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Dit wil ik 
met u delen...
15 mei 2017 is het als ik mijn weblog schrijf. Tsjonge Tsjon-
ge, als ik zo terugblik op de afgelopen maanden, dan is dat 
een cocktail van gemengde emoties, variërend van Trump als 
nieuwe president van Amerika, oorlogsdreiging vanuit Noord 
Korea, terroristische aanslagen, intolerantie, geld en macht.  
Beste mensen wat is er gaande in de wereld? 

Maar gelukkig zijn er ook emoties waar ik blij van word. Zo 
blijkt uit een recent internationaal onderzoek van Effectory 
dat Nederlanders het hoogste werkgeluk van Europa erva-
ren en dat werkgeluk niet zozeer bepaald wordt door harde 
factoren, zoals salaris, secundaire voorwaarden en een goed 
ingerichte werkplek, maar meer door zachte factoren, zoals 
vrijheid in het werk, taken emotioneel goed aankunnen, pret-
tige collega’s, een motiverende leidinggevende en een gezon-
de werk-privébalans belangrijk zijn. Daardoor voelen mensen 
zich voldaan na een lange dag presteren. Ook flexibele werk-
uren, parttime banen en ouderschapsverlof worden in dit ka-
der gewaardeerd. 

Ook goed nieuws waar ik blij van word, is dat het Economische 
klimaat in de eurozone in tien jaar niet zo goed is geweest. 
De economische omstandigheden zijn nu van een niveau dat 
voor het laatst is gezien tijdens de piek voor de kredietcrisis, 
in de late zomer van 2007. Zowel de inschatting van de huidi-
ge situatie als de verwachting voor de afzienbare toekomst is 
sterk verbeterd, zo blijkt uit recente enquêtes van het Duitse 
‘Institut fur Wirtschaftsforschung’ (Ifo) en het Britse bureau 
IHS Markit (Information Handling Services). Vooral Neder-
land, Duitsland, Oostenrijk en België beleven een periode van 
hoogconjunctuur, met Spanje en Finland die sterk aantrek-
ken, zo meldt het Ifo-instituut op basis van een peiling onder 
321 economische experts in de negentien eurolanden. Daar-
entegen zijn er in Frankrijk en Italië nog altijd geen tekenen 
van een duurzaam herstel.

Goed nieuws is ook dat de dekkingsgraad van pensioenfond-
sen nu weer in de lift is. Nederlandse pensioenfondsen hebben 
hun gemiddelde dekkingsgraad in april zien stijgen van 104% 
naar 105%. De beleidsdekkingsgraad, die een twaalfmaands 
gemiddelde geeft en bepalend is voor kortingen en indexaties, 
bleef stabiel op 100%. Dat blijkt uit de pensioenmetingen van 
adviseur Aon Hewitt. Dat de gemiddelde beleidsdekkings-
graad in april niet steeg komt door de naijlende grotendeels 
lagere dekkingsgraden uit 2016. Maar Aon Hewitt merkt op 
dat steeds meer fondsen een beleidsdekkingsgraad boven de 
100% hebben. Dat betekent dat steeds meer werknemers hun 
pensioen weer mee mogen nemen naar een andere werkgever. 
Van de vijf grote pensioenfondsen halen ABP (99,8%), Zorg 
en Welzijn (97,2%), PMT (99,6%) en PME (98,9%) de 100% 
dekkingsgraad nog niet. Dat betekent dat een kans op korting 
aanwezig blijft, terwijl indexatie nog ver weg is. Alleen het 

pensioenfonds voor de Bouw haalt die drempel ruimschoots 
(113,5%). 

En nu terug naar mijn eigen emoties, zeg maar zaken waar 
ik graag op korte termijn duidelijkheid over wil hebben. Ja, 
het mag duidelijk zijn. We weten dat vier partijen bij de ver-
kiezingen in Nederland op 15 maart jl. het beste scoorden, te 
weten VVD, CDA, D66 en GroenLinks en dat ze probeerden 
een kabinet te vormen. Maar deze onderhandelingen zijn na 
bijna twee maanden na dato mislukt. Informateur Schippers 
zit nu in een lastig parket hoe het verder moet in de vorming 
van een meerderheidskabinet. Graag wil ik op korte termijn 
duidelijkheid over welk kabinet Nederland voor de komende 
vier jaar gaat besturen.

Wat ook totaal niet vlot is het Sociaal Akkoord 2.0. De kans 
dat de sociale partners binnenkort nog een breed gedragen 
polderakkoord kunnen presenteren over een reeks belang-
rijke arbeidsmarktproblemen, lijkt kleiner dan ooit. Het be-
langrijkste struikelblok voor werkgevers en vakbonden is het 
ontslagrecht. Het thema ligt in beide kampen uitermate ge-
voelig. Het polderoverleg is hiermee in een nieuwe impasse 
gekomen. Eind april jl. liepen namelijk de vakbonden al uit 
protest weg van de onderhandelingstafel in de Sociaal Econo-
mische Raad (SER)omdat werkgevers de in 2013 toegezegde 
reparatie van het derde WW-jaar niet meer wilden garande-
ren. Vakbonden vinden dat werkgevers steeds weer terugke-
ren op hun schreden bij grote polderakkoorden. Het begon 
met pensioen en kijk maar waar we staan. We moeten steeds 
langer doorwerken met weer een smoes.

Gelukkig is de reparatie van het derde WW-jaar op de valreep 
bezworen, want werkgevers zijn op 9 mei jl. tandenknarsend 
akkoord gegaan met het derde WW-jaar. Wel stellen ze duide-
lijke voorwaarden aan hun instemming met het derde WW-
jaar. De vakbonden hebben in een reactie laten weten dat ze 
kennis hebben genomen van de verklaring van de werkgevers, 
en rekenen op een onvoorwaardelijk ja. 

Het wordt nu echt tijd dat toezeggingen uitgevoerd worden. 
Een man een man, een woord een woord. 

Jack Hurxkens,
voorzitter.  
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Oproep Algemene Vergadering 
én oproep Ledenvergaderingen 
Bondsgroepen
Geachte ABW-leden,

Op maandag 3 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
21.30 uur Einde 

Op basis van de Statuten van de Vakbond ABW kunt u niet rechtsreeks deel-
nemen 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 con-
form artikel 5.5.1.  van de Statuten van de Vakbond ABW vastgesteld. 

Noot: Diegenen die zich reeds kandidaat hebben gesteld voor deze Algemene Vergade-
ring hoeven dit niet nogmaals te doen.

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

Ledenvergadering Bondsgroep Vergaderdag Datum Tijdstip Locatie
Sociale Werkvoorziening Woensdag 21 juni 13.00 uur Bondskantoor
Dienstverlening en Industrie Dinsdag 27 juni 19.00 uur Bondskantoor
Gepensioneerden &
Uitkeringsgerechtigden Woensdag 28 juni 10.00 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.
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Week van de Loonstrook
wederom sucesvol

Zoals u weet heeft de Vakbond ABW in februari 2016 voor de eerste keer de ‘Week van de Loonstrook’ uitgeroepen omdat veel vragen 
tijdens het spreekuur gaan over de loonstrook, de weg van bruto naar netto met de diverse inhoudingen. 

De keuze voor de maand februari is een bewuste omdat iedereen in de maand januari de eerste loonstrook van het nieuwe jaar krijgt 
en vaak vragen heeft over uitwerkingen van nieuwe wetten en regels die dan verwerkt zijn in de eerste loonstrook van het nieuwe jaar.

