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Dit wil ik 
met u delen...
De behartiging van uw belangen…
Is onze core business!

Beste leden,

Als u deze editie van Vizier ontvangt, zitten we in de eerste 
week van augustus 2016. Als we terugblikken op de eerste 8 
maanden van 2016, dan ben ik als voorzitter content over al 
het werk dat we met ons team, ons hoofdbestuur, onze kaderle-
den en Bronneberg advocaten gezamenlijk verzet hebben. 

Om een tipje van de vakbondssluier te lichten noemen we de 
belangrijkste vormen van belangenbehartiging c.q. werkzaam-
heden. Zo hebben we diverse CAO’s afgesloten, we hebben veel 
actie gevoerd in de SW voor een betere CAO, onze kaderleden 
zijn in verschillende Ondernemingsraden ge-/herkozen, we 
hebben Sociaal Plannen afgesloten daar waar er sprake is van 
een reorganisatie of bedrijfssluiting, we hebben onze leden in-
dividueel ondersteund bij ontslagzaken, de aanvraag van o.a. 
een WW-, WAO/WIA-, AOW-uitkering, we hebben de aangiftes 
InkomstenBelasting Premie Volksverzekering 2015 ingevuld 
en diverse toeslagen aangevraagd en/of gecorrigeerd.

Ook hebben we diverse voorlichtingsbijeenkomsten georgani-
seerd. Denk maar aan de druk bezochte pensioen- en ambas-
sadeursbijeenkomsten en de organisatie van de Week van de 
Loonstrook begin dit jaar.
Kortom zaken waar we met z’n allen het ABW-product, te we-
ten individuele en collectieve belangenbehartiging trots en met 
volle overtuiging uitdragen en uitvoeren.

En recent hebben we ook onze Algemene Vergadering gehad, 
waar u op de pagina’s 5 t/m 7 meer over kunt lezen.
Zeg maar tot nu toe een druk vakbondsjaar.

Wat u in deze Vizier ongetwijfeld zult missen, is de kleurrijke 
reportage over onze jubilarishuldiging van dit jaar. Daar dit 
jaar de respons te laag was hebben we moeten besluiten om 
deze te annuleren. Wat we nu gaan doen is de organisatie van 
een jubilarishuldiging een keer in de twee jaar, waarbij we er ze-
ker van zijn dat we veel van onze jubilarissen in de bloemetjes 
kunnen zetten met een mooi programma. 

Ik sluit af met een ontwikkeling die ik en we vanuit vakbonds-
perspectief nauwlettend volgen, te weten de oudedagsvoorzie-
ning. Tot voor kort kon bijna geen land tippen aan het Neder-
landse voorzieningenniveau voor de oude dag. Al dik 60 jaar 

ontvangt iedere Nederlander een staatspensioen. Wie in loon-
dienst was, heeft vaak ook een aanvullend pensioen. Kapitaal 
gedekt, niemand die je dat pensioenvermogen kan afpakken. 
Maar de terechte trots op een solidair en solide pensioenstelsel 
is tanend. 

De snel individualiserende arbeidsmarkt, de blijvend lage rente 
en niet in de laatste plaats de spectaculair gestegen levensver-
wachting maken ook ons pensioenstelsel kwetsbaar en stelt 
mensen teleur. Pensioenen gaan omlaag, premies omhoog. Een 
comfortabel pensioen schijnt onbetaalbaar te zijn. Voorzichtig 
zet de politiek de eerste reparaties in gang. 

Onlangs presenteerde het kabinet een pensioenstelsel waar-
mee all werkenden een toereikend pensioen opbouwen. 
Volgens staatssecretaris Klijnsma is de inzet van dit pensioen-
stelsel om zoveel mogelijk werkende Nederlanders in staat te 
stellen om bovenop hu AOW, een toereikend aanvullend pen-
sioen op te bouwen, waarbij collectiviteit, solidariteit en ver-
plichtstelling wezenlijke pijlers zijn van ons stelsel.

Mijns inziens gaat het om misschien wel de belangrijkste so-
ciaal-economische pijler onder de samenleving. We houden de 
ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Alvast, een mooie zomervakantie en geniet van het leven 
zolang als u kunt!

Jack Hurxkens,
voorzitter.
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Om te noteren

•	 Het volgende nummer van Vizier 

verschijnt omstreeks 20 december 

2016. 

•	 U kunt kopij inleveren tot uiterlijk 

maandag 21 november 2016.

•	 Kijk voor het laatste nieuws op  

www.vakbondabw.nl

Herhaalde OPROEP 
voor zieke werknemers

Schadeclaims vakantiedagen kunnen nog tot uiterlijk 23 november 2016  
ingediend worden 

Indien je in de periode tussen 2007 en 2012 langer dan 6 maanden ziek bent 
geweest, dan kan deze oproep belangrijk voor je zijn.

Ben je in de periode 2007-2012 langer dan 6 maanden ziek geweest en daarna 
ontslagen, dan heb je naar alle waarschijnlijkheid te weinig vakantiedagen 
ontvangen.
Volgens de Europese richtlijnen heb je tijdens ziekte - ook al duurt die ziekteperiode 
langer dan 6 maanden - recht op 4 weken doorbetaalde vakantie.

In de Nederlandse wetgeving tot 1 januari 2012 bouwde je slechts over de laatste 6 
maanden van je ziekte vakantie op.

Omdat de Staat de Nederlandse wetgeving pas per 1 januari 2012 heeft aangepast, 
terwijl de Europese wetgeving al sinds 2004 gold, is de Staat nu aansprakelijk voor 
die dagen die een werknemer door ziekte niet heeft kunnen opbouwen. Rekening 
houdend met de verjaringstermijn van 5 jaren en terugtellend vanuit 2012 geldt 
dat dus voor de gevallen vanaf 2007.

Bij een einde van de arbeidsovereenkomst vóór of op 20 januari 2009, dan had uw 
verzoek op 20 januari 2014 al ingediend moeten zijn. (Dus dan bent u nu te laat)

Bij een einde van de arbeidsovereenkomst na 20 januari 2009, moet uw verzoek 
uiterlijk 5 jaar na datum waarop uw arbeidsovereenkomst is geëindigd zijn 
ingediend, waarbij 23 november 2016 de uiterste datum is voor het indienen van 
een verzoek.
Mocht het bovenstaande op u van toepassing zijn, meldt u dan bij ons en maak een 
afspraak voor het spreekuur. Bondsleden die zich al eerder gemeld hebben, hoeven 
dit uiteraard nu niet meer te doen, hun schadeclaims zijn reeds door ons bij de 
(Nederlandse) Staat ingediend.

Wat hebben we van u nodig:
•	 Naam, adresgegevens,telefoonnummer, e-mailadres
•	 (IBAN) bankrekeningnummer
•	 Gegevens voormalig werkgever, bewijs van omvang van het dienstverband 

(bijvoorbeeld aanstellingsbrief, arbeidscontract, loonstrookje)
•	 Bewijs van einde dienstverband (ontslagbrief)
•	 Bewijs en duur van ziekteperiode (bijvoorbeeld het besluit van het UWV 

waarin aan u een WIA-uitkering is toegekend, verklaring van voormalig 
werkgever, bedrijfsarts of huisarts)

•	 Bewijs van laatst verdiende uurloon (bijvoorbeeld loonstrookje LET OP: in 
het laatste jaar kan het zijn dat uw loonstrookje 70% van uw loon weergeeft, 
stuurt u dan ook een oudere loonstrook mee waarop 100% van uw loon staat)

•	 Indien u na 2 jaar ziekte nog steeds loon ontving, een bewijs van de duur van 
deze loondoorbetaling (bijvoorbeeld het laatste loonstrookje, beschikking 
UWV waarin de periode van loondoorbetaling genoemd staat)

Nog even dit: 
De Staat heeft inmiddels de aansprakelijkheid erkend en is al begonnen met 
het uitbetalen van de schadevergoedingen. Hierbij is ook nog van belang dat de 
Belastingdienst heeft aangegeven dat de schadevergoeding niet als loon wordt 
aangemerkt; er hoeft dus geen belasting over betaald te worden.
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Nationale Prokkelstage
Op donderdag 9 juni jl. was het weer Nationale Prokkelstagedag. Het is de zesde keer dat deze dag wordt gehouden, een dag waar 
op een laagdrempelige manier ondernemers en mensen met een verstandelijke beperking kennis met elkaar maken. 
De Prokkelstage is bedoeld als snuffelstage waarin stagiair en bedrijf elkaars mogelijkheden leren kennen. 

Het is dit jaar alweer de derde keer dat de Vakbond ABW meedoet aan deze dag. Stagiaire, Nisrine Smeets, 13 jaar jong en leer-
ling op de Parkschool (een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs) in Limbricht, kwam één dag stagelopen op onze 
administratie. Ze werd opgevangen en ondersteund door onze secretaresse Nicole Moran. Met haar deelname aan deze dag wil de 
Vakbond ABW dat mensen met een beperking de kans krijgen zich te oriënteren op de arbeidsmarkt.

