen de partijen. De
werkgevers hebben wel een eindbod voor de nieuwe cao
beroepsgoederenvervoer neergelegd. De cao heeft een looptijd
van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016.
Lonen
De lonen worden verhoogd:
- per 01-01-2015 2,25%
- per 01-01-2016 2,75%
De toeslagen worden met een zelfde percentage verhoogd.
Daarnaast gaat het loon in 2015 per 1 januari nog met circa
0,17% omhoog, als gevolg van het vrijkomende werk van de
pensioenpremie (werkgeversdeel) als gevolg van de aanpassing
van de pensioenregeling aan de gewijzigde wetgeving. Het
exacte percentage van de loonsverhoging moet nog berekend
worden.
Tijd-voor-tijdregeling
De werkgevers willen het experiment met de vrijwillige tijdvoor-tijdregeling voortzetten. De regeling geldt alleen als
deze bij het cao-secretariaat is aangemeld.
Modernisering cao
De werkgevers willen in 2015 de discussie over modernisering
van de cao afronden.
ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO BEREIDE VERFEN DRUKINKTINDUSTRIE
De cao heeft een looptijd van 1 juli 2014 tot en met 31 mei
2015.
Lonen
De lonen worden per 01-06-2014 verhoogd met 1,75%.

Pensioenen
De pensioenregeling wordt aan de nieuwe wettelijke
vereisten aangepast. Het opbouwpercentage gaat
omlaag. Ter compensatie wordt de franchise verlaagd. De
werknemerspremie gaat iets omhoog.
Seniorenregeling
De regeling wordt afgebouwd en gewijzigd. Op termijn krijgt
iedere werknemer 4 verlofdagen erbij. Deze verlofdagen zijn
bovenwettelijke dagen en mogen vijf jaar opgespaard worden.
Voor werknemers vanaf 52 jaar is er een overgangsregeling.
ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO BESLOTEN
BUSVERVOER
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2015 tot en met 31
december 2016.
Lonen
De lonen worden gedurende de looptijd verhoogd:
- per 01-07-2015 1,5%
- per 01-01-2016 1,5%
Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
Afspraken zijn gemaakt over het repareren van het derde
WW-jaar.
Overig
De scholingsfaciliteiten worden verbeterd. Dit wordt
gedurende de cao-periode verder uitgewerkt. Speciale
aandacht hierbij krijgen de werknemers in de flexibele schil.

CAO Nieuwsradar
Bronnen: SDU Uitgevers, CAO e-nieuws 2014 nr. 20, 21 en 22

CAO-ONDERHANDELINGEN MODEBRANCHE
GESTAAKT
Modebrancheorganisatie Inretail en de vakbonden hebben
besloten de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de
mode-, schoenen-, lederwaren- en sportbranche te stoppen.
Volgens Inretail-voorzitter Meerman komt men er ‘met
de traditionele vakbonden’ niet uit. ‘Dat boek is definitief
dichtgeslagen’.
Volgens de werkgevers betreft een onoverbrugbaar
meningsverschil de zondagtoeslag. De brancheorganisatie
vindt de huidige toeslag (veelal 100%) voor het werken op
zondag niet meer van deze tijd. De vakbondsonderhandelaars
hebben laten weten dat hun leden en de eigen besturen geen
mandaat afgeven om aan de zondagtoeslag te tornen. De
standpunten lopen over dit onderwerp zo uiteen dat verder
praten geen zin heeft, vinden de partijen. De onderhandelingen
over een nieuw cao liepen al sinds 2013. Vorig jaar hadden
ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland al
aangegeven van de toeslag af te willen. De vakbonden lieten
toen weten dat werken op een familiedag compensatie verdient.

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.

MOEIZAME ONDERHANDELINGEN ELEKTROTECHNISCHE DETAILHANDEL
Afgelopen zomer is er overleg geweest tussen de bonden en
leden van de werkgeversorganisatie om het overleg over de cao
Elektrotechnische detailhandel vlot te krijgen. Tot nu toe is dit
niet gelukt. De sector heeft al sinds begin 2012 geen cao.
Belangrijk geschilpunt tussen de partijen zijn de toeslagen. De
werkgevers willen hier vanaf, de bond niet. Volgens de vakbond
zijn er voorstellen gedaan om het overleg vlot te trekken, maar is
er aan werkgeverskant weinig beweging
OVERLEG CAO ZIEKENHUIZEN OPGESCHORT
Het overleg voor de cao Ziekenhuizen is na een marathonzitting
van 15 uur door de werkgevers opgeschort. De werkgevers
bieden een cao met een looptijd van 36 maanden en een
beperkte loonmutatie na 2014. Verder willen de werkgevers
PLB-uren inzetten, versobering wachtgeld en de aanvullende
werkgeversbijdrage in de ziektekosten afschaffen. De bonden
daarentegen willen terugdringing van de ‘doorgeschoten flexinzet’, werk-naar-werktrajecten, verbreden recht op scholing,
ophoging scholingsbudget tot 3% van de loonsom.
De werkgevers hebben het overleg opgeschort om zich te beraden
op de huidige situatie.