Vanwege grote interesse vanuit onze leden en 
het feit dat we het belangrijk vinden dat onze 
leden snappen wat er op hun loonstrookje staat, 
hebben we besloten om de ‘Week van de Loon-
strook’ ieder jaar uit te roepen.
  
In 2017 vond de tweede ‘Week van de Loon-
strook’ plaats van maandag 30 januari tot en 
met vrijdag 3 februari jl. Ook de bijeenkomst 
aangaande de loonstrook werd goed bezocht en 
telde circa 30 deelnemers. Direct na het welkom 
ging het programma van start. De eerste spreker 
was Roger van den Broek, vakbondsbestuurder 
bedrijvenwerk. Hij ging in op de arbeidsovereen-
komst en besprak de volgende aandachtspunten:

•	 Tijdelijke aanstelling en vaste aanstelling, oproepcontract
•	 Rechtsvermoedens arbeidsduur
•	 Opzegtermijn
•	 Concurrentiebeding
•	 Methoden waarop einde dienstbetrekking kan plaatsvinden

Na een korte pauze volgde de uitleg van de loonstrook. Dit werd gedaan door Will Kapell, vakbondsbestuurder bedrijvenwerk/juridische 
ledenservice. Hij ging o.a. in op:

•	 Brutoloon, fiscaal loon, SV-loon
•	 Witte tabel, groene tabel, tabel bijzonder beloningen
•	 Cumulatieve loongegevens
•	 Inhoudingen (loonbelasting, premie volksverzekeringen, pensioenpremie enz.)
•	 Netto vergoedingen
•	 Verlofregistratie en vakantiegeldregistratie

Via concrete praktijkvoorbeelden werd door beide heren de materie uitgelegd. Uit de vele vragen die gesteld werden bleek nogmaals hoe 
deze materie leeft. Naar aanleiding van die avond heeft een aantal leden gebruik gemaakt van het gratis inloopspreekuur op 1 februari 
jl. Ze konden met hun loonstrook komen. Ze kregen niet alleen uitleg/controle over hun loonstrook, maar ook de correctheid van de 
hoogte van het salaris werd gecheckt.  Om deze materie te verduidelijken is er aan alle deelnemers een brochure uitgereikt over o.a. het 
hoe en waarom van de loonstrook en uitleg van de verschillende aspecten.

Bent u niet aanwezig geweest op deze bijeenkomst en wilt u deze brochure  alsnog ontvangen, dan kunt u dit mailen naar ika@vakbon-
dabw.nl Bellen mag ook en wel naar 045-571 99 55. Vraag dan naar Indra Kandhai, secretaris/penningmeester.

Let op! In ons vakblad Vizier zult u tijdig een vooraankondiging staan over de ‘Week van de Loonstrook’ in 2018. 
 
Sowieso ontvangen alle leden - van wie we een correct e-mailadres hebben - per e-mail een uitnodiging. Dus het is altijd belangrijk dat 
u uw juiste e-mailadres aan ons doorgeeft; dus check even via ons secretariaat 045-571 99 55 of wij een e-mail adres van u hebben en 
of dit het juiste e-mailadres is.
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Belastingservice 2017
achter de rug 

Het zit er weer op, onze belastingservice 2017! Na twee intensieve maanden hebben we het gros van alle IB-aangiften 2016 voor 
onze leden achter de rug. Om ook dit jaar weer helemaal up to date te zijn qua kennis voor het invullen van deze IB-aangiften 
2016 en alle voorkomende toeslagen (Huur, Zorg, Kindgebonden Budget en Kinderopvang) nam de voltallige crew van belas-
tinginvullers van de Vakbond ABW deel aan de volgende opfriscursussen op:

Woensdag 15 februari 2017
Onderwerp: aangifte IB 2016 en alle voorkomende toeslagen 
Sprekers: Joop Gootzen en Caroline Jochems van de Belastingdienst Heerlen

Maandag 20 februari 2017 
Onderwerp: Speciale thema’s in de aangifte IB 2016
Spreker: Arno Ruijten, docent fiscale economie aan de Hoge School Fontys te Eindheoven en tevens verbonden aan het accoun-
tancekantoor Mullebergh Advies en Accountancy te Born 

Woensdag 1 maart 2017
Speciale briefing met praktische informatie vooraf aan de officiële start van de ABW-Belastingservice 
Spreker: Jack Hurxkens (voorzitter, hoofd Belastinsgervice Vakbond ABW)

Tijdens de evaluatie van onze Belastingservice op woensdag 10 mei jl. blikten we met alle belastinginvullers terug op een intensie-
ve doch succesvolle campagne. Ondanks het feit dat twee van onze vaste invullers te weten de heren Clemente Ceso-Resia en Pe-
ter Beaujean dit jaar door privé omstandigehden verhinderd waren hebben we met alle beschikbare invullers deze klus geklaard.

Grote dank spreken we hierbij speciaal uit naar alle voorlichters(Joop Gootzen, Caroline Jochems en Arno Ruijten) en alle invul-
lers die samen met ons deze klus hebben geklaard. Dat zijn: Werner Gerards, Irma Heida, Ans Kolenburg, Margo Neusschwender 
en Nico Roijen. 

Allemaal van harte bedankt!

Foto’s (met de klok mee):

Arno Ruijten aan het woord.

Joop Gootzen en Caroline Jochems.

De chocoladetablet als dank voor alle hulp.

De crew van belastinginvullers 2017 van de Vak-
bond ABW: Zittend v.l.n.r.: Irma Heida, Margo Neus-
schwender, Indra Kandhai, Jack Hurxkens, Mariëlle 
Flipse. Staand v.l.n.r.: Werner Gerards, Will Kapell, 
Wiel Wittenbernds en Nico Roijen. Op de foto ontbre-
ken Ans Kolenburg en Roger van den Broek.
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Uitslag OR-verkiezingen 
NIEUWE OR OCI NITROGEN BV 2017 
Bij OCI Nitrogen hoefden geen OR-verkiezingen plaats te vinden. Vijftien medewerkers hebben zich 
gemeld als kandidaat voor de OR, waarvan 11 te kennen hebben gegeven om op een verkiesbare plek 
te willen staan. Het aantal zetels voor de OR is eveneens 11. De verkiezingscommissie, met daarin 
vertegenwoordigers van alle vakbonden, heeft op basis hiervan in gezamenlijkheid besloten om geen 
verkiezingen te houden, maar de 11 zetels  te verdelen over de vakbonden: ABW, FNV, De Unie en 
Synergo VHP. 

Dit betekent dat vanaf 13 juni 2017 de OR zal bestaan uit deze elf leden. Namens de Vakbond ABW 
maakt Jos Rook deel uit van de OR OCI. Jos werkt bij OCI Manufacturing Ammonia (OMA).

Van harte proficiat Jos en we wensen jou en je mede OR-leden een succesvolle OR-periode toe!

NIEUWE OR PROFCORE 2017 
Bij de OR-verkiezingen van Profcore zijn twee ABW-leden geko-
zen, te weten Erik Plieger en Martin Koppen.

Van harte proficiat Erik en Martin. We wensen jullie en jullie mede 
OR-leden een succesvolle OR-periode toe!