Prokkelstages zijn in 2009 Nijmegen bedacht door een netwerk van jonge ondernemers. Prokkelen staat voor prikkelende ont-
moetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking.
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Welkom
Voorzitter Jack Hurxkens heette de aanwezigen welkom op deze 
mooie – voetbalvrije - zomeravond in de Graanschuur van Auberge 
de Rousch. Hij constateerde dat het aantal afgevaardigden niet 
‘overhoudt’, maar voor hem prevaleert kwaliteit boven kwantiteit 
en dat laatste was er gelukkig wel. 
Hij refereerde aan de grote onrust die er nu ontstaan is na het Britse 
referendum en het belang van de uitkomst van de verkiezingen in 
november in Amerika. Want een ding staat vast het belang van 
een president die zorgt voor het behoud en het voortzetten van 
de mondiale economische en financiële rust is van cruciaal belang.  
Immers als Amerika niest, is heel de wereld verkouden!

De voorzitter stond ook stil bij positieve ontwikkelingen zoals 
de vele statistische overzichten die aangeven dat het nu echt 
op velerlei gebieden veel beter gaat dan vorig jaar. Zo blijft de 
Nederlandse economie al vier kwartalen op een rij groeien. En het 
effect van deze groei is zichtbaar op de arbeidsmarkt; er zijn meer 
banen beschikbaar en er wordt zelfs ook gesproken van een stevige 
banengroei; ook worden er minder WW-uitkeringen aangevraagd.
Maar naast deze positieve ontwikkelingen vindt hij dat er nog 
te veel gebieden zijn waar het nog steeds niet echt goed van de 
grond komt zoals de huidige rentestand en de prognose dat we 
binnenkort wellicht rente moeten gaan betalen als we geld op de 
bank zetten. Dit is zijns inziens absoluut geen goed teken en kan 
ook niet goed zijn voor de economie. 
Andere negatieve ontwikkelingen die hem zorgen baren zijn 
o.a. de moeilijke tijden die Nederlandse vakbonden doorstaan 
omdat bijvoorbeeld jongeren lieve kiezen voor een commerciële 
rechtsbijstandsverzekering dan voor een sociaal maatschappelijke 
solidair ingestelde vakbond, de toename van de zorgen in de 
zorg door enerzijds het geld dat gemeenten overhouden op hun 
zorgbegroting en anderzijds de grote bureaucratie en arrogantie 
inzake regels voor de aanvraag van hulpmiddelen.
De voorzitter sloot zijn betoog af met een groot recent onderzoek 
van het Sociaal Cultureel Planbureau waaruit blijkt dat bijna 1 op 
de 10 volwassenen zegt niemand te kennen die thuis kan helpen 
als dat vanwege gezondheidsproblemen hulp nodig is.
Daar de voorzitter de aanwezigen toch een ‘feel good’-
message wilde meegeven sloot hij met een overzicht af van 
het International Institute for Management Development die 

vermeldt dat Nederland op de achtste plaatst staat van landen 
in de wereld met de sterkste economieën, waarbij het vooral 
gaat om de sterk toegenomen binnenlandse bedrijvigheid en de 
economische groei per hoofd van de bevolking, verbeteringen op 
het terrein van de infrastructuur, het internet, prestaties van het 
bedrijfsleven, de wetenschap en ja hoor, ook de gezondheidszorg. 
En zo zie je maar weer het ene overzicht is het nadere niet; 
van groot belang hierbij is, vanuit welke oogvalhoek worden 
overzichten gemaakt. 

Stembureau
Voor het goed verlopen van de verkiezingen werd een stembureau 
benoemd. Het stembureau moest op die avond verschillende 
keren in actie komen bij het schriftelijk stemmen over de 
Statutenwijziging en het stemmen over de wijzigingen van het 
Huishoudelijk Reglement.

Kascontrolecommissie
Kas Jacek presenteerde de bevindingen van de voltallige 
commissie die op 25 juni jl. de kascontrole verrichtten, geen op- 
en aanmerkingen hadden en dus hierbij het hoofdbestuur en de 
penningmeester decharge verleende.

Jaarrekening 2015
Indra Kandhai, secretaris/penningmeester, meldde dat ondanks 
al onze gezamenlijke inspanningen om te bezuinigen het ons 
helaas toch niet gelukt is om het uiteindelijke negatieve saldo 
aanzienlijk verminderd te krijgen. Het bedrijfsresultaat is 
wel enorm verbeterd, maar het eindsaldo is negatief. En dat 
noopt het DB om eventuele personele consequenties zo lang 
als mogelijk uit te stellen en hopelijk te vermijden, tot het 
stellen van maatregelen die unaniem geaccordeerd zijn door het 
voltallige personeel van de Vakbond ABW:
1. De ingeslagen weg van bezuinigen aan te houden, waaronder 

bijvoorbeeld de  komende jaren (2016 en 2017) geen 
loonsverhogingen te laten plaatsvinden. Maar ook op vele 
andere posten zo veel als mogelijk proberen te besparen.

2. Net als in het jaar 2014, voor 2015 en 2016 geen toevoeging 
aan het Wachtgeldfonds te laten plaatsvinden. 

3. Per 1/1-2017 het Wachtgeldfonds te herijken en te 
moderniseren, in die zin de afvloeiingsregeling die 
opgenomen staat in artikel 25 van de Rechtpositie Regeling 
(RPR) van de Vakbond ABW te wijzigen en te conformeren 
aan de heden ten dage gehanteerde   transitievergoeding 
zoals die is opgenomen in de huidige wetgeving, te weten de 
Wet Werk en Zekerheid.

Met deze maatregelen en te kijken waar we nog extra kunnen 
bezuinigen hopen we richting de 0 te gaan.

HB-voorstellen
In het kader van herijking van de kwaliteit en modernisering 
van de Vakbond ABW kwam het hoofdbestuur met een aantal 
voorstellen over o.a. de wijzigingen van de Statuten en het 
Huishoudelijk Reglement.
De Statutaire wijzigingen betroffen o.a. het terugbrengen van 
het HB-zetels van 8 naar 6 (waarvan 4 HB-zetels namens de 
Bondsgroepen en 2 algemene HB-zetels) en het terugbrengen 
van het aantal DB-leden van 3 naar 2. Deze wijzigingen werden 
met de vereiste meerderheid van dan tweederde aangenomen.

Algemene Vergadering 2016
Schrikkeljaar 2016: Het ‘schrikkelt’ enorm in de wereld!

V.l.n.r.: Jack Hurxkens en Indra Kandhai  van het Dagelijks Bestuur
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De wijzigingen m.b.t. het Huishoudelijk Reglement betroffen het 
Rooster van aftreden, Het Reglement Juridische Ledenservice en 
de Stichting Wachtgeldfonds RegioVakbond ABW. Ook al deze 
wijzigingen werden met volstrekte meerderheid aangenomen. 
Een ander HB-voorstel was de verandering van de naam 
‘Contributieregeling Gepensioneerden (65 plus)’ in 
Contributieregeling  AOW-gerechtigde leeftijd; en de naam 
‘Gezinscontributie voor twee AOW-gerechtigden’ te veranderen 
in de naam twee leden met de AOW-gerechtigde leeftijd. Ook dit 
voorstel werd met volstrekte meerderheid aangenomen. 

Actieprogramma
Voorzitter Jack Hurxkens presenteerde het Actie- en 
beleidsprogramma van het HB. Dit  legt al 3 jaar nadrukkelijk 
het accent op het ‘B-3 programma’, en de 3 B’s hebben dan 
betrekking op het Behouden van Leden, het Binden van leden 
en het Bewuster maken van leden. Dit B-3 programma noemen 
we ook ons lange termijn programma, want ook dit jaar en de 
komende jaren zullen we deze 3 steeds moeten doen, omdat het 
ledenaantal nog steeds afneemt.
Het belangrijkste actie- en beleidspunt van het hoofdbestuur is 
onze individuele en collectieve belangenbehartiging, en dan het op 
peil houden - en daar waar mogelijk - een uitbreiding te realiseren 
van onze individuele en collectieve belangenbehartiging. 
Andere belangrijk actie- en beleidspunten van de Vakbond ABW 
zijn om enerzijds wetten c.q. beleidsvoornemens van de politiek te 
monitoren en anderzijds richting politiek schriftelijk te ageren als 
we vinden dat deze wetten onze leden duperen en als het echt niet 
anders kan, demonstratief in de vorm van deelname aan acties. 
Onze voornaamste schriftelijke acties waren een brief naar de 
staatssecretaris van het ministerie van Financiën, over zijn 
besluit om in de toekomst bij de Belastingdienst/Toeslagen 
de totale papieren post successievelijk te vervangen door de 
digitale post. Het gevolg is dat er in ieder geval voor de nabije 
toekomst een mogelijkheid bestaat om burgers op te geven voor 
een zogenaamde melding “digitaal niet-redzame burger”. Deze 
burgers zullen dan de brieven  e.d. ook in de toekomst gewoon 
via de “papieren post” ontvangen; dus een zeer succesvolle en 
geslaagde protestactie.
Ook hebben we een zeer uitgebreide brief naar de minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestuurd, naar 
aanleiding van  het onderwerp ‘Verdringing Reguliere 
arbeid’. In deze brief hebben we aandacht gevraagd voor de in 
toenemende mate steeds frequentere situaties waarin reguliere 
werkgelegenheid - vaak onder de noemer van bezuinigingen 
- verdwijnt en/of ingevuld wordt door vrijwilligers of door 
uitkeringsgerechtigden met behoud van uitkering.  Deze trend 
baart onze vakbond grote zorgen. 

