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Dit wil ik 
met u delen...
Beste leden,

Voor velen van u staat de zomervakantie voor de deur of is 
al in volle gang. Wat een heerlijk gevoel toch om even uit de 
sleur van alledag te komen of al te zijn en af te schakelen. 
Geniet er van!

Ook wij van de Vakbond ABW kijken uit naar onze vakantie 
daar we best 7 héél drukke maanden achter de rug hebben. 
Met als afronding én hoogtepunt onze tweejaarlijkse jubila-
rishuldiging op 21 juni jl. én onze jaarlijkse Algemene Ver-
gadering op 3 juli jl. In deze Vizier kunt u uitgebreid meer 
hierover lezen.

Maar de tijd staat niet stil en dienen we ons te blijven focus-
sen op ontwikkelingen die onze leden aangaan.

Zo lees ik in een recent onderzoek van de Volkskrant over ‘de 
beloning bij 114  toonaangevende bedrijven en instellingen’ 
dat de loonkloof tussen de top en werkvloer nog steeds groeit, 
ook al matigt de top. De topinkomens zijn in jaren niet zo be-
scheiden gestegen als in 2016, maar toch loopt de loonkloof 
met de werkvloer verder op. De hoogste bazen gingen er vorig 
jaar in doorsnee 2,8% op vooruit, het bedrag per werknemer 
steeg met 1,3%.

Ook nu blijkt weer dat werknemers achterblijven bij de loon-
ontwikkelingen. Geen wonder dat drie gerenommeerde instan-
ties (DNB, CPB en IMF) dan ook pleiten voor hogere lonen voor 
werknemers. Gelijke monniken, gelijke kappen, punt!!

Ook ben ik van oordeel dat er echt iets moet gebeuren om 
mensen met een zwaar beroep gezond hun pensioen te laten 
halen - maar eigenlijk geldt dat voor iedereen -, mede ook 
vanwege de gevolgen van de snel stijgende pensioenleeftijd.
Mijn zorgen worden bevestigd in alarmerende actuele berich-
ten van het UWV en twee pensioenfondsen. Het blijkt name-
lijk dat het aantal ouderen dat in de jaren voor het pensioen 
moet leven van de WIA-uitkering – de opvolger van de WAO 
– dit jaar een bijzonder hoge vlucht neemt.

Het UWV zag in 2016 een toename van 12 % in de WIA. En 
recent merkte het pensioenfonds voor de metaal en techniek 
(PMT) een verdubbeling op van het aantal nieuwe arbeidson-
geschikten in twee jaar tijd sinds de pensioenleeftijd in stap-
pen omhoog gaat van 65 naar 67 jaar. 

Ook bij het pensioenfonds Zorg & Welzijn worden ouderen 
vaker (plus 20 %) arbeidsongeschikt verklaard.

En dan tenslotte ook weer héél actueel nog het volgende be-
richt dat ook weer tot een kloof leidt tussen rijke en arme 
mensen. Het blijkt dat alleen rijke mensen nog vroeg met 
pensioen kunnen, althans volgens het onderzoek van de 
heer Montizaan, projectleider bij het Researchcentrum voor 
onderwijs en arbeidsmarkt van de Universiteit Maastricht 
(ROA). Vooral lager opgeleiden moeten langer doorwerken, 
nu de pensioenleeftijd steeds verder omhoog gaat.

De gemiddelde leeftijd waarop mensen stoppen met werken, 
is in tien jaar tijd gestegen van 61 naar 64,5 jaar. Daarbij valt 
op dat lager opgeleiden langer doorwerken dan hoogopgelei-
den, omdat hoger opgeleiden zich dat kunnen veroorloven. 

Vroegpensioenen is een luxegoed aan het worden waar 
steeds vaker alleen vermogenden aanspraak op kunnen ma-
ken. Laagopgeleiden gaan nu door tot iets na hun 65ste. 
Terwijl hoogopgeleiden gemiddeld al stoppen voordat ze 64 
jaar worden.

Ik vind het verschil in de gemiddelde pensioenleeftijd een 
punt van zorg, omdat er dus eigenlijk 2 pensioenleeftijden 
zijn ontstaan. 

Wat ben én blijf ik dan ook bijzonder trots op het standpunt 
van onze Vakbond ABW die gemotiveerd vast wilde blijven 
houden aan een pensioenleeftijd van 65 jaar en niet wilde 
meegaan in de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd. 
Min of meer hebben wij als Vakbond ABW al deze vervelende 
bijkomstigheden al voorzien bij het begin van de invoering 
van het verhogen van de AOW-leeftijd.

We blijven ook in de toekomst voor jullie alert op ongewenste 
ontwikkelingen.

Jack Hurxkens,
voorzitter.
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Algemene vergadering 2017
Schijnt na jaren van bezuinigen én de broekriem 

strak aantrekken nu eindelijk de zon?

Vervolgens stond de voorzitter ook stil bij ontwikkelingen 
in eigen land. Hij vroeg zich af hoe heet de zomer hier gaat 
worden? Want als we kijken naar de politiek, dan gaat het op 
het Binnenhof in ieder geval héél heet worden met af en toe 
wat pittige onweersbuien die leiden tot veel overlast.
Want na ruim 4 maanden na de Tweede Kamer verkiezingen op 
15 maart jl., is er nog steeds geen formatie.
Edith Schippers is het niet gelukt, maar ook de doorgewinterde 
Tjeenk Willink, ook wel de EHBO’er van het Binnenhof 
genoemd, die menige pleister geplakt heeft en noodverbandjes 
aangelegd heeft, is het als formateur ook niet gelukt de formatie 

uit het slop te trekken. En nu is de eer aan 
oud minister Gerrit Zalm.  De voorzitter is 
benieuwd of de uitdrukking “Drie maal is 
scheepsrecht”, nu echt gaat gelden, en het 
Zalm gaat lukken een christelijk liberaal 
meerderheidskabinet te formeren met 
VVD, D66, CDA en de Christen Unie.
Na deze intro van zorgen focuste de 
voorzitter zich op eigen land en dan met 
name op de recente zonnige berichten over 
de economie in Nederland. Want volgens 
De Nederlandse Bank (DNB) schijnt overal 
in de economie de zon en wel zodanig dat 
de lonen best wat omhoog mogen en sneller 
omhoog mogen. En dat wordt ook beaamd 
door het Centraal Planbureau (CPB) en door 
het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

De voorzitter vindt het een mooi bericht dat na al die jaren 
van bezuinigen en de broekriem strak aantrekken nu 
eindelijk voorstellen komen om onze portemonnee weer wat 
te spekken, en dat bericht komt notabene van de drie meest 
vooraanstaande instellingen hieromtrent.
Volgens de DNB bereikt de economische groei met 2,5 % de 
hoogste groei in tien jaar. En dit is gewoon gezonde economische 
groei. De crisis en de bijbehorende malaise verdwijnen steeds 
meer naar de achtergrond.
Ook de werkloosheid blijft dalen en daarvan profiteert vrijwel 
alles en iedereen. 

Om te noteren
•	 Het volgende nummer, Vizier 4, verschijnt op maandag                    

18 december 2017.

•	 U kunt kopij inleveren tot uiterlijk maandag 20 november 2017 

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

Voorzitter Jack Hurxkens heette de aanwezigen welkom op deze warme broeierige zomeravond in de Graanschuur 
van Auberge de Rousch te Heerlen. En dat het niet alleen broeierig was in deze vergaderzaal, bleek ook uit zijn zorgen 
over drie actoren die het huidige broeierige mondiale klimaat tot hogere temperaturen doen stijgen, te weten Donald 
Trump, Kim Jong-Un en IS.
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Dat deze drie instellingen (DNB, CPB en IMF) pleiten voor 
hogere lonen is historisch bezien al heel wat. President Klaas 
Knot van de DNB heeft al meerdere malen gezegd dat de 
salarissen en daarmee dus ook de uitkeringen in Nederland 
sneller omhoog moeten. 
Dus de economie groeit nu echt en blijft dat doen, de 
werkloosheid daalt, het vertrouwen is groot.
En als kers op de taart noemde de voorzitter ook het bericht 
van de Europese Commissie, namelijk dat Nederland tot de zes 
beste innovatieleiders van Europa hoort. 
Nederland staat op de vijfde plek en heeft voor het eerst niemand 
minder als Duitsland achter zich gelaten. Het is de tweede 
keer dat Nederland tot innovatieleider wordt uitgeroepen. 
Innovatie wordt gezien als dé motor van de economische groei 
en kan daarnaast de groei op langere termijn stuwen. 
De voorzitter vervolgde zijn welkomstwoord met datgene 
waarvoor de Vakbond ABW staat, te weten de vakbond voor 
IEDEREEN! Voor man, vrouw, jong, oud, werkenden en niet-
werkenden. 

Het goede bericht over de groei van de economie en de daling 
van de werkloosheid geldt voor iedereen, dus voor ons allemaal 
en dus ook voor al onze leden. 
Kortom de economie trekt aan, de arbeidsmarkt herstelt en 
het aantal banen en vacatures blijft toenemen. Hij plaatste 
wel een kanttekening hierbij, namelijk dat tal van sectoren 
nauwelijks geschikt personeel kunnen vinden. Vooral in de 
bouw, techniek, ICT en de metaalsector luiden bedrijven de 
noodklok omdat er een schaarste is aan vakkrachten.Kijkend 
naar de diverse doelgroepen van de Vakbond ABW - man, vrouw, 
jong, oud, werkenden en niet-werkenden - , stond hij stil bij een 
aantal ontwikkelingen die enerzijds betrekking hebben op deze 
doelgroepen of anderzijds die doelgroepen kunnen raken. 

