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

Aanvang

Activiteit

Locatie

Nog vast te stellen			
			

Duitse belastingaanslagen

Cultuurhuis Heerlen

Woensdag
19.00 uur
8 juni 2016			

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

Auberge de Rousch
Kloosterkensweg 17 Heerlen

Maandag
19.00 uur
4 juli 2016			

Algemene Vergadering 2016
Doelgroep: Afgevaardigden Vakbond ABW

Auberge de Rousch
Kloosterkensweg 17 Heerlen

Maandag
19.00 uur
26 september			
			
			

Pensioenbijeenkomst
Doelgroep: Leden die tussen 01-01-2017 en
30-06-2017 de pensioengerechtigde leeftijd bereiken.
Spreker: Will Kapell

Cultuurhuis Heerlen
Sittarderweg 145 Heerlen

Maandag
19.00 uur
17 oktober			
			

Ambassadeursbijeenkomst
Onderwerp: nog nader vast te stellen.
Doelgroep: ABW-leden

Cultuurhuis Heerlen
Sittarderweg 145 Heerlen

•

Het volgende nummer van Vizier
verschijnt omstreeks 9 augustus

Ja, beste leden wat leven we in een zeer turbulente tijd met misstanden op
velerlei niveau. Zo las ik onlangs dat er momenteel sprake is van 19 oorlogen op
onze planeet aarde. Kunt u zich dit in de 21 ste eeuw voorstellen?
En tja dan hebben we ook nog het gesjoemel met software in de auto-industrie over
o.a. de CO2-uitstoot. Beste leden, we kopen een wagen in de veronderstelling dat
de functionaliteit waarheidsgetrouw is, en wat blijkt? Aan ons allen worden knollen
voor citroenen verkocht enkel uit het oogpunt van nog veel meer winstbejag.
En dan hebben we het niet eens gehad over de Panama Papers. Wat ik wel
frappant vind is dat voormalige bewindsmakers (politici) nu in de functie van
directie van een bank anders denken dan in hun voormalige functie. Ja, hoe ging
het spreekwoord ook weer. O ja, ‘elk vogeltje zingt zoals het gebekt is!’
U zult in deze Vizier verder lezen dat we druk zijn en blijven om jullie goed
te informeren over zaken die voor jullie belangrijk zijn. Zo hebben we begin
februari de ‘Week van de Loonstrook’ gehad. Hieruit blijkt weer dat vele leden
niet goed weten hoe ze hun loonstrookje moeten lezen en interpreteren. Vanuit
de Vakbond ABW hebben we besloten om dit elk jaar te organiseren en dan
steeds in de eerste week van februari.
Daarnaast hebben we op 30 mei a.s. weer een ambassadeursbijeenkomst over ‘De
zieke Werknemer, zijn werkgever en de bedrijfsarts’, en een speciale bijeenkomst
over Duitse Belastingaanslagen om leden beter hierover te informeren, zie
ook pagina 12. Verder blikken we terug op een intensieve belastingcampagne
en blikken we vooruit op onze jaarlijkse jubilarishuldiging op 8 juni a.s. en de
Algemene Vergadering op 4 juli a.s.
En als kers op de taart kunnen we u tenslotte melden dat volgens een studie van
economen en De Nederlandsche Bank (DNB) het de hoogste tijd wordt dat lonen
in Nederland gaan stijgen. Want meer salaris betekent dat we meer geld krijgen in
de portemonnee, dus ook meer gaan uitgeven. En dat is goed voor de economie.
Uit deze studie blijkt ook dat sinds de financiële crisis werknemers er qua salaris
nauwelijks op vooruit zijn gegaan. Werknemers die onder een cao vielen, kregen
er sinds 2010 gemiddeld hooguit 1,6 % loon bij.
Volgens hoogleraar internationale economie Steven Brakman van de
Rijksuniversiteit Groningen is dat, omdat ons land traditioneel gezien snel naar
bezuinigingen grijpt als het economisch tegenzit. We schijnen snel de broekriem
aan te halen. Na de crisis bracht de overheid het begrotingstekort terug, en lonen
stegen niet of nauwelijks. Maar dat is volgens hem heel onterecht.
Hij geeft aan dat voor bedrijven op het eerste gezicht logisch lijkt om in de lonen
te snijden als het tegenzit, maar op de langere termijn
snijden ze zich daarmee in de vingers. Als alle bedrijven
hier aan meedoen, krijgt volgens hem iedereen te maken
met de nadelen. Want de werknemer van het ene bedrijf is
voor het andere bedrijf een klant. En wanneer zijn of haar
inkomen niet stijgt, neemt de koopkracht ook niet toe. Dat
merken andere bedrijven weer, omdat de vraag naar hun
producten niet stijgt.

2016.

Kijk voor actuele informatie op onze website www.vakbondabw.nl.
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Om te noteren

Het is begin mei als ik mijn column schrijf. Blik ik terug op de afgelopen
4 maanden, dan komt in een keer de volgende zucht er uit, Pffffff!

•

U kunt kopij inleveren tot uiterlijk
maandag 11 juli 2016.

•

Kijk voor het laatste nieuws op
www.vakbondabw.nl

Daar hoef je mijns inziens overigens geen Hoogleraar
Internationale Economie voor te zijn om dit vast te
stellen.
Jack Hurxkens,
voorzitter.
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Uitnodiging Ambassadeursbijeenkomst

“Wat gebeurt er aan de poort?”

De werknemer, zijn werkgever en de arbodienst/bedrijfsarts
Beste ABW-Ambassadeurs (OR-leden, Kaderleden, Contactpersonen), ABW-leden en overige belangstellenden,

Algemene Vergadering maandag 4 juli a.s.
en ledenvergaderingen Bondsgroepen

Veel vragen in de dagelijkse vakbondspraktijk gaan over de plichten in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter en in het
verlengde hiervan de regels in verzuimreglementen en -protocollen; vragen zoals
• Wat is de status van een plan van aanpak?
• Wat/wie is de casemanager en wat is zijn rol?
• Wat is de rol van de leidinggevende?
• Wat is de rol van de arbodienst/bedrijfsarts?
• Wat is aangepast werk en kan ik aangepast werk (bijv. enveloppen dichtplakken) weigeren?
• Wat betekent concreet het eerste spoor en het tweede spoor en wat zijn de gevolgen?
• Hoe wordt mijn vakantie-aanvraag behandeld tijdens mijn ziekte?
• Is er een (zaken)relatie tussen de werkgever en de arbodienst/bedrijfsarts?