Hoewel actievoeren en met name staken niet echt onze stijl is - u 
weet we gebruiken dit alleen als ultiem middel - hebben we in het 
verslagjaar toch actie moeten voeren. En dat is veelvuldig gebeurd 
met name in de Sociale Werkvoorziening. Omdat medewerkers 
van de SW-bedrijven nog steeds geen nieuwe CAO hadden. 
Onder het motto ‘de aanhouder wint’ hebben de vakbonden en 
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) uiteindelijk 
toch een CAO-akkoord afgesloten voor de 100.000.
Een ander actie- c.q. beleidspunt punt is het jaarlijkse CAO 
Beleid dat door het Hoofdbestuur wordt vastgesteld. Het 
Hoofdbestuur heeft bewust en nadrukkelijk het CAO-beleid 
van 2016 gelijk gehouden aan dat van 2015.  Omdat ook in 
2016 - net als in 2015 - de situatie op de arbeidsmarkt niet 
echt  heel veel veranderd is. Het CAO-beleid is: Behoud van 
werkgelegenheid, Loon (Koopkrachtverbetering/Koopkracht-
behoud, loon, loonsverhoging), Pensioen, Eerder stoppen met 
werken en Scholing.
Een volgend belangrijk beleidspunt is en blijft ook het 
regelmatig organiseren van informatiebijeenkomsten. Het 
is vaak een grote uitdaging om een actueel thema te kiezen 
dat onze leden boeit en interesseert. Dat het ons in het 
verslagjaar wederom is gelukt, blijkt uit de grote aantallen 
deelnemers van deze twee ambassadeursbijeenkomsten die we 
tot nu toe gehad hebben met als thema  ‘Functionerings- en 
Beoordelingsgesprekken’ en “Wat gebeurt er aan de poort?” De 
werknemer, zijn werkgever en de arbodienst/bedrijfsarts. Ook 
de 2 pensioenvoorlichtingsbijeenkomsten per jaar blijven we 
zeker doen, omdat deze evenzo druk bezocht worden en een 
hoge waardering krijgen. 
Een nieuw experiment in 2016 was het uitroepen van de ‘Week 
van de Loonstrook’, omdat we in onze praktijk merken dat er 
veel vragen zijn over de loonstrook en de inhoudingen. De Week 
van de Loonstrook gaan we jaarlijks organiseren. 
Een ander hernieuwd experiment is een Kadercursus. Bij 
voldoende belangstelling willen we via de kadercursus 
actieve vakbondsleden (kaderleden) gedurende een aantal 
bijeenkomsten informeren over onderwerpen waar ze als 
kaderlid mee te maken krijgen. Enerzijds om de rol van kaderlid 
goed te kunnen vervullen en de Vakbond ABW actief uit te 
dragen in de organisatie. En anderzijds om vragen van collega 
leden vakkundig te kunnen beantwoorden. Deelname aan een 

kadercursus is gratis. 
En als volgende actiepunt ‘Het jaar van de mijnen’. De ABW-
deelname aan het Jaar van de Mijnen is dat we trots zijn dat 
onze vakbond die in eigen beheer een koempelrevue heeft 
geproduceerd die niet alleen zeer enthousiast is ontvangen maar 
ook heeft geleid tot mooie gratis publiciteit in de Limburgse 
kranten en op social media. 

V.l.n.r.: Mariëlle Flipse, Ans Kolenburg en Peter van der Sluijs van het Hoofdbestuur.

V.l.n.r.: Jos Joosten, Jo De la Roij en John Oostdijk van het Hoofdbestuur.
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En het laatste actie- en beleidspunt van het Hoofdbestuur is de 
ledenwerving. De vraag is, hoe kunnen we tot een zogenaamd 
Eureka moment komen, een moment om de tijding van veel 
opzeggingen en weinig nieuwe aanmeldingen een halt toe te 
roepen. Het hoofdbestuur zal de rest van 2016 en ook het jaar 
2017 opnieuw moeten gaan gebruiken om na te denken en uit te 
werken wat deze trend van ledendaling kan stoppen en het liefst 
kan omdraaien naar een ledenstijging. 
Na het actieprogramma van het hoofdbestuur presenteerden 
alle bondsgroepen hun actieprogramma voor het jaar 
2016/2017. Jo De la Roij, namens de Bondsgroepen Industrie 
en Dienstverlening, Henri Simon namens de bondsgroep Sociale 
Werkvoorziening en Ans Kolenburg namens de Bondsgroep 
Gepensioneerden & Uitkeringsgerechtigden.

Verslag secretaris/penningmeester
Secretaris/penningmeester Indra Kandhai is na het welkomst-
woord van de voorzitter verheugd te vernemen dat ontwikkeling 
van de 3 V’s, te weten Verbetering van de economie, Vertrouwens-
toename van de consument en Vertrouwen in de groei van banen 
en dus werkgelegenheid, niet alleen consistent zijn gebleven, 
maar zich in stijgende lijn aan het ontwikkelen zijn. Chapeau! 
Ze stelt voor om deze positieve ontwikkelingen kritisch te 
volgen en vooral te focussen op het feit dat nu het ‘het glas met 
verbeteringen al half vol is’. Haar verslag staat uitvoerig beschreven 
in de Beschrijvingsbrief. Ze wil kort enkele highlites benoemen. 
Zo was op het gebied van de individuele belangenbehartiging 
er weer grote drukte ten tijde van onze belastingservice. En 
op het gebied van de collectieve belangenbehartiging was het 
verslagjaar met name een strijdbaar jaar omdat we veel acties 
hebben moeten voeren voor de totstandkoming van een betere 
CAO voor de SW. En dat op zich is een applaus waard.
En op het gebied van Beleid hebben we de broekriem nog  strakker 
aangetrokken, om ons kostenniveau zo laag mogelijk te houden. 
Passend in deze moeilijke tijd en zoals u ook verwacht van ons. 
We hebben belangrijke keuzes moeten maken, namelijk door te 
bezuinigen, reeds uitvoerig aan de orde gekomen bij agendapunt 
de Jaarrekening 2015 van de Vakbond ABW. Verder stond ze 
ook stil bij een ontwikkeling die ons allen raakt, en die haar 
zorgen baart, nl. de enorme toename van wet- en regelgeving in 
Nederland. Elke keer als er een wet gemaakt wordt vraagt ze zich 
steeds weer af wie raakt er nu niet verstrikt in?
Mensen moeten keuzes maken als gevolg van complexe wetten en 
regels die ze helemaal niet snappen. Mensen die lid zijn van onze 
vakbond kunnen zich gelukkig met hun vragen tot ons richten. 
En we helpen hen uiteraard verder. Duidelijk is in elk geval dat 
onze fundamentele systemen van de zorg, volkshuisvesting, 
sociale zekerheid, arbeidsmarkt, het pensioen en onderwijs 
sterk in beweging zijn en niet altijd meer doen wat nodig is, of 
zou moeten. Daarnaast is natuurlijk niet ieder mens gezegend 
met dezelfde hoeveelheid inkomen,  gezondheid, opleiding, 
taalvaardigheden en netwerken, om maatschappelijk mee te 
kunnen. Mensen kunnen daar vaak niet zelf iets aan doen, én 
structurele onrechtvaardigheid in de verdeling van welvaart, kan 
leiden tot achterstelling,  wrijving en conflicten in de samenleving.
Er zijn namelijk achterblijvers waar de problemen met 
gezondheid, inkomen, leefstijl en werkloosheid zich stapelen, 
maar er is ook een bovenlaag die alles in overvloed heeft. 
Sommigen gaan tegen hun wil in uit loondienst, en kunnen als 
zzp’er nauwelijks het hoofd boven water houden.
De werkende middengroep is onzeker over de betaalbaarheid 
van de zorg en de hypotheek. De omvang van de groepen 
ontloopt elkaar niet erg, maar de werkende middengroep is met 