Ouderen
Hij begon met de ouderen. Het goede nieuws is dat de AOW 
ook op peil blijft voor kostendelers. En wat betekent dit? Dat 
betekent dat een alleenstaande AOW-er die met zijn kind 
een huis deelt,in de toekomst ook recht blijft behouden op 
de hoge AOW-uitkering voor de alleenstaande. Dit betekent 
dat de zogenoemde kostendelersnorm in de AOW niet wordt 
ingevoerd. Dit heeft het kabinet bij voorjaarsnota besloten.

Mensen met een klein pensioen
Het tweede goeie bericht dat hij noemde voor de ouderen maar 
ook alle anderen is de oplossing voor mensen met een klein 
pensioen.  In plaats van mensen te verplichten om tussentijds 
kleine pensioenbedragen af te kopen, gaan pensioenfondsen en 
verzekeraars deze kleine pensioenen samenvoegen. Door deze 
te bundelen, krijgen die kleine pensioenen een echte pensioen-
bestemming.

Vrouwen

Pensioen gescheiden vrouwen
Een minder goed bericht dat weliswaar ook betrekking heeft 
op het onderwerp pensioenen betreft de doelgroep vrouwen. 
Twee derde van de gescheiden vrouwen in Nederland praat 
niet tijdens de scheiding over het verdelen van het pensioen. 

Dit kan voor de vrouwen tot een flink pensioentekort leiden. 
Zo’n 45 % van de gescheiden vrouwen denkt ten onrechte dat 
een scheiding geen invloed heeft op hun pensioen, blijkt uit 
een onlangs gepubliceerd onderzoek van Motiv-action dat in 
opdracht van Mijnpensioenoverzicht.nl is uitgevoerd. Een 
scheiding heeft wel degelijk gevolgen voor het opgebouwde 
pensioen van beide partners. Een derde van de vrouwen is er 
niet van op de hoogte dat ze bij een scheiding daar iets over 
zouden moeten vastleggen. Verder blijkt dat een kwart van de 
ondervraagde vrouwen niet weet of zij tijdens hun huwelijk 
pensioen hebben opgebouwd.
De voorzitter vindt deze onderzoeksresultaten zeer veront-
rustend, omdat het toch een taak is van de echtscheidings-
advocaat om hun cliënten daarop te wijzen.
Hij weet in ieder geval zeker dat leden die bij de Vakbond ABW  
gebruik maken van de mogelijkheid om hun scheiding te laten 
regelen door onze vakbondsadvocaten wel nadrukkelijk hierop 
gewezen worden.

Discriminatie zwangerschap
Een ander punt dat ook vrouwen aangaat en nogal 
verontrustend is, vindt de voorzitter dat kort na de lancering 
van een nieuw meldpunt discriminatie zwangerschap er in twee 
weken tijd 550 meldingen zijn binnengekomen. Dat heeft het 
College voor de Rechten van de Mens onlangs bekendgemaakt. 
De meldingen komen vooral van vrouwen met een tijdelijk of 
flexibel contract bij een werkgever. Ook vrouwen die werken 
via een uitzend- of detacheringsbureau melden zich. Het 
hoge aantal meldingen dat in relatief korte tijd binnenkwam, 
onderstreept de urgentie van het probleem. Het maakt duidelijk 
dat de huidige aanpak van zwangerschapsdiscriminatie verder 
moet worden aangescherpt.
Als voorzitter van de Vakbond ABW vindt hij die discriminatie 
in welke vorm dan ook sowieso volstrekt onacceptabel. 
Zwangerschap mag natuurlijk nooit een reden zijn om iemand af 
te wijzen of te ontslaan. Ook de minister van Sociale Zaken heeft 
deze klacht serieus genomen en verwijst naar het nieuwe actieplan 
zwangerschapsdiscriminatie, om het probleem intensiever aan te 
pakken. Vrouwen krijgen via de GGD en de verloskundigen meer 
informatie over hun rechten en plichten tijdens de zwangerschap. 
Ook komt er meer voorlichting aan werkgevers via de campagne 
arbeidsmarktdiscriminatie en een gerichte inzet van het team 
arbeidsdiscriminatie bij de Inspectie SZW. 
En natuurlijk zullen wij als Vakbond ABW bij leden die zich 
hiermee bij ons melden alles uit de kast trekken om dit tegen 
te gaan.

Zorgen
Maar naast de door de voorzitter hiervoor genoemde punten, 
zijn er ook algemene punten die hem en onze vakbond zorgen 
baren en die al onze doelgroepen raken. Vorig jaar maakte hij 
in de Algemene Vergadering reeds melding van de enorme 
bezuinigingen in de zorg. Bezuinigingen in de verpleeghuizen 
werden weliswaar enigszins teruggedraaid, maar de overige 
inkrimpingen bleven overeind.
Als hij dan in een onlangs gepubliceerde lijst met groot-
verdieners in de ouderenzorg leest dat de topbestuurders 
ouderenzorg 68 miljoen opstrijken, dan is dit extra wrang. 
Temeer ook omdat er bij zorgmedewerkers sprake is van 
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een groot personeelstekort. Zo hadden van de 68 miljoen 
euro die aan bestuurders is betaald, makkelijk extra meer 
zorgmedewerkers in de ouderenzorg kunnen werken. En we 
weten dat meer medewerkers hard nodig zijn in deze sector. De 
werkdruk is enorm. Dit geld had goed besteed kunnen worden 
aan een goede normbezetting. 

Rijke mensen eerder met pensioen
Ter afronding van zijn welkomstwoord noemt de voorzitter  
nog het volgende punt, namelijk dat alleen rijke mensen nog 
vroeg met pensioen kunnen, althans volgens het onderzoek 
van de heer Montizaan, projectleider bij het Researchcentrum 
voor onderwijs en arbeidsmarkt van de Universiteit Maastricht 
(ROA). Het blijkt namelijk dat vooral lager opgeleiden langer 
moeten doorwerken, nu de pensioenleeftijd steeds verder 
omhoog gaat. De gemiddelde leeftijd waarop mensen stoppen 
met werken, is in tien jaar tijd gestegen van 61 naar 64,5 jaar. 
Daarbij valt op dat lager opgeleiden langer doorwerken dan 
hoogopgeleiden. Doorgaans wordt gedacht dat vooral hbo- en 
universitair- geschoolden tot op latere leeftijd blijven werken, 
omdat ze hun werk zo leuk vinden. Dat klopt ook wel, maar 
in de praktijk blijkt ook dat zij juist vaker eerder stoppen 
doordat ze zich dat kunnen veroorloven. Vroegpensioenen 
is een luxegoed aan het worden waar steeds vaker alleen 
vermogenden aanspraak op kunnen maken. Laagopgeleiden 
werken momenteel gemiddeld een jaar langer door dan 
hoogopgeleiden. Zij gaan vaker pas met pensioen rond de 
AOW-leeftijd, blijkt uit onderzoek van Montizaan. Het verschil 
in de gemiddelde pensioenleeftijd is een punt van zorg, omdat 
er dus eigenlijk 2 pensioenleeftijden zijn ontstaan. 
In 2003 kon nog iedereen rond de 61 jaar stoppen met werken, 
al dan niet met een vut-regeling of een vroeg-pensioen. 
Laagopgeleiden gaan nu door tot iets na hun 65ste. Terwijl 
hoogopgeleiden gemiddeld al stoppen voordat ze 64 jaar worden.
Bij de lager opgeleiden stijgt de pensioenleeftijd het hardst 
omdat zij niet de financiële middelen hebben om eerder te 
stoppen. Vooral onder mensen met een lage sociaaleconomische 
status die een laag pensioen hebben, is de pensioenleeftijd het 
hardst gestegen, meldt Montizaan. 
Het verschil in de gemiddelde pensioenleeftijd vindt de voor-
zitter een groot punt van zorg. Sinds de pensioengerechtigde 
leeftijd opschuift, verdubbelt ook jaarlijks het aantal 
65-plussers in de bijstand. In 2013 vroegen nog maar 500 
ouderen een bijstandsuitkering aan omdat ze tijdelijk nog geen 
AOW ontvingen. 
De pensioengerechtigde leeftijd was toen voor het eerst 
omhoog gegaan, naar 65 jaar en 1 maand. In 2014 steeg het 
naar 1000 personen en in 2015 al naar bijna 2000.
Vorig jaar - toen de AOW-gerechtigde leeftijd op 65 jaar en 6 
maanden lag - steeg het aantal 65-plussers in de bijstand naar 
ruim 4000, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS). 

ABW-standpunt 65 jaar met pensioen
Eens temeer blijft hij dan ook bijzonder trots op het standpunt 
van onze Vakbond ABW die gemotiveerd vast wilde blijven 
houden aan een pensioenleeftijd van 65 jaar. 
Min of meer hebben wij als Vakbond ABW al deze vervelende 
bijkomstigheden al voorzien bij het begin van de invoering 

van het verhogen van de AOW-leeftijd. Regelmatig heeft 
de voorzitter in de AV zijn zorgen geuit over de kloof die in 
Nederland steeds meer ontstaat tussen o.a. jong en oud, hoog- 
en laagopgeleid en rijk en arm. 
Met dit nieuwe onderzoek van de heer Montizaan blijkt ook 
nu weer dat die kloof tussen rijk en arm er nog steeds is; en 
nu zelfs ook aanwezig is op het gebied van eerder stoppen met 
werken. Want zo als blijkt; alleen rijke mensen kunnen nog 
eerder met pensioen gaan.