Geacht ABW-lid,

Dit zijn slechts enkele voorbeelden, die moeiteloos met een groot aantal andere vragen aangevuld kunnen worden. Kortom, er
bestaat veel onduidelijkheid. Reden voor Vakbond ABW aandacht te schenken aan de Wet Verbetering Poortwachter en de diverse
rollen in het verzuimproces. Onder het motto: Wat gebeurt er aan de Poort? staan we op maandag 30 mei a.s. tijdens onze
ambassadeursbijeenkomst stil bij dit onderwerp. 			
Wanneer: Maandag 30 mei a.s.
Waar:		
Cultuurhuis, Sittarderweg 145 Heerlen
Hoe laat: 19.00 uur
							

Op basis van de Statuten van de Vakbond ABW kunt u niet rechtsreeks deelnemen aan de Algemene Vergadering, maar
gebeurt dit via de afvaardiging. De afvaardiging van deze vergadering geschiedt via de ledenvergadering van de bondsgroepen
waaronder u valt.
In deze ledenvergadering wordt de kandidaatstelling van de afgevaardigden conform artikel 5.5.1. van de Statuten van de
Vakbond ABW vastgesteld.
Noot: Diegenen die zich reeds kandidaat hebben gesteld voor deze Algemene Vergadering hoeven dit niet nogmaals
te doen.

Deelname is gratis, maar aanmelden vooraf is verplicht i.v.m. de organisatie. Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 27 mei as. via
e-mail: balie@vakbondabw.nl of telefonisch via het secretariaat: 045-5719955.
Tot ziens op maandag 30 mei as.

In het onderstaande schema treft u aan wanneer de ledenvergaderingen van de Bondsgroepen plaatsvinden. Alle vergaderingen
vinden plaats op het bondskantoor in Heerlen. Adres: Valkenburgerweg 75, 6419 AP Heerlen.

Met vriendelijke groet,
Vakbond ABW,
Jack Hurxkens,
voorzitter.
PROGRAMMA
19.00 uur: Opening
Mevr. Indra Kandhai, gespreksleider en secretaris/penningmeester Vakbond ABW
19.05 uur:

Help, Ik ben ziek! Ben ik ook arbeidsongeschikt?
Will Kapell, bestuurder Vakbond ABW

19.20 uur:

Maandag hervatten. Verzuimbegeleiding door de leidinggevende
Mevr. Miriam Meertens, Arbeids- en Organisatiedeskundige Context

19.40 uur:

Beoordelen en adviseren
Mevr. Christel Schabon, bedrijfsarts Encare Arbozorg

20.00 uur:

Pauze met een hapje en borrel

20.15 uur:

Vragen en tips voor Ondernemingsraden
Will Kapell, Miriam Meertens, Christel Schabon

20.45 uur:

Afsluiting

		
Indra Kandhai
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Will Kapell

Op maandag 4 juli a.s. vindt de Algemene Vergadering plaats in Auberge de Rousch aan de Kloosterkensweg 17 te Heerlen.
De opzet van de Algemene Vergadering is als volgt:
19.00 uur
Statutair deel Algemene Vergadering
20.00 uur
Pauze onder het genot van een hapje en een drankje.
20.30 uur
Vervolg statutair deel Algemene Vergadering
21.15 uur
Einde

Ledenvergadering Bondsgroep

Vergaderdag

Datum

Tijdstip

Locatie

Dienstverlening en Industrie

Dinsdag

28 juni

19.00 uur

Bondskantoor

Gepensioneerden &
Uitkeringsgerechtigden

Woensdag

29 juni

10.00 uur

Bondskantoor

Sociale Werkvoorziening

Woensdag

29 juni

13.00 uur

Bondskantoor

Indien u nog vragen heeft, neem dan contact op met ondergetekende, e-mail ika@vakbondabw.nl of tel. 045-571 99 55.
Met vriendelijke groet,
Vakbond ABW,
Indra Kandhai,
secretaris/penningmeester.

Miriam Meertens

Christel Schabon
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Deelname aan Hoofdbestuursverkiezingen
In de Algemene Vergadering op maandag 4 juli a.s. vinden er weer Hoofdbestuursverkiezingen plaats. Om de twee
jaar staan deze verkiezingen op de agenda van de Algemene Vergadering (AV).
Het Hoofdbestuur van de vakbond bestaat - naast de Dagelijks Bestuurders - verder uit acht leden, waarvan vier HB-zetels vanuit
de Bondsgroepen en vier algemene HB-zetels.
Met uitzondering van de leden van het Dagelijks Bestuur, worden de overige leden van het Hoofdbestuur gekozen tijdens de
Algemene Vergadering voor de duur van vier jaar. De zittingsperiode loopt vanaf de jaarlijkse Algemene Vergadering wanneer
men gekozen/herkozen wordt tot aan de jaarlijkse Algemene Vergadering vier jaar later. Vier leden van het HB treden af volgens
het rooster van aftreden. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. De procedure inzake de kandidaatstelling verloopt via de
Voorbereidingscommissie HB-verkiezingen.
De schriftelijke verkiezingen van de leden van het Hoofdbestuur tijdens de Algemene Vergadering geschiedt als volgt:
1.
2.

Voor wat betreft de HB-zetels vanuit de Bondsgroepen, gebeurt de verkiezing door de afgevaardigden van de betreffende
Bondsgroep en het HB-lid namens die Bondsgroep.
Voor wat betreft de algemene HB-zetels gebeurt de verkiezing door alle afgevaardigden en alle leden van het Hoofdbestuur.