zo’n 28% van de bevolking wel de grootste. Deze groep draagt 
fors bij in afdrachten aan de zorg- en solidariteitssystemen. 
Overheid, bedrijfsleven en samenleving besloten ooit om de 
kosten daarvan te delen, zodat ook lage inkomens, zieke mensen 
of mensen met beperkingen structureel konden meedelen in 
welvaart en welbevinden.
Er zijn echter problemen die het draagvlak onder deze  afspraken 
ernstig bedreigen. Verkokerde regelingen versterken zo de 
ongelijkheid tussen zwakke en sterke partners van het sociaal 
contract en leiden ook tot de kloof tussen groepen, mt.w. jong en 
oud, rijk en arm en hoog- en laagopgeleid. De  vaste gangers van 
de Algemene Vergadering weten dat de ABW zich hierover grote 
zorgen maakt. De systemen voelen niet altijd meer rechtvaardig, 
wat de bereidheid om eraan mee te mbetalen onder druk zet. Denk 
maar aan de discussie tussen jong en oud over de pensioenen. 
Willen jongeren bijvoorbeeld nog  voor ouderen betalen als de 
systemen er straks voor hen niet meer lijken te zijn? Een gedeelde 
definitie van solidariteit en het vertrouwen dat een pensioenfonds 
daaraan in de toekomst bijdraagt, lijken ver weg.
Maar ook op héél veel andere terreinen zie je vaak dat als mensen 
geen of nauwelijks gebruik maken van een regeling of faciliteit, ze 
niet bereid zijn mee te betalen aan de realisatie van die faciliteit. 
Het eigen – zeg maar voordeel - is toch doorslaggevend. Ze denkt 
dat een herijking van onze definitie van solidariteit duidelijk 
zou moeten maken welk fundament er nog bestaat voor een 
bestendig systeem.

Hoofdbestuursverkiezingen
Uit het rooster van aftreden blijkt dat 4 HB-leden aftreden. 
Van deze 4 HB-leden zijn 2 herkiesbaar t.w. Jo De la Roij en 
Jos Joosten en twee HB-leden niet-herkiesbaar, t.w. Klaas 
van der Sleen en Jos Rook.  Er zijn 2 algemene HB-zetels en 
2 HB-zetels namens de Bondsgroep. Er zijn 2 kandidaten die 
beiden kandideren voor de 2 HB-zetels namens de Bondsgroep. 
Er is sprake van een enkelvoudige kandidaatstelling en de 
afgevaardigden gaan akkoord dat bij acclamatie Jos Joosten 
gekozen wordt als hoofdbestuurder namens de Bondsgroep 
Industrie en Jo De La Roij als hoofdbestuurder namens de 
Bondsgroep Dienstverlening. De voorzitter feliciteert Jos 
Joosten en Jo De la Roij met hun HB-zetel. Tevens bedankt 
de voorzitter Klaas van der Sleen en Jos Rook voor hun HB-
lidmaatschap de afgelopen jaren.

Kascontrolecommissie verkiezingen
Er zijn 7 kandidaten en 5 zetels voor de verkiezingen van de 
kascontrolecommissie. De afgevaardigden gaan akkoord om 
geen verkiezingen te laten plaatsvinden en alle 7 kandidaten 
te benoemen, t.w.: Leo van Gansewinkel, Albert Lexis, Fred 
Saaltink, Toine Schaaf, Henri Simon, John Stijnen en Ton Visser.  
De voorzitter feliciteert alle 7 leden met hun benoeming. 

Geschillencommissie verkiezingen
De enkelvoudige voordracht van het HB om de huidige leden van 
de geschillencommissie wederom te benoemen wordt door alle 
afgevaardigden bekrachtigd. Deze commissie bestaat uit: Wiel 
Smeets (oud-voorzitter), Alda Peters (senior inspecteur-jurist 
bij het ministerie van VWS) en Gabriëlle Niellissen (advocate bij 
Bronneberg advocaten).

Einde
Voorzitter Jack Hurxkens sloot stipt om 21.40 uur de Algemene 
Vergadering 2016 officieel af. Hij bedankte alle aanwezigen 
voor hun inbreng en wenste eenieder niet alleen een mooie 
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CAO NIEUWS UIT DE REGIO LIMBURG
Roger van der Broek, vakbondsbestuurder bedrijvenwerk

Intertek Polychemlab
Op 2 juni jl. hebben wij een onderhandelingsresultaat 
afgesloten met werkgever Intertek Polychemlab BV. Dit 
onderhandelingsresultaat houdt onder andere het volgende in:
•	 looptijd 9 maanden, te weten vanaf 1 april t/m 31 

december 2016;
•	 loonsverhoging van 1 % structureel per 1 juli jl.;
•	 eenmalig € 250,00 bruto voor alle werknemers die op 1 

april jl. in dienst waren;
•	 TOR (ouderenregeling) wordt verlengd van 4 jaren naar 8 

jaren;
•	 reiskostenvergoeding woon-werkverkeer wordt verhoogd 

van € 0,13 naar € 0,19 per km;
•	 bij het afsluiten van het nieuwe pensioencontract per 1 

januari 2017 worden de vakbonden intensief betrokken.

De leden hebben inmiddels ingestemd met dit nieuwe akkoord.

SABIC
Op 27 juni jl. hebben CAO partijen bij SABIC een 
onderhandelingsresultaat bereikt.
Dit houdt het onder andere volgende in:
•	 looptijd van 2 jaren, vanaf 1 juli 2016 t/m 30 juni 2018;
•	 loonsverhogingen: 1,6 % structureel per 1 juli 2016 / 0,2 % 

eenmalige uitkering per 1 januari 2017 / 1,7 % structureel 
per 1 juli 2017

•	 AIP = SABIC’s wereldwijde regeling voor variabele 
beloning. Dit instrument zal pas in 2018 van toepassing 
worden voor de hogere salarisschalen vanaf 14 (oude C42);

•	 Werkdruk: er waren de laatste jaren serieuze signalen van 
werkdruk.  Hiervoor is door een werkgroep al een goed 
stappenplan opgesteld om dit serieus per afdeling aan te 
gaan pakken. Sociale partners zijn hierbij betrokken;

•	 Duurzame inzetbaarheid: hiervoor is een studieafspraak 
gemaakt;

•	 Stageplaatsen: streven naar 60 stageplaatsen per jaar.

In week 28 (11 juli tot en met 15 juli ) vonden de 

CAO Nieuws
Bronnen: SDU Uitgevers, CAO e-nieuws 2016 nr. 16 t/m 25 

LOONMUTATIES EN EENMALIGE UITKERINGEN

CAO Datum Mutatie/eenmalige uitkering
Bereide verf- en drukinktindustrie 1 juni 2016 Loonmutatie +1,75%
Verzekeringsbedrijf (binnendienst) 1 juni 2016 Eenmalige uitkering 0,5%
Verzekeringsbedrijf (buitendienst) 1 juni 2016 Eenmalige uitkering 0,5%
Afval & Milieu  1 juli 2016 Eenmalige uitkering €150,00
Banden- en wielenbranche 1 juli 2016 Loonmutatie +1,75%
Bouw & Infra  1 juli 2016 Loonmutatie +1,25%
Doe-het-zelfbranche 1 juli 2016 Loonmutatie +0,50%
Geestelijke gezondheidszorg 1 juli 2016 Loonmutatie +1,25%
Hellende daken 1 juli 2016 Loonmutatie +1,25%
Huisarts in dienst bij huisarts 1 juli 2016 Loonmutatie +1,25%
Kinderopvang 1 juli 2016 Loonmutatie +1,00%
Metaal & Techniek –Carrosseriebedrijf 1 juli 2016 Loonmutatie +1,75%
Metaal & Techniek -Goud- en zilvernijverheid 1 juli 2016 Loonmutatie +1,75%
Metaal & Techniek –Isolatiebedrijf 1 juli 2016 Loonmutatie +1,75%
Metaal & Techniek –Metaalbewerkingsbedrijf 1 juli 2016 Loonmutatie +1,75%
Metaal & Techniek -Technisch installatiebedrijf 1 juli 2016 Loonmutatie +1,75%
Meubelindustrie en meubileringsbedrijven 1 juli 2016 Loonmutatie +0,75%
Nederlandse Poppodia en –Festivals 1 juli 2016 Loonmutatie +1,00%
Orgelbouwbedrijf in Nederland 1 juli 2016 Loonmutatie +0,75%
Primair onderwijs 1 juli 2016 Loonmutatie +3,80%
Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf 1 juli 2016 Loonmutatie +2,00%
Timmerindustrie 1 juli 2016 Loonmutatie +1,00%
UWV 1 juli 2016 Eenmalige uitkering 1,00%
Voortgezet onderwijs 1 juli 2016 Loonmutatie +3,00%
Woondiensten 1 juli 2016 Eenmalige uitkering €450,00
Zelfstandige Klinieken Nederland 1 juli 2016 Loonmutatie +0,50%
Drankeninsdustrie en Groothandel in Dranken 1 augustus 2016 Loonmutatie +0,85%
Houtverwerkende industrie 1 augustus 2016 Loonmutatie +0,50%
Universitaire medische centra 1 augustus 2016 Loonmutatie +1,00%

*Gegevens op basis van een principeakkoord.
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Wat is een onderhandelingsresultaat?
Wat is een principeakkoord?
Wat is een Cao?
Onderhandelingsresultaat:
Een onderhandelingsresultaat is een voorlopig resultaat 
tussen werkgeverspartijen en werknemerspartijen (vak-
bonden) 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 werk-
geverspartijen en werknemerspartijen (vakbonden), dat met 
een positief advies door de vakbonden wordt voorgelegd aan 
de leden.