NIEUWE OR SABIC 2017 
Bij Sabic vonden er OR-verkiezingen plaats van 5 tot en met 12 
mei jl. Op lijst nummer 1 had onze Vakbond ABW 8 kandidaten 
die meededen aan deze verkiezingen te weten de heren Ed Diet-
zenbacher, Cor van Kruchten, Rob Onink, Dietmar Friedrichs, 

Henri van Leusden, Toine Jansen 
en Gert-Jan Crijns.  De uitslag is 
dat de heer Ed Dietzenbacher 
gekozen is en dus deel zal uitma-
ken van de nieuwe OR bij Sabic.

Van harte proficiat Ed en go for it! 

Verder bedanken wij de overige ABW-kandidaten die niet geko-
zen zijn, en ook alle leden werkzaam bij Sabic voor het uitbrengen 
van hun stem op de ABW-leden.

Vakbond ABW: Sterk in maatwerk!
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Save the date 
Belangrijke bijeenkomsten en activiteiten Vakbond ABW tweede halfjaar 2017
Datum Aanvang Activiteit Locatie

Woensdag  19.00 uur Jubilarishuldiging  Auberge de Rousch
21 juni   Doelgroep:  Kloosterkensweg 17
   25-, 40-, 50-, 60- en 70-jarige jubilarissen van 2016 én 2017 Heerlen

Maandag   19.00 uur Algemene Vergadering 2017 Auberge de Rousch
3 juli   Doelgroep: Afgevaardigden Vakbond ABW Kloosterkensweg 17
      Heerlen

Maandag  19.00 uur Pensioenbijeenkomst Cultuurhuis Heerlen,
25 september   Doelgroep:  Sittarderweg 145
   Leden die tussen 01-04-2018 en 31-07-2018 de pensioen- Heerlen 
   gerechtigde leeftijd bereiken.
   Spreker:  Will Kapell, vakbondsbestuurder 

Maandag 30 19.00 uur Ambassadeursbijeenkomst. Cultuurhuis Heerlen
oktober 2017    Onderwerp: nog nader vast te stellen  Sittarderweg 145
   Doelgroep: Alle Leden Heerlen

Kijk voor het laatste nieuws ook op www.vakbondabw.nl

Goed detacheren
Geen makkelijke opgave en wat rode pepers daarmee te maken hebben 

De rode pepers, die aan alle wethouders van de WOZL gemeen-
ten op 18 mei jl. in het gemeentehuis van Gulpen-Wittem zijn 
uitgereikt, staan bij het aanbieden van deze petitie symbool 
voor drie wezenlijke dingen, aldus Vakbond ABW bestuurder 
Will Kapell. “Wij wensen u als verantwoordelijk bestuurders 
een scherpe blik toe om de ontwikkelingen te volgen. Daar-
naast staat de peper voor  pittige discussies die ongetwijfeld 
zullen plaatsvinden bij het bespreken van de toekomst van de 
Sociale Werkvoorziening in uw regio en de rol van detacheren 
daarin en tenslotte ook voor de jeuk die de peper kan veroor-
zaken.  Jeuk die we niet willen, maar wel kan ontstaan als we 
onvoorbereid te werk gaan.”

In een gezamenlijke actie van FNV Overheid, CNV Overheid en 
Vakbond ABW vragen de bonden  aandacht voor de (mogelijke 
te overhaaste) plaatsing van binnen naar buiten binnen de SW, 
door middel van groepsdetachering en detachering. 

De wethouders zijn opgeroepen om het instrument detache-
ren van medewerkers, wat in de basis een goed instrument is, 
goed voor te bereiden en steeds te bespreken met de directie. 
In de petitie, die is overhandigd aan de voorzitter van het Be-
stuur, de heer Martin de Beer,  is aandacht gevraagd hiervoor. 
Enkele aandachtspunten uit de petitie: zorg voor betrouwbare 
partners die werkplekken aanbieden, draag zorg voor een goe-
de introductie van de medewerker en heb voldoende oog voor 
veilig en verantwoord werken. En zeker niet onbelangrijk, zorg 
voor eigen plaatsingsmogelijkheden als een detachering  stopt 
of detacheren niet meer mogelijk is. 

De actie van de bonden is tweeledig. In de petitie, die begin 
april ook al aan de wethouders van de Vixia gemeenten werd 
aangeboden, worden de wethouders verzocht om weliswaar 
voortvarend, maar zeker goed voorbereid van start te gaan. 

Aan de betreffende directies van de SW bedrijven wordt ge-
vraagd om samen met de Ondernemingsraad en de vakbonden 
een leidraad op te stellen waarbij afspraken over de aandachts-
punten  worden vastgelegd, zodat betrokken medewerkers we-
ten waar ze aan toe zijn en in voorkomende gevallen kunnen 
terugvallen op de gemaakte afspraken. 

Met de directie van Vixia is inmiddels afgesproken dat er een 
dergelijke leidraad wordt opgesteld. Bij WOZL (WSP) staat dit 
punt op het eerstvolgende overleg op de agenda. Voor reacties 
kunt u contact opnemen met Will Kapell (wka@vakbondabw.nl).
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CAO Nieuws
Bronnen: SDU Uitgevers, CAO e-nieuws 2017 periode 16-02 t/m 18-05-2017

LOONMUTATIES EN EENMALIGE UITKERINGEN

CAO                                             per 1 maart 2017    
Kunsteducatie                                   Loonmutatie  +1,50 %
Metalektro                                      Eenmalige uitkering  0,6 %
Metalektro HP                                     Eenmalige uitkering  0,6 %
Onderhandelingsresultaat cao Openbaar vervoer    Loonmutatie  +2,08 % 
Orsima Loonmutatie  +2,00 %

CAO                                             per 1 april 2017     
Apotheken                                            Loonmutatie  +0,675%
Apotheken                                            Eenmalige uitkering  1,25%
Bestuurders Voortgezet Onderwijs Eenmalige uitkering  € 500,00
Fashion sport en lifestyle(Woondetailhandel)         Loonmutatie  +2,75%
Golfbranche Loonmutatie  +1,50%
Grafimedia Loonmutatie  +1,00%
Groothandel in Vlakglas, het 
Glasbewerkings- en het glazeniersbedrijf Loonmutatie  +1,50%
Kabel & Telecom (sector-cao) Loonmutatie  +1,50%
Kinderopvang voor Kindercentra en
Gastouderbureaus Loonmutatie  +1,20%
Papierindustrie Loonmutatie  +1,50%
Productie- en leveringsbedrijven Eenmalige uitkering  1,20%
Technische Groothandel Loonmutatie  +0,80%
Voortgezet onderwijs Eenmalige uitkering  € 500,00
Waterbouw Loonmutatie  +1,25%
Zeilmakerijen, dekkledenvervaardiging, 
dekkledenverhuur, scheepstuigerijen Loonmutatie  +1,60%
Zuivelindustrie Loonmutatie  +1,50%

CAO per 24 april 2017
Pluimveeverwerkende industrie Loonmutatie  +1,70%

CAO per 1 mei 2017  
Drankindustrie en Groothandel in dranken Loonmutatie  +1,60%

CAO per 1 juni 2017
Banden- en wielenbranche Loonmutatie  +1,75%
Energie- en netwerkbedrijven                         Loonmutatie  +1,50%
HISWA                                                 Loonmutatie  +1,60%
Orgelbouwbedrijf                                      Loonmutatie  +1,50%

*Gegevens op basis van principeakkoord 

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

Onderhandelingsresultaat:
Een onderhandelingsresultaat is een voorlopig resultaat tussen 
werkgeverspartijen en werknemerspartijen (vakbonden) dat 
neutraal, d.w.z. zonder stemadvies, door de vakbonden wordt 
voorgelegd aan de leden.