Uit het onderstaande rooster van aftreden kunt u afleiden wie er in 2016 aftredend en herkiesbaar zijn.
Rooster van aftreden 2016
• Bondsgroep Industrie
Jos Joosten (aftredend/herkiesbaar AV 2016)
•

Bondsgroep Dienstverlening
Klaas van der Sleen (aftredend/niet herkiesbaar AV 2016)

•

Algemene HB-zetels
1. Jo De la Roij (aftredend/herkiesbaar AV 2016).
2. Jos Rook (aftredend/niet herkiesbaar AV 2016).

Hoofdbestuurders die conform het rooster van aftreden aftredend en herkiesbaar zijn, kunnen geen zitting hebben in de
Voorbereidingscommissie HB-verkiezingen.
Zoals eerder gemeld verloopt de procedure inzake de kandidaatstelling via de Voorbereidingscommissie HB-verkiezingen. Deze
commissie bestaat uit een DB-lid (Indra Kandhai), een HB-lid (John Oostdijk) en een toegevoegd adviseur (Frans Bronneberg).
Deze commissie heeft tot taak gesprekken met kandidaat-HB’ers te voeren en hen te informeren over het ‘Protocol Lidmaatschap
Hoofdbestuurder Vakbond ABW’ en hen verder te begeleiden naar de verkiezingen. Na het gesprek met de Voorbereidingscommissie
HB-verkiezingen besluit de Voorbereidingscommissie of de kandidaat voorgedragen zal worden aan het HB. Het besluit van de
Voorbereidingscommissie is bindend.
Het eerder genoemde “Protocol Lidmaatschap Hoofdbestuurder Vakbond ABW’ moet door de kandidaat-HB’ers voor akkoord
getekend worden. Daarnaast dient de kandidaat een bereidverklaring voor deelname aan de HB-verkiezingen te ondertekenen.Op
basis van deze rapportage presenteert het hoofdbestuur alle voorgedragen kandidaten in de Beschrijvingsbrief aan de deelnemers
van de Algemene Vergadering.
De Voorbereidingscommissie HB-verkiezingen is op zoek naar geschikte kandidaten en doet daarom een oproep aan kaderleden
maar ook aan andere leden die interesse hebben, om zich te melden bij secretaris/penningmeester Indra Kandhai, en wel vóór 1
juni a.s., tel. 045-571 99 55 of ika@vakbondabw.nl
Aanmeldingen ontvangen na 1 juni a.s. worden niet meer meegenomen.

Oproep kadercursus
De laatste jaren informeren we onze actieve leden twee keer per jaar op de z.g. ambassadeursavond over actuele onderwerpen. In de regel
wordt hier veelvuldig gebruik van gemaakt.
Deze ambassadeursavonden zien we als een
vervolg op de kadercursussen die we in het verleden organiseerden. Een mogelijkheid om bij
te blijven, alhoewel twee avonden per jaar wellicht onvoldoende zijn om alle ontwikkelingen
bij te houden. Af en toe bereiken ons dan ook
vragen of er weer een kadercursus georganiseerd kan worden. Uiteraard is dit mogelijk alleen als er voldoende deelnemers zijn. Vandaar
deze oproep.
Wat is een kadercursus?
Gedurende een aantal bijeenkomsten worden
actieve vakbondsleden (kaderleden) geïnformeerd over onderwerpen waar ze als kaderlid mee te maken krijgen. Enerzijds om de rol van kaderlid te kunnen vervullen en
Vakbond ABW actief uit te dragen in de organisatie en anderzijds om vragen van collega leden te kunnen beantwoorden. De
onderwerpen zijn uiteraard gerelateerd aan alles wat met uw werk te maken heeft. Gedeeltelijk kunnen deze onderwerpen ook
ingevuld worden op basis van interesse vanuit de deelnemers.
Deelname aan een kadercursus is gratis.
Wat we wel verwachten is dat we er vanuit gaan dat deelnemers zich inzetten voor de ABW. Dat kan op velerlei manieren, zoals
enerzijds binnen je bedrijf namens de ABW te functioneren als ambassadeur of OR-lid, kaderlid en contactpersoon en anderzijds
aanwezig zijn binnen de activiteiten van de bond zoals de Algemene Vergadering en de vele door ons georganiseerde informatieavonden. We willen dat jullie samen met ons jullie inzetten om meer invloed te kunnen krijgen op het reilen en zeilen bij jullie
werkgevers. Kortom jullie zijn steeds bereid om op je werk als ambassadeur van de Vakbond ABW op te treden.
Interesse in een kadercursus?
Meldt u dan via het secretariaat: balie@vakbondabw.nl of telefonisch (045-5719955). Wilt u meer informatie, neem dan contact
op met mevrouw Indra Kandhai (secretaris/penningmeester) of de heer Will Kapell (vakbondsbestuurder bedrijvenwerk/juridische ledenservice). Eveneens via bovenstaand nummer.
Bij voldoende deelname zijn we van plan in het najaar te starten met een nieuwe kadercursus.

Uitslag OR-verkiezingen E-Max Kerkrade
Het ABW-lid Raymond Ernst is in februari jl. gekozen in de
Ondernemingsraad (OR) van E-Max Kerkrade. De opkomst van
de kiezers was uniek, namelijk 100 %, een percentage waarover
de poltiek slechts kan dromen. De vijftallige ondernemingsraad
heeft een termijn van 4 jaar en wel van 2016-2020.
Raymond, van harte proficiat met het lidmaatschap van
de ondernemingsraad en héél veel succes toegewenst!