CAO:
Een cao, een collectieve arbeidsovereenkomst, is een overeen-
komst tussen werkgeverspartijen en werknemerspartijen 
(vakbonden). Er is sprake van een cao indien het onder-
handelingsresultaat en/of het princiepakkoord door de 
leden is aangenomen en uiteindelijk ondertekend is door de 
betreffende partijen.

ledenvergaderingen plaats en we kunnen u melden dat alle 
leden unaniem akkoord zijn met het onderhandelingsresultaat.

PRINCIPEAKKOORD CAO TAXI
De cao heeft een looptijd van 1 juli 2016 t/m 30 juni 2017.

Lonen
De lonen worden structureel verhoogd per 01-01-2017 1%

Eenmalige uitkering
per 01-12-2016 0,55%

PRINCIPEAKKOORD CAO MOTORVOERTUIGEN- EN 
TWEEWIELERBEDRIJF
De cao heeft een looptijd van 1 nov. 2014 t/m 31 okt. 2018.

Lonen 
De feitelijke lonen en salarisschalen worden structureel 
verhoogd: per 01-09-2016  2,00% / per 01-07-2017  0,75% / 
per 01-02-2018  € 43,-.

Overgangsmaatregelen VPL-premie 
Per 01-01-2017 worden de kosten van de overgangsmaatregelen 
(VPL premie) ten laste van de werkgever gebracht. Dit heeft 
een netto structurele inkomensverbetering tot gevolg voor 
werknemers (op basis van MN-cijfers bij een gemiddeld 
jaarsalaris ongeveer 1,5%).

Jongeren 
Met ingang van 1 januari 2017 gelden voor jongeren van 16 
jaar de loontabellen voor 17-jarigen.

Eenmalige uitkering
In december 2016 een eenmalige uitkering € 300 bruto voor 

werknemers die in dienst waren op 31 december 2015 en 
sindsdien onafgebroken in dienst zijn gebleven.  In 2017 een 
eenmalige uitkering in de vorm van 2 vrije dagen of € 300 
bruto. Indien de keuze valt op geld dan wel de dagen niet vóór 
1 december 2017 door de werknemer zijn genoten, vindt bij de 
salarisbetaling van december 2017 een bruto uitkering plaats 
van € 150 per niet genoten dag.

Dagvenster
Voor alle bedrijven geldt een dagvenster van 7.00 uur tot 
20.00 uur, met uitzondering van bedrijfsauto’s en artikel 28 
bedrijven (autowas en tankbedrijven, verhuurbedrijven en 
rijwielstallingen). Voor Bedrijfsauto’s geldt een dagvenster van 
06.00 uur tot 18.30 uur.  De zaterdag blijft een bijzondere dag 
conform de huidige regeling. Met ingang van 1 januari 2017 
kan op zaterdag maximaal 8 uur en minimaal 4 uur worden 
gewerkt. De vergoeding voor werken op zaterdag blijft 133,33% 
(loon met toeslag van 33,33%).

PRINCIPEAKKOORD TUSSENTIJDSE CAO OPENBAAR 
VERVOER
Tussentijdse cao met looptijd van 1 jan. 2016 t/m 31 dec. 2016.

Lonen
De lonen gaan structureel omhoog: per 01-07-2016 met 1,75%.

Arbeidsduur
De ouderenregeling 60+ gaat ook gelden voor parttimers met 
een contract vanaf 28 uur per week. Tot nu toe gold de regeling 
alleen voor full timers.

Pensioen
De eindejaarsuitkering wordt pensioengevend gemaakt.

ABP’ers krijgen per 1 januari 2016 een toeslag van 0,8% ter 
compensatie van de verslechtering van de pensioenregeling. 
Deze toeslag is voor volgende jaren voorwaardelijk, afhankelijk 
van de ontwikkelingen bij ABP.

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO SLAGERSBEDRIJF
De cao heeft een looptijd van 1 april 2016 tot en met 30 
september 2017.

Lonen
De lonen worden verhoogd: per 01-10-2016 met 1,75%.

Functiewaarderingssysteem
De invoeringsdatum van het functiewaarderingssysteem ORBA 
wordt 1 juli 2017 (was 1 januari 2017).

Arbeidsduur
In de cao wordt conform de arbeidstijdenwet de bepaling 
opgenomen dat de werkgever de arbeid zodanig organiseert, dat 
een werknemer van 18 jaar of ouder een onafgebroken rusttijd 
heeft van ten minste 11 uren in elke aaneengesloten periode van 
24 uren, welke rusttijd eenmaal in elke aaneengesloten periode 
van 7 maal 24 uren mag worden ingekort tot ten minste 8 uren, 
indien de aard van de arbeid of de bedrijfsomstandigheden dit 
met zich brengen.

Seniorenregeling
Afgesproken is onderzoek te doen naar de haalbaarheid van 
collectieve financiering van de seniorenregeling (art. 26 cao).
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OR-rubriek
WEZENLIJKE WOR-ARTIKELEN WORDEN GEBREKKIG NAGELEEFD 
Als ondernemingsraden hun bestuurder om informatie vragen, ontvangt 48% deze niet altijd compleet en 63% niet altijd tijdig. 
Slechts 35% zegt informatie te krijgen die ongevraagd gegeven moet worden. Ook overleg over de algehele toestand van het 
bedrijf (artikel 24 WOR) vindt lang niet altijd plaats. Dit blijkt uit de SBI Formaat MonitOR 2015-2016, een onderzoek naar de 
stand van medezeggenschap in Nederland. Er hebben meer dan 400 ondernemingsraden aan dit onderzoek meegedaan.

Het onderzoeksgedeelte over informatieverstrekking gaat in feite over de naleving van artikel 31 van de WOR. Basisregel is dat de 
OR in een tijdig stadium alle informatie moet krijgen die hij nodig heeft om zijn werk te kunnen doen. De wet noemt specifieke 
informatie die de bestuurder periodiek moet overleggen, ook als de OR daar zelf niet om vraagt.

Voor de naleving van artikel 24 WOR (minstens twee keer per jaar een overlegvergadering over de algemene gang van zaken) 
zijn drie partijen nodig, niet alleen de bestuurder maar ook de OR en het toezichthoudende orgaan (raad van commissarissen of 
raad van toezicht). In 37% van de gevallen laat men het sloffen: 20% van de ondernemingsraden meldt dat het maar eens per jaar 
gebeurt, en 17% zegt dat dit helemaal niet plaatsvindt. Dat is opvallend, want zulk overleg is een aangewezen moment om het 
met elkaar te hebben over plannen die in de pijplijn zitten en die tot advies- of instemmingsverzoeken gaan leiden. Er hoort ook 
een toezichthouder bij te zijn. Maar in werkelijkheid is daar in driekwart van de gevallen nooit sprake van, volgens dit onderzoek.
Bron: Inzicht in de OR, 17-05-2016

WETTELIJK SCHOLINGSRECHT OR VAAK ONVOLLEDIG BENUT 
Het wettelijk scholingsrecht van de OR wordt in de praktijk vaak niet volledig benut. Dit blijkt ook uit de SBI Formaat MonitOR 
2015-2016. 31% van de OR-leden heeft in 2015 minder scholing gevolgd dan in 2014. Daarentegen verwacht bijna de helft van 
de OR’s komend jaar meer scholing te volgen dan in 2015.

Leden van een ondernemingsraad hebben volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) een zelfstandig recht op minimaal 
vijf scholingsdagen per jaar. Leden van door de OR formeel ingestelde commissies hebben recht op minimaal drie scholingsdagen 
per jaar. Wanneer u als OR-lid in één of meer commissies zit, heeft u dus recht op minimaal acht dagen voor scholing per jaar.
OR-leden hebben in 2015 gemiddeld echter maar 2,6 dagen scholing gevolgd met de hele OR en/of met een OR-commissie en 
daarnaast nog 1,1 dag individuele scholing.