Nederlandse bevolking gelukkig
Nadat de voorzitter een aantal ontwikkelingen schetste die van 
groot belang zijn voor onze doelgroepen, en ook onze zorgen 
als Vakbond ABW over deze ontwikkelingen, sloot hij zijn 
welkomstwoord met een mooi bericht af, namelijk: Uit onderzoek 
blijkt dat gemiddeld 87 % van de Nederlandse bevolking gelukkig 
is. Ons land staat daarmee tweede op de ranglijst van Europese 
landen, net achter Denemarken. Uiteindelijk gaat het zijns 
inziens om gelukkig zijn in het leven, niet waar? 

Stembureau 
Voor het goed verlopen van de verkiezingen werd een 
stembureau benoemd. Het stembureau bestaat uit Fred 
Saaltink, Bert Kieboom, Nico Roijen en Wim Krewinkel. Als 
voorzitter van het stembureau werd vakbondsadvocaat Frans 
Bronneberg benoemd. Het stembureau had een rustige avond, 
daar het niet heel vaak in actie hoefde te komen.

Kascontrolecommissie 
Toine Schaaf presenteerde de bevindingen van de voltallige 
commissie die op 14 juni jl. de kascontrole verrichtten. De 
commissie had geen op- en/of aanmerkingen en verleende het 
hoofdbestuur en de penningmeester decharge.

Toine Schaaf (Kascontrole)
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Jaarrekening 2016
Zoals u de laatste jaren een beetje van de secretaris/
penningmeester gewend bent, kijkt ze samen met de aanwezigen 
even naar het eindresultaat, dus naar het eindsaldo. 
En hier kunnen we in ieder geval al vaststellen dat het eindsaldo 
2016 er een stuk bevorderlijker uitziet in vergelijking met het 
eindsaldo 2015. Het is weliswaar nog steeds negatief, maar wel 
een stuk minder negatief als de voorgaande jaren. Dat betekent 
ook dat onze doorgevoerde bezuinigingen zijn vruchten 
hebben afgeworpen. Maar daarbij dient wel nadrukkelijk nog 
opgemerkt te worden dat hierbij een aantal eenmalige posten 
en/of posten die jaarlijks enorm van elkaar kunnen afwijken 
en vervolgens ook niet beïnvloedbaar zijn, een grote rol spelen. 
Het gaat hier o.a. om de eenmalige opbrengsten (koerswinsten) 
die het gevolg zijn van de verkoop van een 3-tal beleggingen,  
de “Ontvangen uitkeringen bij ziekte“ en de post “Beschikbaar 
gekomen rendement uit de Stichting Wachtgeldfonds”. Ook het 
bedrijfsresultaat is ten opzichte van vorig jaar een stuk minder 
slecht, maar nog steeds negatief. Hier kunnen we wel beter zien 
wat onze doorgevoerde bezuinigingen daadwerkelijk hebben 
opgeleverd. Als we kijken naar de financieel eindresultaten 
over de jaren 2013, 2014, 2015 en 2016, dan kunnen we een 
dalende lijn in de negatieve bedragen vaststellen. Kijken we 
naar het bedrijfsresultaat in diezelfde periode, dan kunnen we 
concluderen dat met uitzondering van het jaar 2014 ook daar 
sprake is van een dalende lijn in de negatieve bedragen. 
De eindconclusie volgens de 
secretaris/penningmeester is 
dat het eindsaldo 2016 een 
mooie uitkomst is in vergelijking 
met 2015. Maar we kunnen 
er ook niet te veel positieve 
gedachtes aan vast koppelen 
als we de uitkomsten van de 
bedrijfsresultaten met elkaar 
gaan vergelijken.

Actieprogramma 

Hoofdbestuur
Voorzitter Jack Hurxkens pre-
senteerde het Actie en Beleids-
programma van het HB. Hij 
meldde dat het hoofdbestuur 
heeft vastgesteld dat het 
gepresenteerde actie- en be-
leidsprogramma van vorig jaar bijna één op één “door geboekt” 
moet gaan worden naar dit jaar. Dit vanwege het feit dat de 
acties en beleidsvoornemens van vorige keer nog altijd zeer 
toepasbaar zijn, zo niet zelfs een noodzaak zijn en blijven. 
Dat betekent ook dat het accent van het hoofdbestuur nog 
steeds op het zogenaamde B-3-programma ligt en dus ook 
nog steeds van toepassing is. En dat is nu al voor het vierde 
opeenvolgende jaar. Hij memoreerde wat het B-3-programma 
is, namelijk het Behouden van Leden, het Binden van Leden 
en het Bewuster maken van leden.
In vogelvlucht noemde hij de belangrijkste acties en 
beleidsvoornemens op:
1. Een belangrijk actie- c.q. beleidspunt is het up-to-date 

blijven met betrekking tot de individuele en collectieve 
belangenbehartiging. Zo hebben we een geslaagde col-
lectieve actie gehad aangaande de Oproep voor zieke 
werknemers en hun verlofdagen. En voor onze leden die 
te maken krijgen met belastingaangiften uit Duitsland 
kunnen we nu ook onze  individuele belangenbehartiging 
laten plaatsvinden en hen hierbij helpen. Hierover hebben 
we namelijk een informatiebijeenkomst kunnen houden 
waarbij ook een Duitse belastingambtenaar aanwezig was. 
Hierdoor zijn we enigszins wegwijs gemaakt in het Duitse 
belastingstelsel.

2. Daarnaast blijven we ook de wetten en beleidsvoornemens 
monitoren en zullen we eventueel ageren als deze onze 
leden duperen.

3. Voor het jaar 2017 is door het hoofdbestuur ook weer het 
CAO-beleid vastgesteld. 

4. Het blijven organiseren van informatiebijeenkomsten; 
ook wel ambassadeursbijeenkomsten genoemd is en 
blijft evenzo een belangrijk actie- en beleidsonderdeel. 
Hierbij horen ook de pensioenbijeenkomsten. Als 
hij naar de afgelopen periode kijkt zijn al deze 
informatiebijeenkomsten extreem goed bezocht. 

5. Ook de week van de loonstrook - die we nu al een 2-tal 
jaren hebben gehouden - blijven we elk jaar uitroepen.

6. Daarnaast hebben we geprobeerd een kaderscholing aan 
onze leden aan te bieden via een oproep in Vizier. Want 

kaderleden zijn onze ambassadeurs en zijn heel belangrijk 
voor het functioneren van onze vakbond. Helaas was 
de respons te gering om een scholing van formaat op te 
zetten.

7. En dan het laatste actie- en beleidspunt, is de ledenwerving. 
Met name ten aanzien van het actiepunt ledenwerving 
heeft het hoofdbestuur de eerder in het leven geroepen 
Werkgroep Beleid XL weer geactiveerd. Deze werkgroep 
houdt zich nu alleen nog  maar bezig met één agendapunt 
en dat is natuurlijk het agendapunt ledenwerving.

In de volgende Algemene Vergadering hopen wij natuurlijk 
nader verslag te kunnen uitbrengen van deze bevindingen en 

Indra Kandhai
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acties die er toe moeten gaan bijdragen dat ons ledenaantal 
weer gaat toenemen c.q. in ieder geval de ledendaling kan 
stoppen.

Bondsgroepen
Na de presentatie van het Actieprogramma van het HB 
presenteerden de Bondsgroepen hun Actieprogramma’s.
Namens de Bondsgroepen Industrie en Dienstverlening 
presenteerde vakbondsbestuurder bedrijvenwerk Roger van 
den Broek het Actieprogramma. Na hem volgde Henri Simon 
namens de Bondsgroep Sociale Werkvoorziening.
Ans Kolenburg sloot de rij af met het Actieprogramma van de 
Bondsgroep Gepensioneerden & Uitkeringsgerechtigden.
De rode draad in alle Actieprogramma’s is het volgen van 
actuele ontwikkelingen aangaande de Bondsgroep, daar waar 
nodig reageren richting lokale en landelijke politiek én meer 
leden enthousiasmeren voor deelname aan de vergaderingen 
van de Bondsgroepen.

Verslag secretaris/penningmeester
De secretaris/penningmeester is zeer verheugd over de positieve 
berichten genoemd door de voorzitter in zijn welkomstwoord, 
namelijk dat de economie groeit, de ondernemingswinsten 
ijzersterk blijken en dat de roep om hogere lonen uit onverwachte 
hoek komen van zeer gezaghebbende instanties als het Centraal 
Planbureau, De Nederlandsche Bank en het IMF.
Dus vindt ze dat de vakbonden het goede gevoel beginnen te 
krijgen: er is meer te halen dan de langzamerhand gebruikelijke 
loonmatiging. Dat zien we dan ook, arbeidsconflicten gaan nu 
weer over geld én over werk. 
Ze stelt voor om te kijken naar wat wij als Vakbond ABW 
allemaal hebben gedaan in het afgelopen verslagjaar. Een en 
ander staat uitvoerig beschreven in de Beschrijvingsbrief en 
wel op de pagina’s 16 t/m 43.
Ze zal stil staan bij een aantal zaken van de core business van 
de Vakbond ABW, dat is de belangenbehartiging van onze leden 
op zowel het individuele als het collectieve vlak. 