Het ‘Protocol Lidmaatschap Hoofdbestuurder Vakbond ABW’ is op verzoek eveneens verkrijgbaar bij Indra Kandhai. Bij getoonde
interesse zal er een gesprek volgen met de Voorbereidingscommissie HB-verkiezingen.
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CAO Nieuws

Bronnen: SDU Uitgevers, CAO e-nieuws 2016 nr. 9 t/m 15

LOONMUTATIES EN EENMALIGE UITKERINGEN
CAO
Datum
Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen
1-03-2016
Bakkersbedrijf
27-03-2016
		
Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie
31-03-2016
Bakkersbedrijf
1-04-2016
Eindbod cao Agrarische bedrijfsverzorgingsdiensten
1-04-2016
Bakkersbedrijf
1-04-2016
Golfbranche
1-04-2016
Graanbe- en -verwerkende bedrijven
1-04-2016
Grafimedia
1-04-2016
Hoger Beroepsonderwijs
1-04-2016
Huisartsenzorg
1-04-2016
Levensmiddelenbedrijf
1-04-2016
Technische Groothandel
1-04-2016
Onderhandelingsresultaat cao Tuincentra
1-04-2016
Waterbouw
1-04-2016
Woondiensten
1-04-2016
Zeilmakerijen, dekkledenvervaardiging, enz.
1-04-2016
Groothandel in levensmiddelen
1-05-2016

Mutatie/eenmalige uitkering
Loonmutatie +0,5%
Loonmutatie +0,5%
(bij uitbetaling per 4 weken)
Eenmalige uitkering 0,7%
Loonmutatie +0,5%
Loonmutatie +1,5%*
Loonmutatie +0,5%
Loonmutatie +1,0%
Loonmutatie +2,0%
Loonmutatie +1,50%
Loonmutatie +3,65%
Loonmutatie +1,10%
Loonmutatie +1,75
Loonmutatie +0,75%
Loonmutatie +1,0%*
Loonmutatie +1,25%
Eenmalige uitkering € 450,00
Loonmutatie +1,00%
Loonmutatie +1,6%

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.
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PRINCIPEAKKOORD CAO HOVENIERSBEDRIJF
De cao heeft een looptijd van 1 juli 2016 t/m 28 februari 2018.
Lonen
De lonen worden structureel verhoogd:
per 01-07-2016 0,75%; per 01-01-2017 0,75%; per 01-07-2017
0,75% en per 01-01-2018 0,75%.
Verhoging jeugdlonen
De jeugdlonen voor 15 t/m 17-jarigen worden verhoogd
met 2,5%. In ruil hiervoor komen de extra bovenwettelijke
vakantiedagen voor deze groep te vervallen.
Reistijd en reiskosten
Als een vestigingsplaats van een bedrijf of opstappunt op
initiatief van de werkgever wijzigt, dan ontvangt de werknemer
als compensatie voor de extra reistijd en kilometers hiervoor
een vergoeding (gedurende 3 jaar met een afbouwregeling).
Dit onder voorwaarde dat het gaat om minimaal 10 kilometer
extra woon-werkverkeer.
Consignatie
Zowel het actieve als het niet-actieve rooster moet conform de
Arbeidstijdenwet worden opgesteld.

*Gegevens op basis van een principeakkoord.

Wat is een onderhandelingsresultaat?
Wat is een principeakkoord?
Wat is een Cao?

Voorts gaat elke werknemer vanaf 1 mei 2016 € 25,00 extra
ontvangen als tegemoetkoming in de premie van de alsmaar
duurder wordende zorgverzekering. Voorwaarde is wel dat
de werknemer aanvullend verzekerd moet zijn. Overige
vergoedingen worden geïndexeerd conform de overeengekomen
loonsverhoging.

CAO NIEUWS UIT DE REGIO LIMBURG
Roger van den Broek, vakbondsbestuurder bedrijvenwerk
Bij het gereed maken van de kopij van deze Vizier zijn er
CAO onderhandelingen lopende bij de bedrijven Intertek
Polychemlab, Chromaflo en SABIC.
Wij hopen u in de volgende Vizier te kunnen berichten dat
wij daar een CAO akkoord hebben kunnen afsluiten. Voor het
laatste nieuws verwijzen we u ook naar onze website www.
vakbondabw.nl
Dalli de Klok
Begin april 2016 hebben wij wel een CAO afgesloten met Dalli de
Klok. De nieuwe CAO is voor 2 jaren overeengekomen en loopt
vanaf 1 mei a.s. tot en met 30 april 2018. De loonsverhoging
bedraagt 2 % structureel per 1 mei a.s. en 2,25 % structureel
per 1 mei 2017.
Partijen hebben voorts afgesproken dat het derde WW jaar
(max WW bedraagt in 2017 nog maar max 24 maanden) wordt
gerepareerd conform de afspraken die hierover op landelijk
niveau zijn en worden gemaakt. Partijen zullen hierover nog
inhoudelijke afspraken maken en eventueel wordt de CAO
daarvoor opengebroken.
Dalli de Klok is ten aanzien van de uitvoering van de afspraken
die voortvloeien uit de participatiewet aan het kijken voor een
samenwerking met WOZL.

Participatie
Er wordt gestreefd naar 95 garantiebanen voor werknemers
met een arbeidsbeperking. Voor deze doelgroep is een aparte
loonschaal met 100 tot 120% WML afgesproken. De schaal
wordt ingericht met stappen van 2,5% en is gekoppeld aan het
beoordelingsafhankelijk beloningssysteem in de cao.
Employabilitybudget
De huidige afspraak in artikel 78 blijft behouden.
Bovenwettelijke WW
De duur en de opbouw van de bovenwettelijke WW (derde WWjaar) zal worden gerepareerd waarbij de premie ten laste komt
van werknemers. Dit wordt de komende tijd nader uitgewerkt.
Opbouw bovenwettelijke vakantiedagen bij ziekte
Na twee maanden volledige ziekte wordt de opbouw van
bovenwettelijke vakantiedagen gestaakt. Uitzondering hierop
is ziekte als gevolg van een bedrijfsongeval.
Vergoeding Brancheopleiding
Voor de VHG Brancheopleiding wordt via het fonds Colland
Arbeidsmarkt een vergoeding voor de werkgever en een
diplomabonus van € 250,- voor de werknemer mogelijk
gemaakt.