Bijna de helft van de OR’s vraagt vooraf toestemming aan de bestuurder om gebruik te maken van scholing. Dat op zich is 
opmerkelijk, omdat de OR een wettelijk recht heeft op scholing. Nog veel opmerkelijker is dat bij een derde van de OR’s het wel 
eens voorkomt dat de bestuurder de OR weigert om gebruik te maken van de aangevraagde scholing! Ook moeten veel OR’s steeds 
weer in gesprek met de bestuurder over scholing, omdat maar liefst 58% van de OR’s geen vooraf vastgesteld scholingsbudget 
heeft.
Bron: Managementonline.nl 19-05-2016

UITSLAG OR-VERKIEZINGEN CEVA LOGISTICS 
Het ABW-lid de heer René Das (foto) is onlangs gekozen in de 
Ondernemingsraad (OR) van CEVA Logistics Nederland B.V. Kerkrade. 

We feliciteren René Das met het lidmaatschap van 
de ondernemingsraad en wensen hem héél veel succes toe!
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www.facebook.com/vakbondabw

www.plus.google.com/+VakbondabwNl

www.twitter.com/VbABW

Volg ons op social media

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.

Activiteitenkalender 
Datum Aanvang Activiteit Locatie
 
Maandag 19.00 uur Pensioenbijeenkomst Cultuurhuis Heerlen
26 september   Doelgroep: Leden die tussen 01-01-2017 en  Sittarderweg 145 Heerlen
   31-03-2017 de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken.
   Spreker: Will Kapell

Maandag 19.00 uur Ambassadeursbijeenkomst Cultuurhuis Heerlen
17 oktober   Onderwerp: Beroepsziekten en bedrijfsongevallen. Sittarderweg 145 Heerlen
   Doelgroep: ABW-leden

Kijk voor actuele informatie op onze website www.vakbondabw.nl.

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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Wat gebeurt er aan de poort?
SUCCESVOLLE AMBASSADEURSBIJEENKOMST

De werknemer, zijn werkgever en de arbodienst/bedrijfsarts
Op maandag 30 mei jl heeft er een ambassadeursbijeenkomst plaatsgevonden met als onderwerp “Wat gebeurt er aan de poort?”
De gastsprekers waren de heer Will Kapell van Vakbond ABW en de dames Miriam Meertens van Arbeids- en Organisatieadviesbureau 
Context en Christel Schabon van Encare Arbozorg. Na een kort welkomstwoord en inleiding door secretaris/penningmeester 
Indra Kandhai hebben zij een presentatie gehouden over acties die plaatsvinden als een werknemer zich ziek meldt. 

Van controle naar begeleiding
Na een korte film over ‘Ziek melden’ begon de eerste spreker, te 
weten onze bestuurder Will Kapell. Vanuit de dagelijkse praktijk 
benaderde hij het thema vanuit de vraag:  “Als ik ziek ben, ben ik 
dan ook arbeidsongeschikt?”. Op het moment dat een werknemer 
ziek wordt, is er contact tussen werkgever en werknemer en zijn 
de voorschriften van de Wet Verbeterde Poortwachter(WVP) van 
toepassing. Indien een ziekmelding leidt tot langere afwezigheid wordt 
de arbodienst ingeschakeld, er wordt een casemanager benoemd en 
krijgen  leidinggevende en afdeling HRM een rol in dit gehele proces. 
De bedrijfsarts stelt ultiem vast of de zieke werknemer uiteindelijk 
ongeschikt is om zijn werk te verrichten en eventueel in staat is tot 
vervangend werk. De eventuele behandelend artsen hebben hier geen rol 
in. Terugkomend bij de stelling “Ziek, ben ik dan ook arbeidsongeschikt? 
moet met nee worden beantwoord. Een werknemer die van mening is dat 

hij ziek is, kan dus wel door de bedrijfsarts geschikt worden geacht om zijn werk of eventueel vervangend werk te verrichten. De 
bedrijfsarts is in deze de enige persoon die hierover een advies uitbrengt. Dit wordt in de regel door de werkgever overgenomen. 

Verzuimbegeleiding, tot hoe ver kun je gaan
De tweede spreker was Miriam Meertens. In haar betoog stond de verzuimbegeleiding door de leidinggevende centraal. 
Verzuimbegeleiding zal niet plaatsvinden bij een griepje waarbij een werknemer een week ziek is maar vindt plaats als er sprake is 
van langer ziek zijn. Voor de medewerker die tengevolge van langer ziek zijn afwezig is, is vooral van belang het in gesprek gaan en 
blijven met de werkgever cq. leidinggevende. In de Wet Verbeterde Poortwachter staat vermeld dat zowel werknemer als werkgever 
tijdens ziekte periodiek contact met elkaar moeten hebben. De verzuimbegeleiding is immers een taak van de werkgever. Bij beide 
partijen wordt dus een verantwoordelijkheid gelegd met betrekking tot het overleggen over de stand van zaken en de re-integratie 
van werknemer. Tijdens de verzuimbegeleiding vinden met enige regelmaat afspraken plaats met de bedrijfsarts en deze adviseert 
uiteindelijk of en in welke mate en wijze de zieke werknemer zijn werk (of vervangend werk) kan hervatten. Binnen 6 tot 9 weken 
na de ziekmelding stellen werknemer en leidinggevende samen een plan van aanpak op. In dit plan maken partijen gezamenlijke 
afspraken over de re-integratie. Deze afspraken kunnen tussentijds bijgesteld worden. Indien een zieke werknemer het niet 
eens  is met de werkgever of het advies van de bedrijfsarts, kan bij het UWV een deskundigenoordeel (vroeger second opinion) 
aanvragen. De verzoekende partij betaalt hiervoor € 100,00 en het UWV zal dan oordelen of het advies van de bedrijfsarts of de 
beslissing van de werkgever correct is. Er is een nadeel, ook dit deskundigenoordeel is niet bindend en werkgever kan  dit oordeel 
naast zich neerleggen. Als conclusie geeft mevrouw Meertens aan dat partijen dit traject zorgvuldig moeten doorlopen en zich 
moeten laten informeren en bij laten staan door deskundigen.

De Bedrijfsarts, advies over de mogelijkheden 
Als laatste spreker heeft Christel Schabon het woord, bedrijfsarts bij Encare Arbozorg over de rol van de bedrijfsarts. Zij start haar 
betoog met het feit dat werkgever wettelijk verplicht is om zich door een bedrijfsarts te laten bijstaan.  Indien werknemer zich 
heeft ziek gemeld, moet er binnen 6 weken na de eerste ziektedag een probleemanalyse worden opgesteld door de bedrijfsarts. 
Daarna  blijft de bedrijfsarts de zieke medewerkers en de ontwikkelingen volgen. De bedrijfssarts stelt de medische status van 
iemand vast. Gezien de privacywetgeving mag een bedrijfsarts aan de werkgever geen verdere mededelingen doen over de aard 
en oorzaak van de aandoening en over de reden van ziek zijn. Ook een werknemer is niet verplicht om hierover mededelingen te 
doen aan zijn werkgever. In de praktijk wordt dit echter nog al eens gedaan vanuit goed vertrouwen. Het is aan te bevelen om hier 
zorgvuldig mee om te gaan.  Op ondernemingsniveau worden, in aanvulling op de wetgeving en op eventuele in de CAO bestaande 
regels, afspraken gemaakt over het verzuimbeleid. De Ondernemingsraad dan wel de Personeel Vertegenwoordiging binnen een 
onderneming hebben met betrekking tot dit onderwerp instemmingsrecht en het recht van initiatief.

Het was een zeer geslaagde avond met veel belangstellenden die een goed overzicht gekregen hebben van de verschillende rollen 
‘voor de poort”. Indra Kandhai bedankte namens de Vakbond ABW de inleiders voor hun medewerking aan deze succesvolle 
avond en ook alle aanwezigen voor het stellen van héél goede vragen.

Roger van den Broek,
vakbondsbestuurder bedrijvenwerk.

V.l.n.r.: Christel Schabon, Will Kapell, Indra Kandhai en 
Miriam Meertens
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Voor u gelezen
Bronnen: www.rijskoverheid.nl/minsteries/szw/nieuws

WETTELIJK MINIMUMLOON PER 1 JULI 2016
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en 
het minimumjeugdloon stijgen 1 juli 2016. Het wettelijk 
brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en 
ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2016:
€ 1.537,20 per maand; 
€ 354,75 per week; 
€ 70,95 per dag.
Bron: Staatscourant Nr. 24.815

Nieuw: rekentool minimumloon
Wilt u weten wat u op dit moment minimaal hoort te verdienen 
per maand, week, dag en uur? Bereken dan snel en makkelijk 
uw bruto minimumloon, via de rekentool minimumloon op de 
website van rijskoverheid.nl. Indien er een CAO in uw bedrijf 
van toepassing is, dan geldt natuurlijk het CAO-loon, dat in de 
meeste gevallen hoger ligt dan het wettelijke minimumloon.

BOETE VOOR ZWARTSPAARDERS WORDT VERDUBBELD
Zwartspaarders die zelf melden dat ze vermogen hebben 
verzwegen voor de Belastingdienst, moeten vanaf 1 juli een 
hogere boete betalen. Ze betalen dan niet een boete van 60 
% over de ontdoken belasting, maar van 120 %. Als de fiscus 
het vermogen zelf ontdekt, dan volgt een boete van 300 %. Dit 
percentage geldt al langere tijd.