Lees meer op:

www.vakbondabw.nl
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Jubilarissen
25-jarige jubilarissen januari 2015
M.A. Erkens uit Stein
E.H.J. Gademan uit Bocholtz
A. Hilgers-Odekerken uit Kerkrade
J.M.A. Mulders-Weyers uit Heerlen
J.F.A.H. Senden uit Landgraaf
F.X.P. Spelthaen uit Landgraaf
G.A.B. Spelthaen-Janssen uit Landgraaf
A.M.B. Stultjes-Vleugels uit Simpelveld
40-jarige jubilarissen januari 2015
R. Aussems uit Kerkrade
E.L. Luten uit Beek
B.H.E. Stohr uit Klimmen
50-jarige jubilarissen januari 2015
P.J. Nijsten uit Beek
P.J.H. Porta-van Ass uit Landgraaf
A.M. Westdorp-Vleugels uit Landgraaf
70-jarige jubilaris januari 2015
M. Koeken-Bosch uit Landgraaf
25-jarige jubilarissen februari 2015
P.T. Arents uit Brunssum
H.P.R. Curfs uit Geleen
W.C. Haanraats uit Epen

R.J.M. Janssen uit Heerlen
A.W.A. Janssen uit Landgraaf
W.H.F. Koekkoek uit Kerkrade
J.H. Otermanns uit Eygelshoven
L.M. Sanderink uit Nuth
N.G.G.M. van der Sluijs-Bours uit Beek
J.P. van Toor uit Landraaf

Op 18 september 2014 overleed in de
leeftijd van 64 jaar ons bondslid
de heer L. Leunissen uit Voerendaal

40-jarige jubilarissen februari 2015
L.F.X. Huppertz uit Bocholtz
M.J. Kivits uit Kerkrade
M.A.A. Smits uit Heerlen

Op 7 november 2014 overleed in de
leeftijd van 83 jaar ons bondslid
de heer P. Detmers uit Landgraaf

Op 5 oktober 2014 overleed in de
leeftijd van 79 jaar ons bondslid
de heer G.J.M. Op-Heij uit Kerkrade

60-jarige jubilaris februari 2015
W. Douwsma uit Brunssum

Op 23 november 2014 overleed in de
leeftijd van 88 jaar ons bondslid
de heer W.G.L. Schepers uit Elsloo

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

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

Overleden
Op 26 juli 2014 overleed in de
leeftijd van 74 jaar ons bondslid
de heer A.K. Knuit uit Maastricht
Op 17 september 2014 overleed in de
leeftijd van 64 jaar ons bondslid
de heer H.W.J. Huynen uit Heerlen

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

www.twitter.com/VbABW
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Thuishuldiging
65-jarige jubilarissen
In 2014 telde de Vakbond ABW 2 leden die 65 jaar lid zijn van de bond, te weten de heren G. Hendriks (93 jaar) uit
Brunssum en de heer L.F.A. Klippelaar (79 jaar) uit Landgraaf.
Beide heren hebben als aanmeldingsdatum 1 oktober 1949. Reden dan ook om beide heren in de maand van hun aanmelding te
huldigen. Voor de heer Hendriks was dat op maandag 20 oktober jl. en voor de heer Klippelaar op maandag 27 oktober jl.

Dhr. Hendriks

Dhr. Klippelaar

Daar beide heren nog steeds zelfstandig thuis wonen vond de huldiging dan ook thuis bij hen plaats. De huldiging werd verricht
door een delegatie van de Vakbond ABW in de personen van Indra Kandhai (secretaris/penningmeester) en Bea Dresen (secretaresse). De ontvangst was hartelijk en de reactie op het ontvangen van de ‘Oorkonde van 65 jaar Solidariteit’ waardeerden de
65-jubilarissen enorm.
Na het uitreiken van de oorkonde en de bloemen én het maken van foto’s werden Bea Dresen en Indra Kandhai bij beide jubilarissen vermaakt met boeiende verhalen uit hun mijnverleden en hun grote tevredenheid over de goede hulp en adviezen van hun
Vakbond ABW.
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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: ............................................................................................................

16

Straat en huisnummer: ...................................................................................................
Postcode en plaats: ........................................................................................................
Aard van het bedrijf: ........................................................................................................

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

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