Arbeidsovereenkomst
Het uitgangspunt is de basisregeling vanuit de wet WWZ.
Daarnaast komt voor een aantal specifieke functies een
uitzondering van de ketenregeling (uitzondering BW 668
lid 5) die 3 contracten van minimaal 9 maanden in 3 jaar
mogelijk maakt. In de cao worden de specifieke functies nader
omschreven.
Gedurende de looptijd van de cao wordt door partijen
onderzoek gedaan naar de verdere wensen en mogelijkheden.

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO KINDEROPVANG
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2016 t/m 31 december 2017.
Lonen
De bedragen van de salarisschalen worden als volgt verhoogd: Per
01-07-2016 1,0%; per 01-04-2017 1,2%; per 01-07-2017 1,0%.
Eenmalige uitkering
Per 01-01-2017 € 50 bruto.
Derde WW-jaar
Cao-partijen herbevestigen de afspraak uit het cao-akkoord
van de cao Kinderopvang 2015 om de duur en de opbouw van
de WW en de WGA te repareren conform de afspraken die
hierover in het Sociaal Akkoord van april 2013 en in de brieven
van de Stichting van de Arbeid van 24 december 2013, 11 juli
2014, 17 april 2015 en 24 november 2015 zijn gemaakt. Caopartijen schatten in dat de private aanvullende WW/WGA in
2016 en 2017 0,2% van het SV-loon kost. Werknemers nemen
de volledige premie voor hun rekening. Cao-partijen spreken af
zich aan te zullen sluiten bij de op te richten of aan te wijzen
nationale private uitvoerder voor de aanvullende private WW/
WGA, zodra deze bekend is. Afspraken over de herverzekering
van de WW en de WGA worden in een aparte cao vastgelegd.
Deze cao kent een langere looptijd, van maximaal 5 jaar.
Tussentijdse wijzigingen en de premiestelling in deze
langlopende cao worden door cao-partijen bekrachtigd.
Wajong en participatie
Partijen komen overeen te streven naar 200 arbeidsplaatsen
voor mensen uit de doelgroep van de participatiewet waaronder
wajongeren in de sector. Daarnaast wordt een vaste loonschaal
op basis van het minimumloon geïntroduceerd voor mensen
uit de doelgroep van de participatiewet. De reeds gevormde
cao-werkgroep gaat verder met de uitwerking hiervan.
Stagevergoeding
De stagevergoeding uit artikel 9.8 wordt na het studiejaar
2015-2016 een structurele kanbepaling.
Cao-naleving
Voor cao-partijen is de cao van belang in de sector om
concurrentie op het niveau van arbeidsvoorwaarden te
voorkomen. Gezamenlijk willen partijen daarom hierop
procedures en middelen uitwerken en toepassen om de
naleving te versterken.
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ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO TEXTIELVERZORGING
De cao heeft een looptijd van 1 juli 2015 t/m 31 december
2017.
Cao-naleving
Vóór 1 januari 2017 wordt een volwaardig controleorgaan
ingericht. In het eerste kwartaal 2017 zal een pilot gedraaid
worden, daarna wordt het controleorgaan definitief ingevoerd.
Lonen
De lonen worden verhoogd:
- per 01-07-2016 1,50%
- per 01-01-2017 0,75%
- per 01-12-2017 0,75%

Reiskostenvergoeding
Verhoging reiskostenvergoeding:
- per 01-07-2016 met € 0,01;
- per 01-12-2017 met € 0,01.
Arbeidsduur
Het extra verlof voor ouderen start een jaar later, maar loopt
door tot de (nieuwe) pensioengerechtigde leeftijd (voor
iedereen die nu al dagen toegekend heeft gekregen, veranderd
er niets).

Jeugdlonen
Afschaffing jeugdlonen van 18- en 19 jarigen per 1 juli 2016.

Derde jaar WW
Vakbonden en werkgevers hebben afgesproken dat het 3e WWjaar gerepareerd gaat worden. Het wachten is op de afloop van
een landelijke pilot met een aantal grote bedrijven/sectoren.

Arbeidsmarkttoeslag
Voor (leerling-) medewerker Steriele Medische hulpmiddelen
per 1 juli 2016 € 36 bruto per maand. Voor 1 januari 2017
vindt een onderzoek plaats naar een passende toeslag die in
verhouding staat tot vergelijkbare werkzaamheden die buiten
de cao vallen.

Uitzendkrachten
Buitenlandse uitzendkrachten worden volledig gelijkgesteld
met Nederlandse uitzendkrachten. De 12 maandenperiode
voor uitzendkrachten is verlengd tot 24 maanden, inclusief
4 maanden verlof en arbeidsongeschiktheid. Daarna hebben
uitzendkrachten alsnog recht op een contract bij de werkgever.

CAO Nieuwsradar
WERKGEVERS AKKOORD MET CAO METALEKTRO
De leden van werkgeversorganisatie FME hebben ingestemd
met het onderhandelingsresultaat voor de cao Metalektro. De
achterbannen van de vakbonden moeten zich nog uitspreken
over het onderhandelingsresultaat.
LANGERE LOOPTIJD CAO HOUTVERWERKENDE
INDUSTRIE
De uitwerking van het cao-akkoord voor Houtverwerkende
industrie in de definitieve cao-tekst heeft langer geduurd dan
verwacht. Het streven was voor einde looptijd (30 juni 2016)
de cao algemeen verbinden verklaard te krijgen. Omdat de
tijd dringt hebben de partijen bij de cao besloten de looptijd
met vijf maanden te verlengen tot en met 30 september 2016.
Afgesproken is dat er een extra loonsverhoging komt van 0,5%
per 1 augustus 2016.
WEER UITSTEL VOOR CALAMITEITENREGELING
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in
de Tweede Kamer toegezegd dat de strengere calamiteitenregeling
niet per 1 april 2016 zal ingaan. Verschillende partijen hadden
aangedrongen op aanpassing van de regeling. Onder meer
schoonmaakbrancheorganisatie OSB had bij de Kamer aan de
bel getrokken omdat de nieuwe regeling voor glazenwasserijen
ongunstig uitpakt. Volgens de nieuwe calamiteitenregeling die
per 1 april had moeten ingaan geldt er een wachttijd voordat
gebruik kan worden gemaakt van de calamiteitenregeling, bijv.
in geval van vorst. In dat geval kan de werkgever de arbeidsduur
niet verminderen en moet hij het loon doorbetalen. De OSB
10
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Eenmalige uitkering
- per 01-09-2016 € 75 (op fulltime basis)