MOTORRIJTUIGENBELASTING NIET MEER PER JAAR 
BETALEN
Vanaf deze zomer is het niet meer mogelijk om de 
motorrijtuigenbelasting een jaar vooruit te betalen. Bezitters 
van motorvoertuigen kunnen dan alleen nog per kwartaal 
afrekenen, of maandelijks een bedrag via een automatische 
incasso overmaken. Voor een vrachtwagen kan alleen per drie 
maanden betaald worden met een acceptgiroformulier. 

DOORSTROMING HUURMARKT
Onlangs is de Tweede Kamer akkoord gegaan met het nieuwe 
wetsvoorstel “Doorstroming Huurmarkt” van minister Stef Blok. 
Dit nieuwe wetsvoorstel heeft als doel om mensen minder lang 
in sociale huurwoning te laten blijven. Dit zou scheefwonen 
moeten voorkomen maar ook voor meer doorstroming op de 
sociale huurmarkt moeten zorgen. Een wijziging in de wet 
betekent dat er een hoop gaat veranderen, voor huurders 
maar natuurlijk ook voor verhuurders. Hieronder een aantal 
wijzigingen in deze nieuwe wet.

Inkomen van de huurder wordt wel doorgegeven door de 
Belastingdienst
Een belangrijk onderdeel van het wetsvoorstel was het 
aanpakken van scheefwoners. In eerste instantie wilde 
minister Blok zelfs de Belastingdienst verplichten om 
inkomensgegevens van huurders aan verhuurders door te 
geven, zodat mensen die te veel verdienen niet meer in sociale 
huurwoningen kunnen blijven. Dit kon niet als de wet niet 
werd gewijzigd, want er is een specifieke vernoemen in de 
wet verplicht. In de nieuwe huurwet is deze verplichting wél 
expliciet opgenomen. Met andere woorden: de Belastingdienst 
móet jaarlijks de inkomensgegevens van huurders doorgeven 
aan de eigenaar van de woning. 
Dit betekent dat verhuurders de huurverhoging per 1 juli 2016 
kunnen en mogen baseren op de inkomensgegevens van hun 
huurders. Bewoners van een sociale huurwoning die hiervoor 
een te hoog inkomen hebben, kunnen door deze maatregelen 
op een huurverhoging van maximaal 4 procent plus inflatie 
rekenen. Op die manier wil de minister scheefwoners 
stimuleren om te verhuizen, in de hoop dat er zodoende meer 
sociale huurwoningen vrijkomen voor de lagere inkomens.

Huurverhoging gebaseerd op inkomen
De jaarlijkse huurverhoging mag door corporaties berekend 
worden op basis van het inkomen van de huurder. Ook niet-
scheefwoners kunnen daarom de gevolgen van de nieuwe 
huurwet voelen. Zo kunnen huurders die in 2014 meer dan € 
44.360 verdienden deze zomer maximaal 4,6 % huurverhoging 
(4 % plus 0,6 % inflatie) krijgen. 
De huur voor de laagste inkomens (tot € 34.678) mag met 
maximaal 2,1 % stijgen, terwijl de groep hier tussenin de huur 
met maximaal 2,6 % ziet toenemen. Let wel dat dit maximale 
stijgingen zijn: een verhuurder kan ervoor kiezen om de huur 
minder hard te verhogen. De enige groepen waar de maximale 
verhoging niet geldig is zijn gepensioneerden en huishoudens 
met vier gezinsleden of meer. Voor hen geldt de grens van 
2,1 of 2,6 % (afhankelijk van hun inkomen), ook wanneer ze 
scheefwonen.
Naast de grootste veranderingen in het algemeen, heeft de 
aanpassing natuurlijk ook invloed op de praktische kant van 
huren en verhuren. Hieronder kun je vinden waarop.
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Tijdelijke huurcontracten
De nieuwe wet heeft als gevolg dat verhuurders een 
tijdelijk huurcontract van maximaal twee jaar kunnen 
aanbieden. Mensen die wel (tijdelijke) woonruimte voor de 
verhuur beschikbaar hebben, maar vrezen om wegens de 
huurbescherming te lang aan deze huurders vast te zitten, 
moeten hiermee worden gestimuleerd om hun woonruimte 
toch tijdelijk te huur aan te bieden. Op deze manier zou het 
huuraanbod toenemen. Ook stemde de Kamer in met het 
invoeren van vijfjarige huurcontracten voor onzelfstandige 
woonruimte voor jongeren tot en met 27 jaar.

Passend toewijzen
Corporaties zijn verplicht tot het passend toewijzen van hun 
vrijkomende sociale huurwoningaanbod. Hiervan moeten zij 
jaarlijks minimaal 80 % toewijzen aan huishoudens met een 
inkomen tot € 35.739. 10 % van de vrijgekomen huurwoningen 
mag worden toegewezen aan huurders met een inkomen van 
maximaal € 38.950.

Aanpak onterechte prijsverschillen
Wanneer er een nieuwe huurder intrekt, kunnen verhuurders 
van sociale huurwoningen de huur flink opschroeven. Hierdoor 
zijn er grote prijsverschillen ontstaan tussen vergelijkbare 
sociale huurwoningen. Nieuwe huurders betalen hierbij veel 
meer dan zittende huurders. Deze prijsverschillen worden 
aangepakt door de stijging van huurprijzen bij nieuwe huurders 
te beperken. Huurders die eigenlijk te weinig huur betalen voor 
de woonkwaliteit die hun huis biedt, kunnen een maximale 
huurverhoging van 2,5 % plus inflatie tegemoet zien.

De huurwet gaat dus pas in vanaf 1 juli 2016. Voor deze tijd 
zal er geen wijziging in de huurprijs komen op basis van de 
wijziging in de huurwet. 

EUROPESE HYPOTHEKENRICHTLIJN VAN KRACHT
Deze zomer zullen alle hypotheekverstrekkers ook gaan 
werken met de Europese hypothekenrichtlijn, de zogenoemde 
Mortgage Credit Directive (MCD). De richtlijn moet zorgen 
voor een goed functionerende Europese markt voor hypotheken 
waarbinnen alle huizenkopers op dezelfde manier worden 
beschermd.
In de richtlijn staat onder meer dat banken, die een offerte voor 
een hypotheek aanbieden, niet langer een voorbehoud mogen 
maken op basis van de kredietwaardigheid van de aanvrager. 
De klant kan dus pas een offerte krijgen, als alle voor zijn of 
haar kredietbeoordeling benodigde documenten zijn bekeken. 
Als de offerte eenmaal is getekend, mogen banken de 
overeenkomst namelijk niet meer ontbinden of wijzigen in het 
nadeel van de klant. Dat mag alleen als de aanvrager bewust 
informatie heeft achtergehouden.

NIEUWE AANPAK WERKLOOSHEID VIJFTIGPLUSSERS
Werkzoekende vijftigplussers moeten een eerlijke kans krijgen 
op de arbeidsmarkt. Dat is de inzet van het actieplan ‘Perspectief 
voor vijftigplussers’ dat minister Asscher (Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Kern 
van de aanpak is om vijftigplussers te ondersteunen bij het 
vinden van nieuw werk, werknemers wendbaarder te maken 

en werkgevers minder terughoudend te laten zijn bij het 
aannemen van nieuw personeel. Het actieplan is samen met de 
sociale partners opgesteld.
Vijftigplussers zijn vitaler, leven langer en werken langer dan 
vroeger, maar als ze werkloos worden hebben ze twee keer 
zoveel kans op langdurige werkloosheid als jongeren. Kabinet, 
werkgevers en werknemers vinden dat zeer ongewenst. 
Vijftigplussers moeten hun kennis en capaciteiten volop in 
kunnen zetten.
Minister Asscher en de sociale partners willen op alle 
fronten obstakels bij het aannemen van vijftigplussers 
wegnemen. Dat doen ze door bestaand beleid te verbeteren 
en nieuwe maatregelen te introduceren. Zo krijgen mensen 
meer ondersteuning bij het vinden van werk op de steeds 
veranderende arbeidsmarkt en worden werkgever en de 
werkzoekende met elkaar in contact gebracht, zodat 50-plussers 
een eerlijke kans krijgen om werk te vinden. Om drempels voor 
werkgevers weg te nemen, gaat onder andere de leeftijd van de 
norisk polis omlaag naar 56 jaar. Werkgevers komen dan niet 
voor hoge kosten te staan als een werknemer langdurig ziek 
wordt.
Daarnaast komt er een campagne om de beeldvorming van 
vijftigplussers te verbeteren. 
Het actieplan start in 2017 en loopt tot 2018. Het actieplan 
is opnieuw tijdelijk, de inzet is immers dat leeftijd steeds 
minder een rol gaat spelen bij het aannemen van mensen. 
Na 2018 zal op basis van een evaluatie van de aanpak en 
de arbeidsmarktsituatie van vijftigplussers worden bezien 
of en welke aanpak er verder nodig is. Er is 68 miljoen euro 
beschikbaar voor het plan.