Principeakkoord: 
Een principepakkoord is een voorlopig akkoord in het eindstadium 
van de cao-onderhandelingen tussen 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 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.



PRINCIPEAKKOORD CAO SCHOONMAAK
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2017 t/m 31 december 
2018.

Lonen
De lonen worden verhoogd:
- per 01-07-2017  2,00%
- per 01-01-2018  0,75%
- per 01-07-2018  1,00%
 
De eindejaarsuitkering voor schoonmakers met 8 of meer dienst-
jaren gaat in december 2017 omhoog van 2,2% naar 2,4%.

Nieuw loongebouw
Per 1 januari 2018 wordt een nieuw loongebouw ingevoerd. 
Beginnende schoonmakers vallen meteen in een echte loon-
schaal in plaats van een lager ‘inleerloon’ én schoonmakers ma-
ken sneller een salarisstap: na 4 jaar op het eindsalaris van een 
schaal in plaats van na 8 jaar.

Wachtdagen
Wachtdagen bij ziekte zijn definitief verleden tijd. Uit onder-
zoek blijkt dat het ziekteverzuim na het afschaffen van de 
wachtdagen niet hoger is geworden.

Scholingspot
Er komt een scholingspot van € 300.000 (gedurende de loop-
tijd van de cao). Daarmee kunnen schoonmakers cursussen en 
opleidingen volgen, ook voor werk buiten de schoonmaakbran-
che. Daarnaast gaat de schoonmaakbranche elk jaar 1.000 lei-
dinggevenden opleiden, met daarbij speciale aandacht voor de 
stijl van leidinggeven en de begeleiding bij ziekte.

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO BOUW & INFRA
De cao heeft een looptijd van 1 februari 2017 t/m 31 maart 
2018.

Lonen
Het vast overeengekomen loon wordt structureel verhoogd:
- per 01-07-2017 (m.i.v. periode 7)   1,00%
- per 01-01-2018 (m.i.v. periode 1)   0,75%

Voor leerlingen zonder bbl-2-diploma die vanaf 1 februari 2017 
starten met een driejarige bbl-opleiding niveau 3, wordt een 
nieuwe loontabel in de cao geïntroduceerd, waarbij het loon 
het eerste jaar gelijk is aan het loon van een leerlingwerknemer 
in de bbl-2.

Bijdrage ziektekostenverzekering
Met ingang van 1 februari 2017 wordt de werkgeversbijdrage in 
de ziektekostenverzekering zoals bedoeld in artikel 59 van de 
cao verhoogd van € 12,50 per maand naar € 15,00 per maand. 
Met ingang van 1 januari 2018 wordt de werkgeversbijdrage 
verhoogd naar € 17,50 per maand.

Vaststellen rooster
De werkgever stelt het rooster ten minste 14 dagen (in plaats 
van de huidige 28 dagen) voor het begin van het rooster be-
schikbaar aan de werknemer.

Notificatieperiode spaarurenregeling
De notificatieperiode die geldt voor de werkgever voor het in-
zetten van spaaruren wordt verkort van de huidige 14 dagen 
naar 7 dagen. De werkgever hoeft geen toeslag meer te betalen 
van 15%.

Uitbetaling saldo Dagen TSF
De gestorte afdrachten Dagen in het Tijdspaarfonds die niet 
tussentijds zijn opgenomen, worden in de maand mei van elk 
kalenderjaar automatisch aan de werknemer uitbetaald.

Opzegtermijnen bouwplaatswerknemers
Vanaf 1 februari 2017 wordt de opzegtermijn die door werk-
gevers in acht moet worden genomen bij beëindiging van het 
dienstverband met 4 weken verlaagd, waarbij als minimale ter-
mijn de wettelijke termijn geldt. Vanaf 1 januari 2019 gelden 
de wettelijke opzegtermijnen.

Uitzondering ketenregeling
Partijen zullen onder toepassing van artikel 7:668a lid 13 BW 
in de cao een uitzondering op de ketenregeling opnemen voor 
een aantal specifieke functies, die als gevolg van klimatologi-
sche of natuurlijke omstandigheden gedurende een periode 
van ten hoogste negen maanden per jaar kunnen worden uit-
geoefend en niet aansluitend door dezelfde werknemer kunnen 
worden uitgeoefend gedurende een periode van meer dan ne-
gen maanden per jaar. 

Zzp’ers
Gezien de recente ontwikkelingen inzake de Wet DBA hebben 
de cao-partijen besloten cao-bepalingen met betrekking tot 
zzp’ers te herijken, waarbij het doel blijft het voorkomen van 
schijnconstructies.

Onderzoek relatie interne en externe flex
Partijen beogen een verschuiving in de verhouding interne/ex-
terne flex. Er komt een onderzoek naar welke cao-bepalingen 
op het gebied van arbeidstijden dan wel andere cao-bepalingen 
nu een obstakel zijn om mensen in dienst te nemen.

PRINCIPEAKKOORD CAO TIMMERINDUSTRIE
De cao heeft een looptijd van 1 april 2017 t/m 31 maart 2018.

Lonen
De lonen worden verhoogd:
- per 01-05-2017 0,75%
- per 01-10-2017 1,00%

Jeugdschalen
De jeugdschalen voor leerlingen van 16 en 17 jaar verdwijnt 
uit de cao.

Arbeidstijdtoeslagen/arbeidsduur
De vergoeding voor overwerk wordt aangepast. Als een werk-
nemer kiest voor vrije tijd, dan wordt niet meer de overwerk-
toeslag verrekend. Bij uitbetaling gebeurt dat wel. ATV uren 
kunnen bij een werkweek van 40 uur onder bepaalde voorwaar-
den door de werknemer aan de werkgever worden verkocht te-
gen een toeslag van 25%.

9
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Tegemoetkoming kosten
De reiskostenvergoeding wordt geïndexeerd en uitgebreid met 
een klasse van 0-10 km en een klasse >25 km. Wel zullen de 
reiskosten alleen nog worden uitbetaald per gewerkte dag.

Generatiepact
Cao-partijen spreken af om in de komende looptijd gezamen-
lijk onderzoek te doen om een collectieve regeling te ontwer-
pen voor een Generatiepactafspraak in combinatie met duur-
zame inzetbaarheid.

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO METAAL & TECH-
NIEK
De cao heeft een looptijd van 1 mei 2017 t/m31 mei 2019.

Lonen
De lonen worden verhoogd:
- per 01-08-2017 1,75%
- per 01-01-2018 0,35%
- per 01-07-2018 1,75%
- per 01-01-2019 0,31%

Afschaffing schaal 22 jaar
Met ingang van 1 juli 2017 zal in verband met de wijzigingen 
van de Wet Minimumloon de schaal ‘22 jaar’ in de salaristabel-
len worden afgeschaft. Vanaf 22 jaar wordt de werknemer dan 
ingedeeld in een van de salarisgroepen op grond van de door 
hem uitgeoefende functie.

Generatiepact
•	 Ingangsdatum 1 januari 2018;
•	 Leeftijd vanaf 62 jaar;
•	 Er is sprake van een dubbele vrijwilligheid, de werknemer 

kan een keuze maken korter te werken tegen behoud van 
bepaald

•	 percentage loon en volledige pensioenopbouw. De werkgever 
kan besluiten deze keuze wel of niet in te willigen.