BELASTINGSERVICE 2016 VAKBOND ABW ACHTER DE RUG
Na twee intensieve maanden hebben we het gros van alle IB-aangiften 2015 voor onze leden achter de rug.
Om weer helemaal up to date te zijn qua kennis voor het invullen van deze IB-aangiften 2015 en alle voorkomende toeslagen (Huur,
Zorg, Kindgebonden Budget en Kinderopvang) nam de voltallige crew van belastinginvullers van de Vakbond ABW deel aan de
volgende opfriscursussen op:
•

woensdag 17 februari 2016
Onderwerp: aangifte IB 2015 en alle voorkomende toeslagen
Sprekers: Joop Gootzen en Josine Ringhs van de Belastingdienst Heerlen

•

Maandag 22 februari 2016
Onderwerp: Speciale thema’s in de aangifte IB 2015
Spreker: Arno Ruijten, docent aan de Hoge School Fontys te Eindheoven en tevens verbonden aan het accountantskantoor
Mullebergh Advies en Accountancy te Born

•

Dinsdag 1 maart 2016
Speciale briefing met practische informatie vooraf aan de officiële start van de ABW-Belastingservice
Spreker: Jack Hurxkens (voorzitter, hoofd Belastinsgervice Vakbond ABW)

Tijdens de evalutie van onze Belastingservice op woensdag 11 mei jl. blikken we met alle belastinginvullers terug op een intensieve
doch succesvolle campagne.
Tenslotte danken we enerzijds alle voorlichters(Joop Gootzen, Josine Ringhs en Arno Ruijten) en anderzijds natuurlijk al onze
invullers die samen met ons deze klus hebben geklaard. Dat zijn: Peter Beaujean, Clemente Cesco-Resia, Werner Gerards, Irma
Heida, Ans Kolenburg, Margo Neusschwender en Nico Roijen.
Allemaal van harte bedankt!

had erop gewezen dat dit voor glazenwasserijen ongunstig
kan uitpakken. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de bouw is
het in de glazenwasserij niet mogelijk om met behulp van
enkele voorzieningen toch door te werken bij vorst, noch zijn
er alternatieve werkzaamheden die dan door de werknemers
kunnen worden uitgevoerd. De nieuw calamiteitenregeling had
aanvankelijk al in oktober 2013 in werking moeten treden,
maar dit is destijds uitgesteld. Eerst voor overleg met de sociale
partners over enkele knelpunten en daarna met het oog op de
inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid en de beperkte
menskracht en ICT-capaciteit bij het UWV.
CAO VVT: WACHTGELD EN TRANSITIEVERGOEDING
Cao-partijen hebben afgelopen periode veelvuldig en intensief
overleg gehad over de uitwerking van de protocollaire
cao-afspraak om zo mogelijk de cumulatie tussen de
wachtgeldregeling en de wettelijke transitievergoeding te
voorkomen en dit in de cao-VVT vast te leggen. Op grond van
de wettelijke overgangsregeling geldt gedurende de looptijd van
de cao en bij aflopen daarvan (per 1 april 2016) nog tot uiterlijk
1 juli 2016 alleen de wachtgeldregeling van de cao en nog niet
de wettelijke transitievergoeding. Cao-partijen streven ernaar
een concrete cao-afspraak te maken voor het aflopen van de caoVVT, dus voor 1 april 2016. Het is de bedoeling dat de nieuwe
regeling uiterlijk 1 juli 2016 ingaat.

Lees meer op:

www.vakbondabw.nl

Josine Ringhs en Joop Gootzen

Arno Ruijten aan het woord

De belastinginvullers luisteren aandachtig

DIGITALE POST
Zoals eerder in Vizier 4-2015 gemeld heeft de Vakbond ABW een brief naar de staatssecretaris van het ministerie van Financiën
gestuurd en protest aangetekend, over zijn besluit om in de toekomst bij de Belastingdienst/Toeslagen de papieren post successievelijk
te vervangen door de digitale post. De Belastingdienst/Toeslagen heeft snel op deze brief gereageerd door een accountmanager langs
te sturen en deze heeft een en ander uitgebreid uitgelegd.
Ook hebben we besproken wat we voor onze leden zouden kunnen regelen. Zo zullen er mogelijkheden geschept worden in die
gevallen waar het echt niet kan. Deze personen kunnen bij de Vakbond ABW een opgave laten doen voor “digitale niet-redzame
burgers”. Voor deze groep zal dan hopelijk voor nu en de toekomst een uitzondering worden gemaakt .
Inmiddels heeft de Belastingdienst vanwege het grote tumult in onze samenleving sowieso te kennen gegeven, dat de invoering van
de digitale post niet zo rigoureus zal plaatsvinden als dat in eerste instantie de bedoeling zou zijn geweest.
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TOESLAGEN (HUUR, ZORG EN KINDEROPVANG)

INFORMATIEBIJEENKOMST OVER BELASTINGAANSLAGEN UIT DUITSLAND
Beste ABW-lid,

1 Op de 7 Nederlanders laat toeslagen liggen

Ontvangt u een of meerdere pensioenen uit Duitsland, dan is de kans groot dat u hierover in Duitsland belasting moet betalen.

In het programma van Kassa eind april jl. werd verteld dat 15 % van de huishoudens geen zorg-, huur-, of kinderopvangtoeslag
aanvraagt terwijl ze er wel recht op hebben. Uit het onderzoek van Bokkz in het programma van Kassa blijkt dat het gemiddelde
bedrag dat per huishouden blijft liggen ongeveer € 1.300 is. Deze conclusies worden getrokken uit de belastinggegevens van ruim
5100 mensen die gehoor hebben gegeven aan een oproep van Kassa om hun belastinggegevens in te laten vullen.