Als we eerst kijken naar de individuele belangenbehartiging, 
dan kunnen we met genoegen vaststellen dat de spreekuren 

van de vakbondsbestuurders en de vakbondsadvocaten weer 
druk bezocht zijn door onze leden. Daarnaast hebben we het in 
de periode van 2 maart tot 1 mei 2017 ook heel druk gehad met 
onze jaarlijkse belastingservice. Ook dit jaar hebben we, om 

weer helemaal up to date te zijn qua fiscale kennis en zodoende 
om een goede belastingservice te kunnen verlenen, ook diverse 
cursussen en informatiebijeenkomsten gevolgd.
Op het gebied van de collectieve belangenbehartiging zijn we 
ook op diverse terreinen actief geweest. In het actieprogramma 
van het Hoofdbestuur noemde de voorzitter reeds de geslaagde 
collectieve actie met een oproep voor zieke werknemers en hun 
verlofdagen. Maar ook hebben we ons intensief bezig gehouden 
met het afsluiten van CAO’s. Sommige CAO-onderhandelingen 
zijn overigens nog gaande. Ze wil ook aandacht vragen voor 
zaken waar je als vakbond niet altijd een grip op hebt. En 
dan moet je denken aan bijvoorbeeld een faillissement van 
bedrijven, of het feit dat bedrijven aansluiten bij een landelijke 
branche CAO, of de melding van een bedrijf dat je als Vakbond 
ABW niet meer representatief bent omdat je – vinden zij - te 
weinig leden hebt én dus geen CAO-partner meer mag zijn. 
Maar in de collectieve belangenbehartiging gaat het overigens 
niet alleen om het afsluiten van CAO’s. Zo vindt er regelmatig 
periodiek overleg plaats met de directies en HRM managers van 
een groot aantal bedrijven over diverse arbeidsvoorwaardelijke 
aangelegenheden. Verder geven we ook acte de presence 
bij reorganisaties en het afsluiten van Sociaal Plannen. 
De secretaris/penningmeester sloot haar verslag over de 
collectieve belangenbehartiging af met een zestal memorabele 
activiteiten: 
1. Aandacht vragen bij de verschillende SW-bedrijven in de 

regio voor het scheppen van goede randvoorwaarden bij 
het detacheren van medewerkers. De verantwoordelijke 
wethouders zijn door middel van een petitie gevraagd zorg 
te dragen voor een zorgvuldig proces. En de betreffende 
bedrijven zijn gevraagd om interne richtlijnen op te stellen 
om ook op individuele basis te komen tot kwalitatief goede 
detacheringen; 

2. Aandacht vragen via de ondernemingsraden bij diverse 
zorgorganisaties zoals Vivantes, Cicero en Meander voor 
werkdruk, het rooster en de plus en min uren problematiek;

Roger van den Broek
Industrie en Dienstverlening

Henri Simon
Sociale Werkvoorziening

Ans Kolenburg
Gepensioneerden & 
Uitkeringsgerechtigden
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3. Het promoten van onze Vakbond ABW in bedrijven. 
Zo hebben we onlangs op uitnodiging van twee actieve 
kaderleden én Ondernemingsraad-leden van het be-
drijf Kobelco een uitnodiging gehad om onze bond te 
presenteren en promoten. Een dergelijke uitnodiging is 
redelijk uniek, daar in de praktijk het juist andersom is. 
We proberen ons dan uit te nodigen voor een promotie 
over onze vakbond met in ons achterhoofd natuurlijk het 
werven van méér leden; 

4. Het bijstaan van ondernemingsraden van bedrijven, en 
dan moet je denken aan het geven van adviezen in de 
breedste zin des woords. Veel vragen zijn gericht op de rol 
van de ondernemingsraad bij reorganisaties en fusies en 
de diverse aspecten van het advies- en instemmingsrecht;

5. Het ontwikkelen en optimaliseren we onze netwerken 
binnen diverse bedrijven en bedrijfsledengroepen;

6. Het ondersteunen en begeleiden van de Vakbond 
ABW-kandidaten niet alleen bij deelname aan mede-
zeggenschaps-verkiezingen (OC, RVO en OR), maar ook 
bij het voeren van campagnes.

Naast de individuele en collectieve belangenbehartiging 
wilde de secretaris/penningmeester de aanwezigen een vijftal 
succesvolle acties in het kader van onze dienstverlening niet 
onthouden.
Ze plaatste wel een algemene opmerking hierbij, namelijk 
dat het verlenen van een goede én snelle dienstverlening 
vaak valt of staat met de juiste 
e-mailadressen van onze leden. 
Daarom is het van essentieel 
belang dat we als Vakbond ABW 
in het bezit zijn van correcte 
e-mailadressen van onze leden.
Dus deed ze meteen ook een 
oproep aan alle aanwezigen – en 
natuurlijk ook alle leden - om bij 
verandering van het e-mailadres 
steeds het juiste e-mailadres aan 
de Vakbond ABW door te geven 
en dat geldt natuurlijk voor alle  
veranderingen met betrekking 
tot telefoonnummers en andere 
NAW-gegevens (NAW=Naam, 
Adres, Woonplaats).
De secretaris/penningmeester 
vervolgde met de top 5 van 
succesvolle acties in het kader 
van de dienstverlening van 
de Vakbond ABW, waarvan nummer 1,2 en 3 reeds genoemd 
zijn door de voorzitter in het Actieprogramma van het 
Hoofdbestuur. 
1. Het organiseren van succesvolle ambassadeurs-

bijeenkomsten. De twee thema’s van deze druk bezochte 
bijeenkomsten in de verslagperiode waren ‘Beroepsziekten, 
bedrijfsongevallen en letselschade’ (17 oktober 2016) 
en ‘Update van de wijzigingen in het erfrecht’(29 mei 
2017). Uit de hoge opkomst bleek dat de onderwerpen 
goed gekozen zijn. De thema’s voor de komende 
ambassadeursbijeenkomst worden t.w. ‘Duurzame inzet-
baarheid van de werkenden’ op 30 oktober a.s. én in mei 

2018 ‘Pensioenen’. 
2. ‘Week van de Loonstrook’ die elk jaar plaatsvindt in de 

periode eind januari/begin februari.
3. De organisatie van de jaarlijkse goed bezochte 

pensioenbijeenkomsten voor onze leden die de AOW-
gerechtigde leeftijd bereiken.

4. Een andere actie is het versturen van een Nieuwsbrief één 
dag na Prinsjesdag over de meest actuele zaken die relevant 
zijn voor onze doelgroep. Deze Nieuwsbrief versturen we 
naar alle leden van wie we een correct e-mailadres hebben.  
Dit willen we blijven doen omdat dit een actuele en nuttige 
geste is naar onze leden.

5. Reeds vanaf medio juni 2008 biedt de Vakbond ABW 
aan al haar  leden de mogelijkheid om gebruik te maken 
van een zeer scherp tarief bij een medische keuring 
van het klein en groot nrijbewijs. Dit boden we aan via 
het bedrijf Meditex/Avensa in Sittard. Daar dit bedrijf 
hiermee is gestopt zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe 
partner, maar wel een die keuringen verricht op meerdere 
plaatsen in Limburg, zodat die makkelijk bereikbaar 
is voor onze leden. En die nieuwe partner hebben we 
gevonden in Rijbewijskeuringsarts.nl. En het mooie van 
deze samenwerking is, is dat de medische keuringen door 
Rijbewijskeuringsarts.nl worden verricht op verschillende 
locaties in Limburg, te weten Gulpen, Heerlen, Maastricht, 
Roermond, Sittard, Valkenburg en Venlo.

De secretaris/penningmeester sloot haar jaarverslag af met 
de volgende zinnen, namelijk dat leden op ons mogen blijven 
rekenen dat we doen wat onze core business is, nl. opkomen 
voor uw belangen, zowel individueel en collectief. 

Einde
Voorzitter Jack Hurxkens sloot omstreeks 20.30 de Algemene 
Vergadering 2017 officieel af. Hij bedankte alle aanwezigen 
voor hun inbreng en wenste eenieder niet alleen een mooie 
zomervakantie toe, maar vooral ook een heel goede gezondheid.
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CAO Nieuws
Bronnen: SDU Uitgevers, CAO e-nieuws 2017 periode 24-05-2017 t/m 06-07-2017

LOONMUTATIES EN EENMALIGE UITKERINGEN

CAO per 1 juli 2017
 
Afbouw loonmutatie 0,50%
Afval & milieu- proces loonmutatie 1,50%
Afval & milieu- services loonmutatie 1,50%
Architectenbureaus loonmutatie € 23 
Beroepsgoederenvervoer loonmutatie 2,00%
Bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven loonmutatie 1,75%
Bouw en infra -inclusief uta-werknemers loonmutatie 1,00%
Gezondheidscentra loonmutatie 1,00%
Glastuinbouw loonmutatie 1,00%
Groothandel in bloembollen loonmutatie 1,50%
Hellende daken loonmutatie 1,75%
Hoveniersbedrijf in Nederland loonmutatie 0,75%
Kalkzandsteen--cellenbetonindustrie loonmutatie 1,50%
Kinderopvang loonmutatie 1,00%
M&T Motorvoergtuigenbedrijf en tweewielerbedrijf loonmutatie 0,75%
Natuursteenbedrijf -inclusief uta-personeel loonmutatie 0,50%
Nederlandse baksteenindustrie loonmutatie 0,25%
Parketvloerondernemingen loonmutatie 2,00%
Reisbranche loonmutatie 1,50%
Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf loonmutatie 2,00%
Signbedrijven eenm. uitk. 0,50%
Technische groothandel eenm. uitk. € 150,00
Tentoonstellingsbedrijven loonmutatie € 35,00
Vakwerkbedrijven in de bedrijfstak Natuursteen loonmutatie 0,50%

CAO per 1 augustus 2017
 
Metaal & Techniek - Carrosseriebedrijf loonmutatie 1,75%
Metaal & Techniek - Goud- en Zilvernijfverheid loonmutatie 1,75%
Metaal & Techniek - Isolatiebedrijf loonmutatie 1,75%
Metaal & Techniek - Metaalbewerkingsbedrijf loonmutatie 1,75%
Metaal & Techniek - Technisch Installatiebedrijf loonmutatie 1,75%
Metalektro loonmutatie 1,25%
Meubelindustrie en meubileringsbedrijven loonmutatie 0,50%
Universitair Medische Centra loonmutatie 1,00%

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO TAXI
De cao heeft een looptijd van 1 juli 2017 t/m 30 juni 2018.