•	 Keuze uit drie modellen (60-80-100, 70-85-100 of 80-90-100)
•	 De leeftijdsdagen worden door de werknemer die meedoet 

ingeleverd als bron voor medefinanciering.

Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
De bestaande cao-afspraak over de reparatie van de duur en op-
bouw van de WW blijft van toepassing. Dit zal de komende tijd 
verder uitgewerkt worden.

Vouchers
Cao-partijen zullen de vorige cao ingezette vouchers voor de duur-
zame loopbaanontwikkeling van werknemers evalueren. Voor-
uitlopend op de evaluatie stellen cao-partijen 1,5 miljoen euro 
beschikbaar voor de komende periode ten behoeve van vouchers.

Fondsen: Premies en looptijden
Heffingspercentage SFM periode 1 oktober 2017 t/m 31 de-
cember 2019: 0,2%.
Basisheffing O&O 1 januari 2018 t/m 31 december 2018: 0,5%. 
Ook gelden de eventueel in het B-deel afgesproken toeslagen/
egalisatieheffingen:
•	 Technisch Installatiebedrijf - De basisheffing OTIB van 0,5% 

wordt met een egalisatieheffing van maximaal 0,5% ver-
hoogd, zodat de totale premie uitkomt op 1,0%.

•	 Metaalbewerkingsbedrijf - De basisheffing OOM van 0,5% 

wordt verhoogd met een egalisatieheffing van 0,125%. Van 
deze egalisatieheffing is 0,025% bestemd voor het project 
5xBeter en RIE. De totale premie bedraagt 0,625%.

•	 Isolatiebedrijf - De basisheffing OOI van 0,5% wordt met een 
egalisatieheffing van maximaal 0,2% verhoogd zodat de to-
tale premie 0,7% bedraagt.

•	 Carrosseriebedrijf - De basisheffing OOC voor autobekleed-, 
autorestauratie-, autopoets- en motorfietsherstel-bedrijven 
wordt gesteld op 0,25% in plaats van 0,5%.

•	 Goud- en Zilvernijverheid - De totale premie OOGZ bedraagt 
0,5%.

•	 De Aanvullend Invaliditeitspensioen Metaal en Techniek (AvIM)

De SFM cao wordt gecontinueerd met een periode van 5 jaar.

EINDBOD CAO MITT
De cao heeft een looptijd van 1 juli 2016 t/m 30 juni 2018.

Lonen
De verdiende lonen en de schaallonen (min-max) worden als 
volgt verhoogd:
- per 01-04-2017 1,0%
- per 01-04-2018 1,75%

Vanaf 1 januari 2018 geldt er één loonschaal voor de Mode-, 
interieur-, tapijt- en textielbedrijven. De minimum uurlonen 
van deze loonschaal zijn ontleend aan de minimum uurlonen 
van de loonschaal voor de mode- en interieurindustrie en de 
maximum uurlonen zijn gebaseerd op de maximum uurlonen 
van de loonschaal voor de textiel- en tapijtindustrie. Het aantal 
periodieken wordt in verband hiermee aangepast. Daarnaast 
ontvangen de hiervoor in aanmerking komende werknemers 
de volgende eenmalige compensaties voor het vervallen werk-
geversdeel van de RAM-premie:
- 01-01-2017 van 0,7% (over 2e helft 2016)
- 01-07-2017 van 1,4%
- 01-04-2018 van 0,7%

Op ondernemingsniveau wordt door de werkgever (na overleg 
met de OR of PvT) afgesproken of de eenmalige compensatie in 
geld of in (betaalde) vrije tijd wordt verstrekt.

Leeftijdsgrenzen
Cao-partijen spreken af dat de leeftijden/leeftijdsgrenzen van 
de seniorendagen en andere ontziemaatregelen meelopen met 
de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd in die zin dat: 
per 1 januari 2018 de leeftijden/leeftijdsgrenzen opschuiven 
met 6 maanden. Voor de periode daarna spreken cao-partijen 
af dat de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd op dezelf-
de wijze wordt gevolgd.

AANGEPAST ONDERHANDELINGSRESULTAAT 
BEROEPSGOEDERENVERVOER
Op zaterdag 22 april jl. heeft overleg plaatsgevonden tussen 
TLN en de vakbonden over het ultimatum met betrekking tot 
de KNV cao dat op 25 april jl. aanstaande zou aflopen. Dit over-
leg heeft geleid tot een onderhandelingsresultaat waardoor het 
ultimatum is opgeschort en waarover de bonden hun achter-

CAO Nieuwsradar
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CAO Nieuws uit Limburg
Door Roger van den Broek, vakbondsbestuurder bedrijvenwerk

Air Liquide
In juni wordt er gestart met de CAO onderhandelingen.

Anqore/Fibrant
Vanaf november 2016 tot heden heeft een aantal CAO onder-
handelingen plaatsgevonden. Na een half jaar onderhandelen 
met werkgevers AnQore en Fibrant hebben partijen medio mei 
jl. eindelijk stappen genomen en zijn op een groot aantal punten 
tot een akkoord gekomen. Er is ondermeer overeenstemming 
bereikt over een looptijd van twee jaren, over een TOR regeling 
die ingaat op 60 jarige leeftijd, WGA premie blijft voor rekening 
van werkgever. Ook op het punt van de loonsverhoging zijn par-
tijen elkaar een flink stuk tegemoetgekomen. Medio mei is er 
nog een gering verschil. Ook over de transitietoeslag moet nog 
worden gesproken. De laatste CAO onderhandeling vindt plaats 
op 16 juni a.s. en dan is er sprake van een akkoord.

Borealis
Onlangs zijn de CAO onderhandelingen gestart. Bij het ter 
perse gaan van dit artikel had er nog niet een echte inhoude-
lijke onderhandeling plaatsgevonden. De afgelopen twee jaren 
waren financieel topjaren voor het bedrijf. Vandaar dat wij als 
ABW hebben ingezet op een loonsverhoging van 3,5 % geba-
seerd op 1 jaar looptijd.

Chromaflo
Onlangs zijn wij gestart met de CAO onderhandelingen. De 
werkgever heeft twee vestigingen en momenteel heeft iedere 
vestiging zijn eigen CAO. De werkgever wil uiteindelijk 1 CAO 
voor de twee vestigingen. Dit is ook het uitgangspunt van de 

CAO onderhandelingen. De werkgever zal hiertoe binnenkort 
gaan overleggen met o.a. het pensioenfonds. Voortzetting van 
het CAO overleg vindt plaats in juni.

OCI Nitrogen
In het tweede halfjaar van 2017 wordt gestart met de CAO on-
derhandelingen.

Profcore
De CAO onderhandelingen zijn inmiddels afgerond en de leden 
zijn ook akkoord gegaan. De looptijd van de CAO is twee jaar. 
Er is ook afgesproken een loonsverhoging van 2 x 1,75 %.

Rolduc
De afgelopen periode hebben er diverse bijeenkomsten plaats-
gevonden. Gezien de jarenlange slechte financiële resultaten is 
het noodzakelijk om de organisatie aan te passen en diverse 
wijzigingen door te voeren. Er zullen ondermeer enkele ar-
beidsplaatsen verdwijnen. Eind mei worden de leden in een 
ledenvergadering hierover geïnformeerd.