Afhankelijk van ieders persoonlijke situatie wordt door de Duitse fiscus een belastingaanslag opgelegd. De hoogte van die
belastingaanslag in Duitsland is afhankelijk van een aantal factoren, zoals: De hoogte van uw inkomen. Het jaar vanaf wanneer
u het Duitse pensioen ontvangt (ingangsjaar Duits pensioen). Of u beperkt belastingplichtig (beschränkt Steuerpflichtig) bent,
of onbeperkt belastingplichtig bent(unbeschränkt
Steuerpflichtig). En of u misschien nog bepaalde
aftrekposten heeft die in Duitsland aftrekbaar zijn?
Aangifte doen is - in tegensteling tot Nederland - in
Duitsland is NIET verplicht. Heeft u bijvoorbeeld
verder GEEN specifieke aftrekposten die in Duitsland
aftrekbaar zijn, dan heeft u de mogelijkheid af te zien
van het doen van aangifte. In die situatie vult u een
zogenaamde “Einkommensteuererklärung” in waarin
aangegeven wordt dat u afziet van het doen van
aangifte en geeft u aan of u voor de belastingheffing
als beperkt of als onbeperkt belastingplichtige
aangemerkt wil worden.
Binnenkort organiseert de Vakbond ABW een informatiebijeenkomst waarin onder meer uitgelegd wordt wanneer het verstandig
is om te kiezen voor beperkt belastingplichtig en wanneer het beter is om voor onbeperkt belastingplichtig te kiezen. Ook zal er
uitleg gegeven worden over de berekening van de hoogte van de Duitse belastingaanslagen.

Oproep Vakbond ABW
Voor de huurtoeslag:
ABW-leden die een verzamelinkomen 2015 hebben dat lager is dan:
• € 21.950 voor eenpersoonshuishouden
• € 22.800 voor meerpersoonshuishouden
• en nog GEEN huurtoeslag ontvangen,
bieden we de mogelijkheid om alsnog te laten checken of zij mogelijk recht hebben op huurtoeslag.
Voor de zorgtoeslag:
ABW-leden die een verzamelinkomen 2015 hebben dat lager is dan:
• € 26.316 voor alleenstaande
• € 32.655 met toeslagpartner
• en nog GEEN zorgtoeslag ontvangen,
bieden we de mogelijkheid om alsnog te laten checken of zij mogelijk recht hebben op zorgtoeslag.
Valt u in een van deze categorieën, dan kunt u via ons secretariaat 045-571 99 55 een afspraak maken voor het spreekuur.

Deelname is gratis, maar aanmelden vooraf is verplicht i.v.m. organisatie. Indien u interesse heeft, laat ons dit weten via e-mail:
balie@vakbondabw.nl of telefonisch via het secretariaat: 045-5719955. Wij informeren u dan wanneer de bijeenkomst plaatsvindt.
Met vriendelijke groet,
Vakbond ABW,
Jack Hurxkens,
voorzitter.
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Voor u gelezen

Jubilarissen

Bronnen: www.rijskoverheid.nl/minsteries/szw/nieuws

Gemiddeld bruto uurloon per sector
		
Agrarische sector
Bouw en techniek
Onderwijs
Financiële sector
Gezondheidszorg
Horeca & toerisme
IT & Telecom
Juridische sector
Marketing & comm.
Productiesector
Transport & logist.
Gemiddeld bruto
uurloon Nederland

2014
€ 13,10
€ 14,40
€ 16,50
€ 14,80
€ 14,40
€ 10,70
€ 14,70
€ 14,40
€ 15,00
€ 15,70
€ 13,30

2015
€ 13,00
€ 14,40
€ 16,50
€ 15,00
€ 14,90
€ 10,80
€ 15,30
€ 14,70
€ 14,60
€ 16,00
€ 13,10

% verschil
-0.8%
0.0%
0.0%
1.4%
3.5%
0.9%
4.1%
2.1%
-2.7%
1.9%
-1.5%

€ 14,40

€ 14,40

0.0%

Over het algemeen geldt dat hoe meer ervaring een werknemer
heeft, des te meer hij verdient. In alle sectoren van de
Nederlandse economie, liggen de gemiddelde uurlonen voor
medewerkers met 11 jaar ervaring of meer 53 % hoger dan bij
medewerkers met tot twee jaar ervaring.
GEMIDDELD UURLOON HOOG MAAR AL TWEE JAAR
STABIEL
Het gemiddeld uurloon in Nederland is in 2015 onveranderd
hoog gebleven op € 14,40 per uur. De hoogste gemiddelde
uurlonen zijn genoteerd in het onderwijs en de onderzoeksector
(€ 16,50), de productie (€ 16,00) en de ICT-sector (€ 15,30).
De ICT-sector groeide ten opzichte van 2014 het sterkst met
een toename van € 0,60 per uur. Medewerkers in het onderwijs
(58%) en de gezondheidszorg (55%)ontvingen de meeste
bonussen.
Op de loonschaal van Europa staat Nederland tussen de landen
met de hoogste bruto salarissen. Dat blijkt uit de jaarlijkse
Loonwijzer/Monsterboard WageIndex. Net als in Nederland
zijn de Duitse lonen in onderwijs en onderzoek het hoogst, in
de UK verdienen werknemers in de ICT het meest. De laagste
gemiddelde uurlonen werden verdiend in de catering, toerisme
en hospitality (€ 10,80), gevolgd door landbouw (€ 13,00) en
transport en logistiek (€ 13,10).