Lonen
Het loongebouw wordt aangepast. Het nieuwe loongebouw be-
staat uit de huidige loontreden 8 t/m 12 (loontabel 1-1-2017).
De beperkingen bij loonschaal 8 (straattaxi) en 10 (doelgroe-
penvervoer) verdwijnen. Per 1-1-2018 worden de jeugdschalen 
en loontrede 2 geschrapt. Per 1-1-2019 worden de loontreden 
3 en 4 geschrapt. Per 1-1-2020 worden de loontreden 5 en 6 
geschrapt. Per 1-1- 2021 wordt loontrede 7 geschrapt. Voor 
loontrede 12 geldt het volgende: 3 maal een eenmalige jaar-
lijkse uitkering van 1% vanaf januari 2018 en per 1-1-2021 een 
structurele loonsverhoging van 1%. De eenmalige uitkering 
geldt voor werknemers die voorafgaand aan de eenmalige uit-

kering 1 jaar in loontrede 12 zitten. Uitbetaling van de een-
malige uitkering geschiedt in de maand januari. Niet-rijdend 
personeel: huidig loongebouw; 3 maal een eenmalige jaarlijkse 
uitkering van 1% vanaf 2018 en per 1-1-2021 een structurele 
loonsverhoging van 1% voor de hoogste schaal.

HAP-toeslag
De HAP-toeslag wordt verhoogd van € 1,25 per uur naar € 2,57 
per uur.

Arbeidsduur
Invoering van het systeem van het dienstenvenster. Binnen 
het dienstenvenster is de werknemer verplicht de opgedragen 
werkzaamheden van de werkgever op te volgen. Het diensten-
venster is van toepassing op medewerkers met contracturen 

Wat is een... 
Onderhandelings-
resultaat?

Wat is een Principe-
akkoord?

Wat is een Cao?

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

Principeakkoord: 
Een principepakkoord is een voor-
lopig akkoord in het eindstadium 
van de cao-onderhandelingen 
tussen werkgeverspartijen en 
werknemerspartijen (vakbonden), 
dat met een positief advies door de 
vakbonden wordt voorgelegd aan 
de leden.

CAO:
Een cao, een collectieve arbeids-
overeenkomst, is een overeenkomst 
tussen werkgeverspartijen en 
werknemerspartijen (vakbonden). 
Er is sprake van een cao indien het 
onderhandelingsresultaat en/of 
het princiepakkoord door de leden 
is aangenomen en uiteindelijk 
ondertekend is door de betreffende 
partijen.
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(parttimer of fulltime) en niet voor oproepkrachten (medewer-
kers zonder de verplichting aan een oproep gehoor te geven).
Het dienstenvenster wordt minimaal 28 dagen van te voren 
schriftelijk of digitaal aan de werknemer ter beschikking ge-
steld. Indien een werknemer buiten het dienstenvenster werkt, 
wordt een toeslag van 10% betaald. Indien een werknemer 
vrijwillig buiten het dienstenvenster werkt is er geen toeslag 
verschuldigd.

OPOV-regeling
De OPOV-regeling wordt aangepast. Gerekend naar de con-
tractwaarde van een opdracht wordt 60 procent (de personeels-
kosten) van die waarde teruggerekend naar het aantal uren in-
zet van personeel. Van dat aantal uren moet 75 procent van 
de betrokkenen verplicht over naar de nieuwe vervoerder. De 
overgang wordt verplicht.

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO HOUTVERWER-
KENDE INDUSTRIE
De cao heeft een looptijd van 1 oktober 2016 tot en met 31 
december 2018.

Lonen
De lonen worden verhoogd:
- per 01-08-2017 0,75%; 
- per 01-10-2017 0,70%
- per 01-04-2018 1,00%
- per 01-10-2018 1,00%

VPL
De VPL-premie wordt tot aan het einde van de looptijd van de 
cao (31 december 2018) vastgesteld op 1,5%. Vóór het einde 
van de resterende looptijd van de regeling maken partijen af-
spraken om de nog af te financieren VPL-afspraken te korten 
wanneer de financiële middelen aan het einde van deze looptijd 
(of mogelijk eerder), niet voldoende blijken te zijn.

Eenmalige uitkering
- per 01-08-2017 €100 bruto.

ONDERHANDELAARSAKKOORD CAO WELZIJN & 
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
De cao heeft een looptijd van 1 april 2017 t/m 30 juni 2019.

Lonen
De salarisbedragen worden structureel verhoogd:
- per 01-07-2017 1,65%
- per 01-07-2018 2,00%.

Eenmalige uitkering
In januari 2019 ontvangen alle werknemers, in dienst op 1 ja-
nuari 2019, een eenmalige uitkering van bruto 0,5% van 12 
keer het voor hem geldende salaris op 1 januari 2019, inclusief 
vakantietoeslag en eindejaarsuitkering, maar exclusief ORT.

Vakantiebijslag en jaarlijkse uitkeringen
De bodem vakantietoeslag wordt per 1 juli 2017 verhoogd naar
€ 160,87 en per 1 juli 2018 naar € 164,09. De bodem einde-

jaarsuitkering wordt per 1 juli 2017 verhoogd naar € 95,99 en 
per 1 juli 2018 naar € 97,91.

Registratie Sociaal Werk en Registratie jeugd
De kosten voor geaccrediteerde opleidingen en eventuele kos-
ten voor verplichte intervisie, nodig voor de (her)registratie, 
komen voor rekening van de werkgever. De tijd die nodig is 
voor het volgen van de geaccrediteerde opleidingen en de inter-
visie-bijeenkomsten wordt gezien als werktijd. De werknemer 
vult de activiteiten in de vrije ruimte zelf in. Dit doet de werk-
nemer in zijn eigen tijd en de kosten hiervoor betaalt hij zelf. 
Eventueel kan hij hiervoor het loopbaanbudget aanwenden. De 
jaarlijkse kosten voor de inschrijving in het Kwaliteitsregister 
Jeugd komen voor rekening van de werkgever.

Generatiepact
Cao-partijen willen de mogelijkheid bieden aan organisaties 
om een generatie-regeling te introduceren. De kaders waarbin-
nen dit gebeurt zijn de volgende. Het betreft medewerkers:
•	 die binnen 5 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken;
•	 die minder uren willen werken. De werknemer moet ten min-

ste de helft van de oorspronkelijke arbeidsduur behouden;
•	 bij wie de omvang van de arbeidsduur in het afgelopen jaar 

niet is verhoogd.
Het verschil tussen het oorspronkelijke salaris en het nieuwe 
salaris wordt, na vermindering van het aantal contracturen, 
door de werkgever voor de helft voor zijn rekening genomen. 
De werknemer draagt de andere helft en kan kiezen welke bij-
drage hij levert uit eigen middelen in tijd en/of geld, zoals seni-
orenverlof, vitaliteitsbudget, brutoloon, IKB, deeltijdpensioen. 
Hij kan er ook voor kiezen om het verschil niet aan te vullen.

ONDERHANDELAARSAKKOORD CAO JEUGDZORG
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2017 t/m 31 maart 2019.

Lonen
De lonen worden verhoogd:
- per 01-07-2017: 1,65%
- per 01-07-2018: 2,00%
Het bodembedrag van de vakantietoeslag wordt per 1 juli 2017 
verhoogd met 1,65% en per 1 juli 2018 verhoogd met 2%.

Eenmalige uitkering
- per 01-07-2017 0,65% bruto
- per 01-01-2019 0,50% bruto

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO GGZ
De cao heeft een looptijd van 1 maart 2017 t/m 30 juni 2019.

Lonen
De lonen worden verhoogd:
- per 01-07-2017 1,35%
- per 01-07-2018 1,60%

Eenmalige uitkering
- per 01-10-2017 0,25%
- per 01-10-2018 0,25%

Lees verder op pag. 15 >>>
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Jubilarishuldiging 2017
Solidariteit die verbindt

Voorzitter Jack Hurxkens richtte een speciaal welkom aan alle 
jubilarissen van het jaar 2016 én het jaar 2017. En natuurlijk 
ook een speciaal welkom aan de partners en de familieleden 
van de jubilarissen. 

Het totaal aantal jubilarissen van 2016 en 2017 is 219, waarvan 
105 jubilarissen van 2016 en 114 jubilarissen van 2017. Het 
totaal aan jubilarissen bestond uit 2 platina (70 jaar lid), 15 
diamant (60 jaar lid), 17 goud (50 jaar lid), 45 robijn (40 jaar 
lid), en 140 zilver (25 jaar lid) .
Vijfenvijftig van deze 219 jubilarissen waren, vergezeld door 
hun partner of familielid, op woensdag 21 juni jl. aanwezig in 
de prachtige Manegezaal van Auberge de Rousch in Heerlen.
De andere jubilarissen hebben aangegeven te willen volstaan 
met een schriftelijke felicitatie. 

Nadat voorzitter Jack Hurxkens allen hartelijk welkom had 
geheten, vertelde hij hoe de ABW alle jubilarissen op die avond 
zou herdenken, nl. door de jubilarissen letterlijk en figuurlijk in 
de bloemetjes te zetten onder het genot van hapjes en drankjes 
en te luisteren naar optredens met nostalgische liedjes van 
de band ‘De Häörepaert’ (spreek uit: Heurepeert) en ludieke 
liedjes van het trio Capito.