Sitech
Ondanks een lang onderhandelingstraject is er nog steeds geen 
akkoord tot stand gekomen. Partijen zitten nog steeds ver 
uit elkaar qua loonvoorstel. Vakbonden zitten op 2,5 % voor 
1 jaar en de werkgever op 0,5 % voor tevens 1 jaar looptijd. 
De leden zijn hierover inmiddels geïnformeerd. Tevens gaat de 
werkgever de structuur van haar organisatie wijzigen. Het doel 
hiervan is dat de organisatie commerciëler wordt. Hopelijk is er 
voor de zomervakantie een eindresultaat.

ban zullen gaan raadplegen.  De raadpleging met betrekking tot 
de KNV achterban van de vakbonden zal naar verwachting tot 
6 mei 2017 in beslag nemen. Eventuele stakingen en acties bij 
bedrijven die de KNV-cao toepassen, zijn hiermee vooralsnog 
niet meer aan de orde. Het eerder bereikte onderhandelingsre-
sultaat is op de volgende punten aangepast:

•	 chauffeurstoeslag komt te vervallen;
•	 geen versobering overuren. Alle overuren blijven tegen 130% 

worden vergoed;
•	 KNV-werknemers die op 31 december 2016 recht hadden 

op18 ATV dagen blijven deze behouden;
•	 werknemers van 55 jaar of ouder kunnen niet langer wor-

den verplicht tot het uitvoeren van overwerk, nachtarbeid of 
ploegendienst. Eerder gemaakte afspraken blijven in stand;

•	 de zinnen “mits de bedrijfsvoering dit toelaat” worden ver-
vangen door “in onderling overleg”;

•	 voor werknemers die met hun werkgever de garantie-af-
spraak maken op jaarbasis niet meer dan 2600, 2860 of 3120 
uur te werken blijft de wekelijkse 40-uur garantie bestaan 
tenzij de werknemer anders verzoekt;

•	 de extra vakantiedagen afhankelijk van aantal dienstjaren 
en/of leeftijd (maximaal 5) blijven in stand. Deze dagen ko-
men in het Persoonlijk Keuze Budget (PKB);

•	 in het persoonlijk Keuze Budget worden ook 2 bovenwette-

lijke vakantiedagen opgenomen;
•	 de nachttoeslag wordt 19% over alle gewerkte uren tussen 

21.00 uur en 05.00 uur. Deze toeslag geldt dus ook voor de 
in het weekend gewerkte uren en komt naast een eventuele 
overuurtoeslag;

•	 bij opname zorgverlof zal de pensioenopbouw doorgaan; het 
afbouwen van de persoonlijke toeslag geldt niet voor werk-
nemers van 55 jaar en ouder;

•	 toeslagen worden opgenomen in het uit te betalen loon over 
de vakantiedagen.

Bij het gereed maken van de kopij kregen we het bericht dat de 
cao Transport nog geen gelopen koers is. De achterban van de 
bonden moet zich de komende maand over het onderhande-
lingsresultaat uitspreken. De sub-sectorraad van FNV Trans-
port en Logistiek heeft een negatief advies aan de achterban 
gegeven.  De sub-sectorraad meent dat het eindresultaat nu 
weliswaar beter is dan het oude eindbod van TLN, maar dat 
er behoudens de 10 procent loonstijging nog altijd sprake is 
van een forse achteruitgang ten opzichte van de huidige cao. 
De sub-sectorraad tilt zwaar aan het feit dat er nog altijd geen 
garantie ligt voor een maximaal 8-urige werkdag. De raad stelt 
dat de 160/4 regeling buiten de cao zou moeten blijven om so-
ciale dumping tegen te gaan.
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Wist u dat...                     Ingezonden door een lid

…voor de verkiezingen 28 partijen zich druk maakten over mijn toekomst en momenteel niemand meer?

…als oud veilingmeester Pechtold in het kabinet komt wetsvoorstellen per opbod worden aangenomen?

…formule 1 coureurs onderbetaald worden want Max moet de boodschappen rondbrengen voor Jumbo?

…ouderen langer thuis moeten wonen en er dus minder (huur)woningen beschikbaar zijn voor jongeren?

…stemmen per computer onveilig is maar 9 miljoen belastingaangiftes per computer wel veilig zijn?

…voormalig FNV voorzitster Agnes Jongerius het vorige kabinet mee hielp met de pensioen afbraak?      

…zij hiervoor door haar partij de PVDA rijkelijk werd beloond met een zetel in het Europees parlement?

…het pensioenfonds voor oud europarlementsleden een dekkingsgraad heeft van ongeveer 37%?

…de 1000 oud leden van het parlement toch riant beloond moeten worden in hun pensioenvoorziening?

…Brussel hiervoor meer dan 230 miljoen wil gaan stelen van alle Europese belastingbetalers?

…Nederlandse pensioenfondsen aan geld meer dan 2 keer het bruto nationaal product in kas hebben?

…onze regering steevast beweert dat dit te weinig is en de pensioenen daarom gekort moeten worden?

…bomen leven van co2 en als je de regenwouden blijft kappen er een overschot aan co2 blijft ontstaan?

…de Nederlandse politie maar een kwart van de criminaliteit onderzoekt en hiervan slechts 20% oplost?

…de politie misschien in mini’s gaat rijden terwijl je van onze Hermandad toch het maximale verwacht?

…knetterpolitici, seksrobot, superflitspaal, zwembadterreur en toeterturk leuke scrabble woorden zijn?

…een oud dieseltje dat een op 30 verbruikt vanwege milieuregels Rotterdam centrum niet meer in mag?

…als je op de Erasmusbrug staat er schepen langs varen die 10.000 liter brandstof per uur verstoken?

…men van plan is om sensoren in een incontinentieluier in te bouwen en dat dit poeplink is?

…verzorgingstehuizen dan per computer kunnen gaan bijhouden wie er een volle luier heeft?

…slimme technologische innovatieve snufjes en menselijke waardigheid niet altijd hand in hand gaan?

…men voor het deelnemen aan een anonieme enquête per internet achteraf vaak bedankt wordt?

…politici meestal op een roze wolk leven en het klootjesvolk onder een permanente donderwolk?

…iemand die zijn vuile was via de media naar buiten brengt vaak schreeuwt om een beetje aandacht?

…als je vanwege het mestprobleem koeien exporteert eigenlijk het mestprobleem geëxporteerd wordt?

…we met veel sociale media verbonden zijn en soms niet meer weten waarmee we verbonden zijn?

…in een Nederlandse dierentuin 2 panda’s in een hutje van 6 miljoen wonen en dat dit van de zotte is?

…tegenwoordig alles in het teken van de duurzaamheid staat en de mens het minst duurzaam is?  