40-jarige jubilarissen mei 2016
N.J. Bodifee uit Maastricht
J.W.A. Boers uit Beek
H.J.P. Mulders uit Landgraaf
H. Paas uit Brunssum
50-jarige jubilaris mei 2016
G.F. Arndts uit Beek
60-jarige jubilaris mei 2016
H.M. Honings-Brandt uit Simpelveld
25-jarige jubilarissen juni 2016
D.G. Hendrix uit Beek
J.M.E. Koopman uit Hoensbroek
T.L. Kraft uit Landgraaf
N.J. Nijssen uit Landgraaf
J. Schoeters uit Kerkrade

Op 29 februari 2016 overleed in de
leeftijd van 87 jaar ons bondslid
mevrouw E. Nijenkamp-de Grijs uit
Munstergeleen

40-jarige jubilarissen juli 2016
A.M. Hoeksma-Brandt uit Kerkrade
H.M.F.M. Kanters uit Einighausen
J. Schrijen uit Heerlen

Op 5 maart 2016 overleed in de
leeftijd van 86 jaar ons bondslid
mevrouw T. Wilting-van der Hulst uit
Heerlen

50-jarige jubilaris juli 2016
R.C.F. Harms uit Brunssum

Op 6 maart 2016 overleed in de
leeftijd van 72 jaar ons bondslid
mevrouw M.H. Pisters-Hommen uit
Hoensbroek

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

Overleden
Op 13 april 2015 overleed in de
leeftijd van 82 jaar ons bondslid
de heer W. Crutzer uit Kerkrade

Op 16 april 2016 overleed in de
leeftijd van 71 jaar ons bondslid
de heer J.M.A. Coolen uit Kerkrade
Wij bedanken de overleden vrienden
voor hun trouw aan onze organisatie
en wensen hun familie veel sterkte toe!

Op 23 januari 2016 overleed in de
leeftijd van 95 jaar ons bondslid
mevrouw A. Kunkels-Krawczyk uit
Kerkade

Datzelfde geldt voor de UK met 56 % verschil in lonen tussen
ervaren professionals en starters.
Duitsland vormt echter een flinke uitzondering op deze regel.
Het verschil tussen het gemiddelde salaris van professionals en
starters is hier slechts 23 procent. Dat komt omdat starters in
Duitsland gemiddeld meer verdienen.
In Nederland en de UK verdient een starter met nul tot twee
jaar werkervaring tussen de € 11,00 en € 12,00 per uur,
terwijl hun Duitse collega’s starten op € 15,00 per uur. Na elf
jaar ervaring of meer vereffent dit verschil zich en liggen de
gemiddelde uurlonen in alle landen op een gelijk niveau van
circa € 18,00.
De lonen voor starters zijn al drie jaar stabiel op € 11,50 per
uur, gelijk aan het starters uurloon in 2006.
Bron: Loonwijzer 7-04-2016

CAO’S
Op het kantoor van de Vakbond ABW beschikken wij over zeker 250 tot 300 verschillende CAO’s.
Dus…..ook als staat er in het vakblad géén actueel bericht over uw CAO,
dan hebben wij op kantoor bijna zeker toch de nodige informatie bij de hand.
Wilt u wat weten over uw CAO, maak dan een afspraak met de vakbondsbestuurders juridische ledenservice
Will Kapell en Jack Hurxkens (045-5719955).
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25-jarige jubilarissen mei 2016
A.G.F. Bos-Bitter uit Landgraaf
J.J.G. van Neer uit Sittard
J.M. Scholtes uit Simpelveld
A.J.G. Smeysters-Thalen uit Landgraaf
L.M.T. Vonken uit Simpelveld
O.S. Wijnants uit Landgraaf

25-jarige jubilarissen juli 2016
R.W.J.M. Boonstra uit Venlo
T. Mommers uit Kerkrade
M.H.J. Stoffers-Kamps uit Bocholtz

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 hierop
voor de laatste ontwikkelingen.

Beste ABW-leden,
Nog steeds worden we dagelijks geconfronteerd met de situatie dat de adresgegevens
van u en - indien u werkt - de bijbehorende
gegevens van uw werkgever niet kloppen.
Dit kan funeste gevolgen hebben op het moment dat wij u willen oproepen voor belangrijke ontwikkelingen over uw persoonlijke
omstandigheden of willen informeren over
belangrijke ontwikkelingen bijvoorbeeld bij
uw werkgever.
Daarom een dringende oproep aan u om via
onze website www.vakbondabw.nl
uw gegevens te checken door in te loggen
met uw bondsnummer en geboortedatum,
zei ook onderstaande aanwijzing bij
“LEDEN LOGIN”.
Kent u uw bondsnummer niet, mail naar
balie@vakbondabw.nl of bel met ons secretariaat, tel. 045-57199 55.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
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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: ..............................................................................................................
Naam van de werver:
......................................................................................................
Bondsnummer:
...............................................................................................................
ABW INSCHRIJFFORMULIER
01-10-2007 16:07 Pagina 1
Adres
en plaats:
[*
doorhalen
wat ..............................................................................................................
niet van toepassing is.]
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[* 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!

Aanmeldingsformulier
Contributie per 01-10-15
Ik wil graag een

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

Straat en huisnummer: ...................................................................................................
23 jaarindividueel
en ouder				
€ 13lidmaatschap.
Postcode en plaats: ........................................................................................................
21 en 22
jaar 				
€ 11,50
een part-time
lidmaatschap.
Telefoon privé: .................................................................................................................
uur per week of minder)
t/m 20(20jaar
				
€ 9,E-mail: .............................................................................................................................
een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.
Gezinscontributie
(voor 2 personen)		
€ 20,Geboortedatum: .......................................
Man / Vrouw*
Voor elk gezinslid s.v.p. een apart formulier
(voor ieder
€ 7,75
invullen. volgend inwonend gezinslid)
Sofinummer: .............................................
Gepensioneerden
(65ontvangen.
plus)			
€ 9,exemplaar van de statuten
exemplaar van het juridisch
reglement
Gezinscontributie
voor
twee 65-plussers
€ 15,ontvangen
■ Werkzaam bij: ............................................................................................................
Vrijwillige
klasse
Straat
en huisnummer:
...................................................................................................
Uiteraard staat het ieder lid vrij om
méér
contributie
te betalen.
Postcode en plaats: ........................................................................................................
Aard van het bedrijf: ........................................................................................................

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

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