De voorzitter gaf aan dat de jubilarishuldiging plaatsvond op 
21 juni 2017, en dat is ook dus de start van de zomer. Maar 
hopelijk wordt het niet een te hete zomer, want hij vindt dat 
het nogal broeit in de wereld.
Zo is er natuurlijk die nieuwe Amerikaanse president Donald 
Trump die de gemoederen enorm bezig houdt, en elke dag 
houdt de hele wereld zijn hart weer vast over welke tweet 
(twitterbericht) hij nu weer de wereld in heeft gestuurd.

Vervolgens hebben we nog – zo vervolgt hij zijn welkomstspeech 
– een ander ongeleid projectiel, namelijk de  Noord-Koreaanse 
leider Kim Jong-Un, wiens speelgoed uit raketten bestaat, 
maar in dit geval betreffen het zeker geen speelgoed raketten.

En dan hebben we ook nog de terroristische aanslagen van de 
IS, die steeds dichterbij komen.
De voorzitter benadrukte dat we ons vooral niet moeten 
laten kisten door angst. Want angst is een slechte raadgever. 
En angst zaaien, en daarmee onze normale samenleving 
ontwrichten is precies wat de terroristen willen. Die lol gaan 
we ze echt niet gunnen!

Na deze mondiale punten van zorg, stond de voorzitter ook stil 
bij wat verder gaande is in ons eigen land. 

Kijkt hij naar de economie in Nederland, dan schijnt volgens 
De Nederlandse Bank (DNB) overal in de economie de zon 
en wel zodanig dat de lonen best wat omhoog mogen. En dat 
wordt ook beaamd door het Centraal Planbureau (CPB) en zelfs 
ook door het Internationaal Monetair Fonds (IMF).
Wat een mooi bericht - vindt hij - dat na al die jaren van 
bezuinigen en de broekriem strak aantrekken nu eindelijk 
voorstellen komen om onze portemonnee weer wat te spekken 
en dat bericht komt notabene van de 3 meest vooraanstaande 
instellingen hieromtrent.

Volgens de DNB bereikt de economische groei met 2,5 % 
de hoogste economische groei in tien jaar. En dit is gewoon 
gezonde economische groei. De crisis en de bijbehorende 
malaise verdwijnen steeds meer naar de achtergrond. Ook de 
werkloosheid blijft dalen en daarvan profiteert vrijwel alles en 
iedereen. 
Dat deze 3 instellingen de DNB, het CPB en het IMF pleiten 
voor hogere lonen is historisch bezien al heel wat. Zo heeft 
president Klaas Knot van de DNB al meerdere malen gezegd dat 
de salarissen en daarmee dus ook de uitkeringen in Nederland 
sneller omhoog moeten. In ieder geval is de prognose van de 
DNB dat de lonen de komende jaren met 2 % zullen stijgen.
Kortom, de economie groeit en blijft dat doen, de werkloosheid 
daalt, het vertrouwen is groot. En wij als vakbond zullen daar 
gebruik van gaan maken.
De voorzitter eindigde zijn welkomstspeech met de volgende 
woorden: ‘Kom maar op met die mooie berichten en laat de zon 
maar blijven schijnen. En die zon schijnt vanavond ook hier in 
de prachtige manegezaal van Auberge de Rousch.’ 

Na zijn welkomstwoord werd gelijk gestart met het huldigen 
van de jubilarissen. Naast het huldigen van de jubilarissen was 
er een aantal optredens van de muziekband De ‘Häörepaert’ 
en het trio ‘Capito’.De band De Häörepaert met een repertoire 
speciaal voor deze avond en dat gold ook voor het ludieke 
optreden van Capito.
De algemene indruk was dat we samen gezorgd hebben voor 
een prachtige, muzikale en een zeer gezellige avond.

De avond werd afgesloten door een dankwoord van de voorzitter 
in welke hij alle jubilarissen dankte voor hun trouw aan de bond 
en allen die deze avond tot een succes hebben gemaakt. 

Voor de jubilarissen die 70 jaar lid zijn was er naast het platina 
insigne, een prachtig sculptuur met als titel ‘De Handdruk’ 
als dank en herinnering aan hun 70-jarig lidmaatschap bij de 
Vakbond ABW. 

De jubilarissen van 2016 hebben een jaartje moeten wachten omdat de jubilarishuldiging die gepland was op 8 juni 
2016 niet doorgegaan is vanwege te weinig aanmeldingen. Om dit in de toekomst te voorkomen heeft het dagelijks 
bestuur in overleg met het hoofdbestuur besloten om één keer in de twee jaar de jubilarishuldiging te vieren omdat we 
er dan zeker van willen zijn dat het gewoon kan doorgaan. 
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1. Voorzitter Jack Hurxkens heet de aanwezigen van harte
     welkom en houdt een huldigingstoespraak.

2. Overzicht van de feestzaal.

3. Oud-koempels zingen de jubilarissen toe. 

4. Voorzitter Jack Hurxkens speldt de bondsinsignes op. 

5. De zevenman sterke formatie De ‘Häaörepaert” zorgde voor een
     zeer gevarieerde muzikale omlijsting.

6. Het trio ‘Capito’ tijdens hun optreden.

1. 2.

3. 4.

5. 6.

Voor de jubilarissen die 60 jaar lid zijn was er naast het 
diamanten insigne een mooie Noorse leistenen klok. De 
50-jarige jubilarissen ontvingen een gouden insigne en 
een horloge, de 40-jarige jubilarissen kregen een prachtige 
wijnschenkset met inscriptie en het betreffende robijnen 
insigne en de zilveren jubilarissen kregen een fraaie pennenset 
met opschrift en ontvingen het zilveren insigne. Natuurlijk 
ontbrak een fraai boeket bloemen voor iedere jubilaris niet. 

De jubilarissen die niet aanwezig konden zijn tijdens de 
feestelijke huldiging in Auberge de Rousch in Heerlen, zullen 
de felicitaties en cadeautjes opgestuurd krijgen.

Hieronder kunt u via een foto-reportage een impressie 
krijgen van de zeer gezellige jubilarishuldiging 2017.
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70
Mathilde Pall-Hahnen

Platina jubilaris 

Mathilde Pall, bij vrienden bekend als Tilla, heeft na het overlijden van 
haar echtgenoot het ABW-lidmaatschap van hem overgenomen.

Ze is Duitse van origine en heeft zowel in Nederland als in Duitsland 
jaren in de huishouding gewerkt.

Mevrouw Pall is 91 jaar oud en woont nog steeds zelfstandig. Haar 
hobby’s zijn handwerken, TV kijken en zij gaat 2 keer per week naar de 
dagopvang.

Zij wenst de ABW nog heel veel gelukkige jaren en voor iedereen een 
goede gezondheid.

60
Samen met zijn tweelingbroer Sjaak viert Nico Haan (79) uit Simpelveld zijn diamanten lidmaatschap van de 
Vakbond ABW. Zijn vrouw Francien is veertig jaar lid. Helaas kon Francien niet persoonlijk bij de huldiging 
aanwezig zijn. Daarom werd Nico vergezeld door zijn kinderen.
Nico en Sjaak waren nog maar 19 toen ze op advies van hun vader gingen voor het lidmaatschap van de 
Vakbond ABW. ‘Pap was een echte ‘koelman’, dus was hij lid en werden wij dat ook toen we in de mijnen gingen 
werken.’ Nico werkte 17 jaar ondergronds bij de Staatsmijn Wilhelmina. Na de sluiting ging Nico aan de slag 
bij een speelgoedfabriek. ‘Wat een verschil met het werk ondergronds! We moesten van die kleine auto’s in 
elkaar zetten. Heel fijn werk. Maar niets voor mij. Ik was daar niet zo handig in.’ Uiteindelijk ging Nico er halve dagen werken tot aan zijn 
vervroegd pensioen op 55-jarige leeftijd. Toen kwam er genoeg tijd om te kaarten, te biljarten en te wandelen. 
De bond heeft hij gelukkig niet zo heel vaak nodig gehad, behalve dan die keer in verband met een uitkering voor zijn vrouw. De zaak sleepte 
vele jaren, maar uiteindelijk leverde het, dank zij de inzet van de vakbondsjurist, een mooi bedrag op. Daar is hij de bond nog steeds heel 
dankbaar voor. ‘En voor mijn belastingaangifte ga ik ook graag elk jaar naar het kantoor aan de Valkenburgerweg.’

Nico Haan Diamanten jubilaris

50
De gouden jubilaris luistert naar de mooie voornaam Deonisius. (84). Maar voor familie en vrienden is het 
Dei. Dei Buck. Die uitspraak is een stuk gemakkelijker. Het is de derde keer dat hij een jubileum viert bij de 
Vakbond ABW: het zilveren en robijnen lidmaatschap zijn al geweest. Goud is toch weer speciaal. ‘Ik ben 
indertijd lid geworden uit onvrede met de Katholieke Bond. De overstap naar de Vakbond ABW betekende heel 
wat in mijn dorp. Het was toen de ‘verboden’ bond. Maar daar trok ik me niets van aan. En na vijftig jaar heb 
ik nog steeds profijt van mijn lidmaatschap. Ik word perfect geholpen. Niet alleen door de mensen op kantoor, 
maar ook door de vakbondsadvocaten, vertelt Dei Buck, die in Kerkrade woont. 

Wat werk betreft heeft Dei geen saai leven achter de rug. Hij werkte ondergronds, als elektricien, in een meubelzaak, bij Philips en had 
daarnaast nog eigen zaken waaronder een kippenbedrijf. ‘Ik begon met drie kippen en toen de zaak werd onteigend had ik er 4.500.’ Ook 
onroerend goed boeide hem. Dat leidde tot wat Dei noemt een ’imperium’. Zelf bouwde hij een huis op de plek waar eens de volkstuintjes 
voor de mijnwerkers waren. Zo bleef er toch een band met het mijnverleden. Dei’s vrouw stierf 11 jaar geleden. Hij ontmoette haar op 
de kermis van Bocholtz. Liefde op het eerste gezicht. ‘Ik ben nu al heel wat jaren alleen. Ik heb een hele fijn vrouw gehad. Voor zover mijn 
gezondheid het toelaat, probeer ik van het leven te genieten.’