Jo Abwistdat 
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Voor u gelezen
Bronnen: www.rijskoverheid.nl/minsteries/szw/nieuws

AANPASSING MINIMUMLOON BIJ STUKLOON PAS IN 
2018
Per 1 juli 2017 wordt het minimum(jeugd)loon aangepast: 
het volwassen minimumloon vangt dan aan bij 22 jaar en de 
staffels voor de minimumjeugdlonen vanaf 18 jaar worden 
iets verhoogd. De aanpassing is een van de maatregelen uit de 
wet Verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het 
volwassenminimumloon en aanpassing van minimumloon bij 
stukloon en bij meerwerk (Stb 2017, 24). De onderdelen uit de 
wet die betrekking hebben op het stukloon zullen echter pas 
per 1 januari 2018 in werking treden.
Bron: Regeling voorwaarden en publicatie stukloonnorm (Stcrt 
2017, 18600); TK 2016-2017, 34 573, nr. 11 en 19; Stb 2017, 24

STAKEN MAG GEEN GEVOLGEN HEBBEN VOOR 
HOOGTE WW-UITKERING
De Centrale Raad van Beroep heeft op 5 april 2017 
geoordeeld dat de omstandigheid dat werknemers die hebben 
gestaakt een lager dagloon hebben en daardoor een lagere 
werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) ontvangen, een 
indirecte beperking oplevert van het stakingsrecht
De zaak betrof enkele ex-werknemers van voormalige 
vangrailproducent Prins Dokkum. In 2013 voerden de 
werknemers actie tegen de sluiting van hun fabriek. In 
totaal werd er door de werknemers 14 dagen gestaakt. Hun 
acties hadden geen succes. De fabriek werd gesloten en de 
werknemers belandden in de WW, waar ze een lagere uitkering 
kregen: vanwege de stakingsdagen kwam het UWV onder de 
toen geldige regelgeving op een lager dagloon uit.
Volgens de Centrale Raad van Beroep kan het feit dat het gebruik 
maken van het stakingsrecht tot gevolg kan hebben dat de WW-
uitkering lager uitvalt, werknemers weerhouden deel te nemen 
aan een staking. Werknemers worden aldus (indirect) beperkt 
in hun stakingsrecht. Het meetellen van de stakingsdagen als 
loondagen zonder daar (vervangend) loon tegenover te stellen 
bij de berekening van het dagloon is volgens de Centrale Raad 
van Beroep in strijd met het stakingsrecht dat werknemers 
hebben op grond van het Europees Sociaal handvest. De 
Centrale Raad van Beroep heeft bepaald dat het UWV voor deze 

stakende werknemers het dagloon opnieuw moet vaststellen. 
Daarbij moet het UWV alvast de nieuwe berekeningsmethode 
hanteren die is neergelegd in het aangepaste Dagloonbesluit 
werknemersverzekeringen.
Met het besluit van 24 oktober 2016 is een aanpassing van 
het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen gepubliceerd. 
De aanpassing heeft ondermeer betrekking op de berekening 
van het dagloon voor werknemers die in het jaar voorafgaande 
aan de uitkering hebben deelgenomen aan werkstakingen 
en daardoor geen loon hebben ontvangen. Volgens deze 
aanpassing moeten dagen verloren met een werkstaking net 
zo worden behandeld als verlofdagen als gevolg waarvan geen 
of minder loon is ontvangen: als loon wordt aangemerkt het 
loon dat werd verdiend in het aangiftetijdvak daarvoor of 
daarna. Dit onderdeel van het besluit treedt in werking per 1 
september 2017. 
Jurisprudentie: CRvB 5-04-2017, 15/6842 WW (ECLI:NL 
:CRVB:2017:1180) en 15/6863 WW (ECLI:NL:CRVB:2017:1235)
Bron: Min SZW Besluit van 24 oktober 2016 tot wijziging van het 
Dagloonbesluit werknemersverzekeringen in verband met starters, 
stakingsdagen en 104 weken wachttijd Wet WIA (Stb 2016, 390)

EERSTE KAMER STEMT IN MET WETTELIJK 
MINIMUMLOON VOOR POSTBEZORGERS
Mensen zonder arbeidsovereenkomst, maar die op basis van 
een overeenkomst van opdracht werken (OVO), gaan minimaal 
het wettelijk minimumloon (WML) verdienen. De Eerste 
Kamer heeft onlangs ingestemd met een wetsvoorstel hiervoor 
van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Door betaling van het minimumloon aan deze groep moet 
misbruik van opdrachtnemers worden voorkomen.
Minister Asscher ziet deze wet als een belangrijke stap 
in het verbeteren van de positie van werkenden zonder 
arbeidsovereenkomst. Naar schatting circa 50.000 mensen 
(denk aan postbezorgers), die werken op basis van een OVO, 
krijgen automatisch recht op het minimumloon.

In de huidige situatie geldt het WML alleen voor iemand die 
werkt op basis van een overeenkomst van opdracht als hij 
zich niet mag laten vervangen door een ander. Dit criterium 
blijkt in de praktijk gemakkelijk te omzeilen, waardoor de 
opdrachtgever geen WML hoeft te betalen. Met deze wet wordt 
dit voorkomen.

Het WML geldt niet voor zelfstandige ondernemers. Zij hebben 
een andere positie op de arbeidsmarkt. De wetswijziging gaat 
zes maanden na publicatie in het Staatsblad in werking.

ALLE UITKERINGSGERECHTIGDEN DEZELFDE 
VRIJWILLIGERSVERGOEDING
Vrijwilligers met een bijstandsuitkering mogen voor maximaal 
€ 150,- per maand met een maximum tot € 1.500,- per jaar een 
(onkosten)vergoeding ontvangen zonder dat het verrekend 
wordt met hun uitkering. Staatssecretaris Klijnsma past 
binnenkort de regels aan.
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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!

Volgens Klijnsma is Vrijwilligerswerk ontzettend waardevol, 
voor de samenleving en voor de vrijwilliger zelf. 
De aanpassing van de regel zorgt ervoor dat de zogenaamde 
vrijlating onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk voor 
iedereen hetzelfde wordt, ongeacht waarom je welke uitkering 
ontvangt. Nu gelden daar nog verschillende regels voor. 
Klijnsma kiest voor de hoogste uitkering.

LAAGSTE WERKLOOSHEID IN 5 JAAR
Steeds meer mensen hebben een baan. In januari 2017 zijn 
er 24.000 mensen extra aan de slag gegaan. En daarmee zijn 
er voor het eerst meer dan 8,5 miljoen mensen aan het werk. 
Voor de elfde maand op rij zijn er ook minder werklozen. In 
januari 2017 zaten 480.000 mensen zonder werk. Daarmee is 
de werkloosheid nu op het laagste punt in vijf jaar. Dat blijkt 
uit de nieuwste werkloosheidscijfers van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek.
De werkloosheid is de afgelopen jaren flink gedaald. Er zijn nu 
ruim 200.000 werklozen minder dan tijdens de piek van de 
werkloosheid in februari 2014; toen hadden 699.000 mensen 
geen werk.
Nederland heeft (met 9,8 %) na Duitsland de laagste 
jeugdwerkloosheid van Europa. 139.000 jongeren waren in 
januari 2017 nog op zoek naar werk. Het afgelopen jaar zijn er 
42.000 jongeren met een betaalde baan bijgekomen. In januari 
kwam het aantal jongeren met betaald werk uit op zo’n 1,3 
miljoen.
Het aantal nieuwe uitkeringen in januari (45.000) is in acht 
jaar tijd niet zo laag geweest als nu. Dat zijn er bijvoorbeeld 
11.000 minder dan vorig jaar januari. Eind januari 2017 waren 
er 419.000 mensen met een ww-uitkering.