WERKNEMERS KRIJGEN MEER INVLOED OP HUN 
PENSIOEN
Werknemers krijgen via ondernemingsraden (OR) het recht 
om wel of niet akkoord te gaan met een wijziging van hun 
pensioenregeling. Hiermee krijgen ze meer invloed over hun 
pensioen. De Tweede Kamer heeft onlangs met algemene 
stemmen een wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma 
(Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aangenomen.
Nu heeft de OR bij een ondernemingspensioenfonds alleen 
instemmingsrecht wanneer de werkgever van plan is een 
pensioenregeling vast te stellen of in te trekken, maar niet 
als de werkgever de pensioenregeling wil wijzigen. Als er al 
afspraken zijn gemaakt in een cao over de pensioenen, dan 
heeft de OR geen instemmingsrecht.
De OR heeft ook instemmingsrecht ten aanzien van de keuze 
van de pensioenuitvoerder. Ook als het een buitenlandse 
pensioenuitvoerder betreft. Het overbrengen van een 
pensioenregeling naar een buitenlandse pensioenuitvoerder 
kan namelijk ook gevolgen hebben voor de arbeidsvoorwaarde 
pensioen.

Lees meer op:
www.vakbondabw.nl
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Diamanten 
bruiloft
Op zaterdag 23 juli jl. vierden de heer 
en mevrouw F. van der Sluijs uit Beek 
hun diamanten (60j.) bruiloft.

Vanaf deze plaats onze hartelijke ge-
lukwensen aan het diamanten bruids-
paar. Een nog lange en goede toe-
komst samen wordt jullie toegewenst 
door de Vakbond ABW. Proficiat!

Jubilarissen
25-jarige jubilaris augustus 2016
De heer J.J.J. Gluc uit Echt

25-jarige jubilarissen september 
2016
C.A.S. Hermans uit Voerendaal
J.A.M. Huver uit Hoensbroek
M.J.H.G. Jansen uit Landgraaf
F.G.M. Klerkx uit Sittard
C.V.M. klerkx-Schleipen uit Sittard
M.H.G. Meessen uit Heerlen
J.H.J. Odekerken uit Kerkrade
J.W.M. Schmetz uit Simpelveld

25-jarige jubilarissen oktober 2016
M.G.A. Belders uit Eygelshoven
I.M.A. Blezer uit Landgraaf
J.P.M. van Eijndhoven uit Neerbeek

H.E. Hendrikson uit Maastricht
H. Hilgers uit Kerkrade
J.A.W. Janssen uit Landgraaf
M.J.H. Klesman-Schetters uit Urmond
W.T.E. Korach uit Kerkrade
H.W. Kremer uit Landgraaf
M.H.C. Nievelstein uit Landgraaf
T.H. Oskamp uit Eygelshoven
H.H. Walraven uit Neerbeek
C.H.M. Walraven- van de Horst uit 
Neerbeek
G.G.H. Weckseler uit Kerkrade

40-jarige jubilarissen oktober 2016
H.A.R. van den Broek uit Kerkrade
J.H. Peters uit Brunssum
A.A. Soons uit Geleen

50-jarige jubilaris september 2016
H.J.M. Knarren uit Spaubeek

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

Overleden
Op 8 april 2016 overleed in de 
leeftijd van 64 jaar ons bondslid 
mevrouw E.M.J. Wetzels-Sieben uit 
Kerkrade

Op 11 mei 2016 overleed in de 
leeftijd van 87 jaar ons bondslid
de heer H.J. Kousen uit Kerkrade

Op 22 mei 2016  overleed in de 
leeftijd van 74 jaar ons bondslid
de heer H.M. Smeets uit Heerlen

Op 27 mei 2016 ontvingen wij het 
bericht dat op 10 februari 2016 in de 
leeftijd van 52 jaar is overleden ons 
bondslid mevrouw J.A.B. Driessen-van 
de Laar uit Hoensbroek

Op 12 juni 2016 overleed in de 
leeftijd van 70 jaar ons bondslid
mevrouw H.M.J. Carlitz-Knubben uit 
Heerlen

Op 24 juni 2016 overleed in de
leeftijd van 75 jaar ons bondslid
de heer M. Penris uit Geleen

Op 1 juli 2016 ontvingen wij het bericht
dat op 11 maart 2016 in de leeftijd van
84 jaar is overleden ons bondslid 
de heer H. Drijver uit Landgraaf

Op 1 juli 2016 overleed in de
leeftijd van 57 jaar ons bondslid
mevrouw M.W. van Marwijk uit 
Hoensbroek

Op 18 juli 2016 overleed in de 
leeftijd van 81 jaar ons bondslid 
mevrouw A.M.G. Kemmerling-Doveren 
uit Kerkrade

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

UW ADRESGEGEVENS
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 wil-
len 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 bondsnum-
mer 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!

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 snel-
ler en beter te voozien van belangrijke ontwik-
kelingen, is er een rubriek ‘Laatste Nieuws’. 
Klik hierop voor de laatste ontwikkelingen.
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Ik word lid van Vakbond ABW per eerste van

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

tot wederopzegging machtiging om van mijn

rekening af te schrijven de bedragen, die ik

volgens de geldende contributieregeling ver-

schuldigd zal zijn.

Ik wil graag een

individueel lidmaatschap.

een part-time lidmaatschap.

(20 uur per week of minder)

een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.

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

invullen.

exemplaar van de statuten ontvangen.

exemplaar van het juridisch reglement 

ontvangen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Let op: elke vraag altijd invullen!!!

Deze aanmelding werd opgenomen door:

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

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

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

[* doorhalen wat niet van toepassing is.]

Opsturen

in een envelop naar:

Vakbond ABW

Antwoordnummer 113

6400 VB Heerlen

(postzegel niet nodig)

(deze strook niet invullen)

Bondsnummer:

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

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

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

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

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

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

Bondsnr. werver:

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

Aanmeldingsformulier

Contributieregeling Z.O.Z.

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

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

UITGEBREIDER DAN EEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING!

DAARNAAST WORDT UW BELASTINGAANGIFTE 
ELK JAAR GRATIS INGEVULD!

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

Ik word lid van Vakbond ABW per eerste van

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

tot wederopzegging machtiging om van mijn

rekening af te schrijven de bedragen, die ik

volgens de geldende contributieregeling ver-

schuldigd zal zijn.

Ik wil graag een

individueel lidmaatschap.

een part-time lidmaatschap.

(20 uur per week of minder)

een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.

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

invullen.

exemplaar van de statuten ontvangen.

exemplaar van het juridisch reglement 

ontvangen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Let op: elke vraag altijd invullen!!!

Deze aanmelding werd opgenomen door:

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

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

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

[* doorhalen wat niet van toepassing is.]

Opsturen

in een envelop naar:

Vakbond ABW

Antwoordnummer 113

6400 VB Heerlen

(postzegel niet nodig)

(deze strook niet invullen)

Bondsnummer:

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

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

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

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

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

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

Bondsnr. werver:

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

Aanmeldingsformulier

Contributieregeling Z.O.Z.

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

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

UITGEBREIDER DAN EEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING!

DAARNAAST WORDT UW BELASTINGAANGIFTE 
ELK JAAR GRATIS INGEVULD!
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Straat en huisnummer: ...................................................................................................

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

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

E-mail: .............................................................................................................................
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� Werkzaam bij: ............................................................................................................

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

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

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

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

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

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

Uitkeringsnr.: ...................................................................................................................
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Handtekening: .................................................................................................................
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[* doorhalen wat niet van toepassing is.]

Opsturen

in een envelop naar:

Vakbond ABW

Antwoordnummer 113

6400 VB Heerlen

(postzegel niet nodig)

(deze strook niet invullen)

Bondsnummer:

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

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

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

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

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

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

Bondsnr. werver:

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

Aanmeldingsformulier

Contributieregeling Z.O.Z.

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

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

UITGEBREIDER DAN EEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING!

DAARNAAST WORDT UW BELASTINGAANGIFTE 
ELK JAAR GRATIS INGEVULD!
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iban-nummer: ..................................................................................................

Contributie per 04-07-16

23 jaar en ouder    € 13-  
21 en 22 jaar     € 11,50  
t/m 20 jaar     € 9,-  
Gezinscontributie (voor 2 personen)  € 20,- 
(voor ieder volgend inwonend gezinslid) € 7,75
 AOW-gerechtigde leeftijd   € 9,-  
Twee leden met AOW-gerechtigde leeftijd € 15,- 
Vrijwillige klasse
Uiteraard staat het ieder lid vrij om méér contributie te betalen.
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