Deonisius BuckGouden jubilaris
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40
Ze is Hoofdbestuurder, notulist van de bondsgroep Gepensioneerden en Uitkeringsgerechtigden en 
belastinginvuller bij de Vakbond ABW. En alsof dat nog niet genoeg is: Ans Kolenburg-van Haaren (74) viert 
ook nog haar robijnen lidmaatschap van de Vakbond ABW.
Ontslag was veertig jaar geleden de reden waarom Ans, woonachtig in Kerkrade, lid werd van de Vakbond 
ABW. ’Ik werd prima geholpen door de toenmalige vakbondsjurist mr. Dumont en ben vanaf toen lid gebleven.’ 
In 1979 startte Ans haar loopbaan bij Peek en Cloppenburg (P&C) in Heerlen. ‘Een fijn bedrijf. Mijn man zei 
altijd: ‘Ik word gek van P&C’. Zo betrokken was ik.’ Die betrokkenheid uitte zich onder andere in een twintigjarig lidmaatschap van de 
Ondernemingsraad. ‘Je leert dan zoveel over het bedrijf. Jammer dat andere medewerkers het OR-werk niet altijd zo waarderen.’ Met veel 
plezier denkt Ans terug aan de tijd dat ze het Duitse kassasysteem, heel geavanceerd voor die tijd, mocht vertalen naar het Nederlands. 
‘Wat een klus, maar het is gelukt.’ Na de sluiting van P&C in 2001 kon Ans op 58-jarige leeftijd met vervroegd pensioen. ‘Dat kon toen nog 
allemaal. Het bedrijf heeft goed voor ons gezorgd.’ 
Ans wilde niet in een zwart gat vallen en zocht nieuwe bezigheden. De Vakbond ABW kon haar inzet goed gebruiken. ‘Als lid van de 
bondsgroep Gepensioneerden en Uitkeringsgerechtigden kan ik heel wat betekenen. Zeven jaar geleden ben ik toegetreden tot het 
Hoofdbestuur. Interessant werk. Ook vul ik voor de leden de belastingenaangiften in. Dat hoop ik nog heel lang te kunnen doen. Het contact 
met de leden is leuk en we hebben een gezellig team.’ 

Ans Kolenburg-van Haaren Robijnen jubilaris

40
Jo Niellissen(71) uit Sittard werd door een collega en bondsafgevaardigde lid gemaakt van de Vakbond ABW. 
Het is dan augustus 1977. Dat maakt hem dus een robijnen jubilaris. Jo werkt op dat moment als bankwerker 
bij de Centrale Technische Dienst van het SBB (DSM). Hij noemt zichzelf met een lach een ‘steunend lid’. 
‘Ik heb de bond gelukkig niet nodig gehad voor grote zaken. Ik maak wel elk jaar dankbaar gebruik van de 
belastingservice, dat is echt heel fijn. En ik heb een keer advies gevraagd over een pensioen en dat was ook 
prima gegaan.’
Na het sluiten van de mijn in het jaar 1966 ging Jo aan de slag bij het SBB. Vervolgens trok hij twee jaar naar 

Duitsland om weer vervolgens weer naar DSM terug te keren. ‘Daar werkte ik nog vijf jaar, maar uiteindelijk ging ik met pensioen bij 
NedCar. Ik was er bankwerker en naderhand Maintenance Technician (storingsanalist). Ik heb er 25 jaar een geweldige tijd gehad, waar 
ik met veel plezier aan terug denk.’
De vrije tijd die Jo kreeg, werd vooral ingevuld met wandelen. ‘We (mijn vrouw en ik) zochten op internet interessante routes op die we 
samen met vrienden liepen door het mooie Limburgse land.’
Tegenwoordig wordt nog steeds gewandeld, maar beperkt. Jo en zijn vrouw besteden met veel liefde tijd aan hun kleindochter Femke. Drie 
keer in de week gaat ze naar opa en oma. ‘Daar genieten we zo van,’ vertelt Jo met een glimlach op zijn gezicht. Toch is er nog een band met 
de Vakbond ABW. Dochter Gabriële, moeder van Femke, werkt als advocaat en mediator in het familierecht bij Bronneberg Advocaten, al 
vele jaren verbonden aan de Vakbond ABW.

Jo NiellissenRobijnen jubilaris

25
Oud-hoofdbestuurder Marcel van Aken (54) viert zijn zilveren lidmaatschap van de Vakbond ABW. Het was 
zijn toenmalige vriendin en inmiddels al vele jaren zijn vrouw, die hem wees op  het lidmaatschap van de 
Vakbond ABW. Dat was nodig toen gestaakt werd bij Globon in Hoensbroek, waar Marcel werkte. Na zes 
jaar volgde ontslag bij Globon en toen bood de Vakbond ABW een helpende hand. Gelukkig vond Marcel snel 
een andere baan bij Alumax, waar hij achttien jaar werkte. ‘Ik ben er lid van de OR geweest. Interessant om 
te doen. Dat is werk dat me zeker interesseert.’ In 2006 werd Marcel lid van de gemeenteraad van Kerkrade, 
met het idee dat hij iets voor de zwakkere medemens kon betekenen. ‘Ik stopte in 2010 met het raadslidmaatschap. Een jaar eerder verliet 
Marcel de aluminiumgieterij Alumax. Een bewuste keuze omdat hij vanaf dat moment de zorg voor zijn gehandicapte zoon Cyrill alle 
aandacht wilde geven. Dat leidde uiteindelijk tot de oprichting van stichting De Spiegel in Haanrade, waar volwassenen met een beperking 
opvang wordt geboden. Ook jongeren die tussen wal en schip raken zijn welkom binnen de stichting. Er werken inmiddels zes mensen. ‘Er is 
zo weinig beschikbaar voor hen. Daarom heb ik besloten dit te gaan doen. Ik heb er geen moment spijt van gehad ook al maak ik dagen van 
14 uur. Je krijgt er zoveel voor terug,’ vertelt de zilveren jubilaris. 

Marcel van Aken Zilveren jubilaris
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CAO Nieuws
Vervolg van pagina 10

Eindejaarsuitkering
Per 01-12-2017 wordt de eindejaarsuitkering met 0,30% ver-
hoogd van 7,75% naar 8,05%. Per 01-12-2018 wordt de einde-
jaarsuitkering verhoogd met 0,28% naar 8,33%.

ORT tijdens vakantie
Om geschillen en rechtszaken te voorkomen hebben partijen 
afgesproken om de medewerker die in de periode 1 januari 2013 
tot 1 juli 2015 op onregelmatige tijdstippen heeft gewerkt, een 
eenmalige uitkering te geven. Het betreft geen onregelmatig-
heidstoeslag of compensatie van mogelijk ten onrechte niet 
uitgekeerde onregelmatigheidstoeslag (ORT) over vakantie-
uren gedurende deze periode, maar een financiële tegemoet-
koming in de vorm van driemaal een eenmalige uitkering. Deze 
eenmalige uitkeringen kwalificeren volgens cao-partijen niet 
als ORT in de zin van de pensioenregeling van PFZW en zijn 
dus niet pensioengevend.

Pensioen
Met ingang van 1 januari 2017 ontvangt iedere medewerker, 
die ten gevolge van de Wet verlaging maximumopbouw- en 
premiepercentages pensioenen en maximering pensioenge-
vend inkomen (Wet van 2 juni 2014, Stb. 2014, nr. 196) niet 
meer over het volledige inkomen fiscaal gefaciliteerd pensioen 
opbouwt bij het pensioenfonds PFZW, een structurele maande-
lijkse bruto toelage. De toelage bestaat uit het werkgeversdeel 
van de pensioenpremie (thans 11,75%) dat wordt berekend 
over het inkomensdeel waarover ten gevolge van deze wet geen 
pensioen meer mag worden opgebouwd.

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO GEHANDICAP-
TENZORG
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2017 t/m 31 maart 2019.

Lonen
De lonen worden structureel verhoogd:
- per 01-10-2017 1,3%
- per 01-06-2018 2,1%
- per 01-01-2019 0,5%

Eenmalige uitkering
- per 01-12-2017 0,8%

Arbeidstijdtoeslagen
De cao kent een eenmalige uitkering als financiële tegemoetko-
ming van mogelijk ten onrechte niet uitgekeerde onregelmatig-
heidstoeslag over vakantie-uren van 8,3% van de uitbetaalde on-
regelmatigheidstoeslag (ORT) in de jaren 2012 t/m 2015. Deze 
afspraak is de afsluiting van een periode waarin onduidelijkheid 
bestond over het recht op betaling van onregelmatigheidstoeslag 
tijdens het opnemen van vakantie en verlof. De eenmalige uitke-
ring wordt uiterlijk in het laatste kwartaal van 2017 uitbetaald.

Tegemoetkoming kosten
Per 2018 vergoedt de werkgever aan de werknemer de kosten 

voor (her)registratie in het kader van de SKJ, indien en voor zo-
ver deze (her)registratie voortvloeit uit de bij de werkgever be-
klede functie. Per 2018 vergoedt de werkgever aan de in dienst 
zijnde AVG-arts de kosten voor registratie in het kader van de 
RGS indien en voor zover de kosten niet uit anderen hoofde 
worden vergoed. De vergoeding voor contributie van beroeps-
verenigingen voor werknemers die lid zijn van een bij FBZ aan-
gesloten beroepsvereniging en hiervoor beroepsinhoudelijke 
activiteiten ontplooit en ontwikkelt (cao-artikel 9:10) wordt 
verhoogd naar 75% met een maximum van € 100.