DUIZENDEN BANEN VOOR KWETSBARE JONGEREN
Het kabinet, gemeenten en UWV willen in twee jaar tijd 28.500 

jongeren die op eigen kracht niet aan de slag kunnen komen 
aan een baan helpen. Dat zijn er bijna een kwart (5500) meer 
dan eerder gedacht. Het eerste jaar is net achter de rug en is 
zeer succesvol verlopen. Daardoor zijn de ambities naar boven 
bijgesteld. Dat heeft minister Lodewijk Asscher van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid onlangs gezegd in Utrecht tijdens 
de opening van de WerkWeek ‘Matchen op werk’ voor de 
aanpak van jeugdwerkloosheid.
De jeugdwerkloosheid is op het laagste niveau in ruim vijf jaar: 
144.000 jongeren zoeken een baan. En maar liefst 1.268.000 
jongeren zijn aan het werk. Dat is het hoogste aantal in 7 jaar. 
Toch vinden niet alle jongeren even makkelijk werk. Zij hebben 
geen of de verkeerde opleiding of een uitkering, minder sociale 
vaardigheden, een beperkt netwerk en laten weinig zien op hun 
CV. Of ze moeten opboksen tegen vooroordelen of hebben last 
van discriminatie.
Niet-westerse migranten hebben het extra lastig op de 
arbeidsmarkt. Ze zijn ruim twee keer zo vaak werkloos als 
andere jongeren, ondanks dat ze het steeds beter doen op 
school. Zij groeien vaker op in achterstandsbuurten, waar 
veel mensen laagopgeleid of werkloos zijn. Daardoor hebben 
ze meer moeite met het maken van een goede studiekeuze en 
hebben ze een beperkt netwerk. Ook hebben zij vanwege hun 
afkomst of woonadres last van vooroordelen of discriminatie.
Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid: “Alle jongeren verdienen een eerlijke kans op 
werk. Hoe hard de economie ook weer groeit, er zijn jongeren 
die het niet in hun eentje redden. Wij willen ze daarom een 
handje helpen, een steuntje in de rug geven. Het begint vaak 
met elkaar in de ogen kijken en dat gebeurt deze week in het 
hele land. Tijdens zo’n ontmoeting draait het om wie je bent 
en wat je kan. Dat is voor veel jongeren een mooie opstap naar 
hun eerstebaan.”

www.facebook.com/vakbondabw

www.plus.google.com/+VakbondabwNl

Volg ons op social media

www.twitter.com/VbABW
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Jubilarissen
25-jarige jubilaris mei 2017
G.M.P. Muijsenberg-Meeks uit Urmond

50-jarige jubilaris mei 2017
D.H.W. Buck uit Kerkrade

60-jarige jubilaris mei 2017
J.H. Lukassen uit Wittem

25-jarige jubilarissen juni 2017
G.P. Bronneberg uit Middelburg
P.A.J. Heppenstrijdt uit Landgraaf
M.N. Hermans uit Heerlen
L.H.M. Maessen uit Roermond
J.M.J.G. Meuwissen uit Buchten

40-jarige jubilarissen juni 2017
G. Colombi-Smid uit Hoensbroek
H.H.F. Haan-Franssen uit Simpelveld
E.M. Kink-Severins uit Landgraaf
B.J.F.K.M. Steyaert uit Geleen

50-jarige jubilarissen juni 2017
E.W.M.G. Boels-Salden uit Obbicht
J.W.L. Hertmann uit Brunssum
W.J.M. Mets uit Beek

60-jarige jubilaris juni 2017
A.  van Leent-Keerssenmeeckers

25-jarige jubilarissen juli 2017
C.H. Dassen uit Kerkrade
P.H.G. Deguelle uit Brunssum
H.J. Hanssen uit Landgraaf
M.J. Meyers uit Landgraaf
H.J.J. Paas uit Heerlen
L. Peters-Somers uit Kerkrade
C.M.H. uit Kerkrade
A. Smeets uit Heerlen
A.G.J.C. van Tongeren uit Kerkrade
M.W.J. Vonk uit Heerlen

40-jarige jubilaris juli 2017
A.M. Kolenburg-van Haaren uit Kerkrade

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

Overleden
Op 15 oktober 2016 overleed in de
leeftijd van 57 jaar ons bondslid
de heer H.C.A. van Roekel uit Hoens-
broek

Op 8 januari 2017 overleed in de 
leeftijd van 77 jaar ons bondslid
de heer H. Paas uit Brunssum

Op 15 januari 2017 overleed in de
Leeftijd van 52 jaar ons bondslid
mevrouw N.J. Schouren uit Vaals

Op 17 januari 2017 overleed in de
leeftijd van 75 jaar ons bondslid
de heer H.H. Walraven uit Beek

Op 19 januari 2017 overleed in de 
leeftijd van 90 jaar ons bondslid
mevrouw L.G. Reinders-Sweelssen uit 
Geleen

Op 23 januari 2017 overleed in de 
leeftijd van 89 jaar ons bondslid
de heer J.M.A.G.G. Bouwens uit Brunssum

Op 10 februari 2017 overleed in de 
leeftijd van 51 jaar ons bondslid
mevrouw M.J. Moed-van Deijck uit 
Hoensbroek

Op 14 februari 2017 overleed in de 
leeftijd van 76 jaar ons bondslid
mevrouw Ch. Eisinga-Iedema uit Hoens-
broek

Op 2 maart 2017 overleed in de 
leeftijd van 85 jaar ons bondslid
mevrouw M. Graat-Schlicher uit Linne

Op 20 maart 2017 overleed in de
leeftijd van 78 jaar ons bondslid
mevrouw J.C.H. van der Voort-Gaastra 
uit Kerkrade

Op 21 maart 2017 0verleed in de
leeftijd van 87 jaar ons bondslid
de heer M.A. Erkens uit Stein

Op 28 maart 2017 overleed in de
leeftijd van 72 jaar ons bondslid
mevrouw M.M.H. Sormani-Fober uit 
Landgraaf

Op 8 april 2017 overleed in de 
leeftijd van 78 jaar ons bondslid
mevrouw D.M. Cleef uit St. Odiliënberg

Op 1 mei 2017 overleed in de
leeftijd van 77 jaar ons bondslid
de heer H.S.L.J. Menten uit Kerkrade

Op 1 mei 2017 overleed in de
leeftijd van 87 jaar ons bondslid
de heer A. Tini uit Heerlen

Op 14 mei 2017 overleed in de
leeftijd van 74 jaar ons bondslid
mevrouw G.M.H.A. van den Berg-Nies-
sen uit Kerkrade

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

Vakbond ABW op internet:
www.vakbondabw.nl



1616

Ik word lid van Vakbond ABW per eerste van

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

tot wederopzegging machtiging om van mijn

rekening af te schrijven de bedragen, die ik

volgens de geldende contributieregeling ver-

schuldigd zal zijn.

Ik wil graag een

individueel lidmaatschap.

een part-time lidmaatschap.

(20 uur per week of minder)

een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.

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

invullen.

exemplaar van de statuten ontvangen.

exemplaar van het juridisch reglement 

ontvangen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Let op: elke vraag altijd invullen!!!

Deze aanmelding werd opgenomen door:

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

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

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

[* doorhalen wat niet van toepassing is.]

Opsturen

in een envelop naar:

Vakbond ABW

Antwoordnummer 113

6400 VB Heerlen

(postzegel niet nodig)

(deze strook niet invullen)

Bondsnummer:

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

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

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

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

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

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

Bondsnr. werver:

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

Aanmeldingsformulier

Contributieregeling Z.O.Z.

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

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

UITGEBREIDER DAN EEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING!

DAARNAAST WORDT UW BELASTINGAANGIFTE 
ELK JAAR GRATIS INGEVULD!

ABW INSCHRIJFFORMULIER  01-10-2007  16:07  Pagina 1
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Geboortedatum: .......................................            Man / Vrouw*

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

Werknr. / stamnr.*: ..........................................................................................................
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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.]
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Vakbond ABW

Antwoordnummer 113

6400 VB Heerlen
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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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Postcode en plaats: ........................................................................................................
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Handtekening: .................................................................................................................
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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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