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO DROGISTERIJ-
BRANCHE
De cao heeft een looptijd van 1 juli 2017 t/m 30 juni 2018.

Lonen
De feitelijke lonen en schaallonen worden verhoogd:
- per 01-07-2017 1,25% (periodeloners per 19-06-2017, periode 7)

Bekwaamheidstoeslagen
De werknemer die een vakgebonden diploma haalt dat niet 
voor de huidige functie is vereist en de branche-nascholing suc-
cesvol volgt, ontvangt hiervoor een diplomatoeslag.

Tegemoetkoming kosten
Werkgever is verplicht een werknemer vanaf functiegroep 2 bij 
gebleken ambitie en geschiktheid en op diens verzoek de cur-
sus assistent drogist alsmede de cursus drogist op zijn kosten 
te laten volgen.

Korterwerkenregeling (art. 9.2)
Het huidige artikel 9.2 A blijft nog 2 jaar gehandhaafd conform 
de huidige praktijk, te rekenen vanaf 1 juli 2017. Per 1 juli 2019 
geldt de navolgende regeling voor nieuwe instromers: de staffel 
blijft gehandhaafd met dien verstande dat deze vijf jaar voor 
ingangsdatum AOW ingaat.

ONDERHANDELAARSAKKOORD CAO GROOTHANDEL 
IN TEXTIELGOEDEREN
De cao heeft een looptijd van 1 juli 2017 t/m 30 juni 2018.

Lonen
De lonen worden structureel verhoogd:
- per 01-08-2017 1,75%
- per 01-01-2018 0,25%

Arbeidstijdtoeslagen
In artikel 2.7 is bepaald dat vanaf € 33.000 de werknemer geen 
vergoeding voor overwerk ontvangt. Deze grens wordt met in-
gang van de nieuwe cao verhoogd naar € 40.000.

ATV-opname in geld 
De bestaande mogelijkheid om ATV met wederzijdse instem-
ming van werkgever en werknemer in geld uit te betalen zal ex-
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pliciet in de cao worden verwoord. De waarde van een ATV-dag 
bedraagt 0,43% van het bruto jaarloon conform 4.2.

3e WW jaar
Partijen herbevestigen de gemaakte afspraak omtrent het repa-
reren van het 3e WW jaar, zoals opgenomen in het cao akkoord 
1 juli 2016 tot 1 juli 2017.

Arbeidsgehandicapten
Cao-partijen continueren de pilot bij 4 bedrijven om te bekij-
ken welke taken er uitgevoerd kunnen worden door mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. De uitkomsten van de 
pilot worden breed gedeeld in de sector.

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

Lonen
De lonen worden verhoogd:
- per 01-08-2017 1,0%
- per 01-01-2018 1,5%

Individueel keuzebudget
Het individueel keuzebudget wordt verhoogd:
- per 01-12-2017 0,50%
- per 01-07-2018 0,25%

Arbeidsovereenkomst
Een medewerker die via payroll of vergelijkbare constructies 
wordt ingehuurd ontvangt een vergelijkbare beloning als een 
medewerker met een aanstelling of arbeidsovereenkomst. In 
voorkomende gevallen zal dit leiden tot een toeslag voor de 
payroller om een gelijke beloning te realiseren. Een paritaire 
werkgroep gaat dit uitwerken. De invoering van de afspraak 
vindt plaats per 1 juli 2018.

 
ONDERHANDELINGSRESULTAAT KUNSTSTOF- EN RUB-
BERINDUSTRIE
De cao heeft een looptijd van 1 mei 2017 t/m 30 april 2018.

Lonen
De lonen worden structureel verhoogd:
- per 01-05-2017 1,6%

Eenmalige uitkering
- per 01-08-2017 € 75
Bedrijven die aantoonbaar kunnen maken dat deze loonstijging 
niet verantwoord is, omdat de continuïteit van de onderneming 
onder druk staat, kunnen onder voorwaarden een tijdelijke of 
definitieve ontheffing van het Bedrijfstakbureau verkrijgen.

Ouderenregelingen
De leeftijdsgrenzen in de ouderenregelingen in artikel 7.1.2 
(leeftijdsvakantiedagen) en artikel 7.5 (kwartaaluren) schuiven 
op en worden gekoppeld aan de op dat moment geldende AOW-
gerechtigde leeftijd. Deze afspraak zal op 1 januari 2018 ingaan.

Reparatie WW 
Partijen zullen werknemers informeren en raadplegen over de 
mogelijkheden van reparatie van de WW. Partijen zullen deze 

raadpleging onafhankelijk van elkaar uitvoeren en daarna in 
overleg treden om tot een besluit te komen.

Fondsen
De regeling werkgeversbijdrage aan de vakverenigingen via het 
F.I.B. (Fonds Industriële Bonden) in artikel 1.6 lid 3 zal wor-
den voortgezet waarbij de hoogte van de bijdrage is vastgesteld 
op € 20,31 per fte vallend onder de werkingssfeer van de cao. 
Deze werkgeversbijdrage wordt door het Bedrijfstakbureau ge-
ind bij de aangesloten bedrijven. Ten behoeve van de Stichting 
Bedrijfstakbureau geldt gedurende de looptijd van deze cao 
een werkgeversbijdrage van 0,05 % van de jaarloonsom met als 
peildatum 1 januari 2017.

 
ONDERHANDELINGSRESULTAAT GROENTEN- EN 
FRUITVERWERKENDE INDUSTRIE
De cao heeft een looptijd van 1 oktober 2016 tot en met 30 
september 2018.

Lonen
De lonen worden verhoogd:
- per 01-01-2017 1,50%
- per 01-04-2018 1,875%

Definitie uurloon
De definitie van het uur loon in artikel 1 letter b sub 2i zal wor-
den gewijzigd in die zin dat het uurloon zal worden uitgedrukt 
in een percentage met drie decimalen achter de komma te we-
ten: 0,575% van het schaalsalaris per maand, dan wel 0,625% 
van het schaalsalaris per periode.

Loonschaal Participatiewet en bbl
Voor werknemers die vallen onder de Participatiewet of werken 
op basis van een BBL overeenkomst zal een aparte loonschaal 
worden gemaakt.

Afwijking ketenregeling
Voor opeenvolgende dienstverbanden voor bepaalde tijd en die 
een seizoensmatig karakter hebben zal in afwijking van 7:668a 
lid 1 BW gaan gelden dat de tussenpoos van ten hoogste zes 
maanden voor de functies in K,M,P, de schalen I t/m IV zal 
worden terug gebracht naar drie maanden. In deze dienstver-
banden voor bepaalde tijd dient het seizoensmatig karakter 
vermeld te worden. Deze afwijking van de wet geldt uitsluitend 
voor dienstverbanden voor bepaalde tijd voor werknemers in 
dienst van bedrijven die vallen onder de cao voor de Groenten 
en Fruitverwerkende Industrie.

 
AKKOORD CAO DAGRECREATIE
De cao heeft een looptijd van 1 juli 2017 t/m 31 december 2018.

Lonen
De lonen worden verhoogd:
- per 01-01-2018 1,75%
- per 01-10-2018 1,00%

Arbeidsovereenkomst
De bepaling over de seizoenskrachten blijft ongewijzigd van 
kracht.
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CAO Nieuws uit Limburg
Door Roger van den Broek, vakbondsbestuurder bedrijvenwerk

Air Liquide
Medio juli starten wij als vakbond ABW bij Air Liquide met de 
CAO onderhandelingen.  De huidige CAO loopt af op 1 juli jl.

Anqore/Fibrant
Al sedert november 2016 zijn er bij dit bedrijf CAO onderhan-
delingen lopende. Het leek erop dat we er in juni jl. uit zouden 
komen maar de invoering van een nieuw loongebouw geeft 
nog problemen en wordt nog niet door iedere vakbond geac-
cepteerd. In juli/augustus 2017 worden de onderhandelingen 
voortgezet en hopen we dat er een CAO is.

Borealis
Hier is onlangs een onderhandelingsakkoord bereikt dat inmid-
dels ook al door de leden met een geruime meerderheid voor 
akkoord is verklaard. Het akkoord houdt o.a. het volgende in:
•	 een looptijd van 18 maanden, vanaf 1 juli 2017 t/m 31 de-

cember 2018;
•	 een structurele loonsverhoging van 2% per 1 augustus 

2017 en 1% per 1 augustus 2018;
•	 er komt een nieuw salarissysteem (merit);
•	 de reiskostenvergoeding wordt verhoogd naar € 0,14 per km;
•	 het werkbegeleidingsplan wordt voortgezet tot 1 janu-

ari 2019;
•	 en een uitgebreide afspraak over duurzame inzetbaarheid.

Chromaflo
Ook hier lopen er nog CAO onderhandelingen. 

Intertek Polychemlab
Bij deze werkgever vindt er momenteel een studie plaats over 
de invoering van een nieuwe flexibele werktijdenregeling.

Rolduc
Bij Rolduc zijn er momenteel onderhandelingen gaande over 
een Sociaal Plan en het feit dat zij willen aansluiten bij het 
arbeidsvoorwaardenreglement van Koninklijke Horeca Ne-
derland.

Meer info op:
www.vakbondabw.nl
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UW ADRESGEGEVENS

Beste ABW-leden,

Nog steeds worden we dagelijks geconfron-
teerd 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 mo-
ment dat wij u willen oproepen voor belang-
rijke ontwikkelingen over uw persoonlijke 
omstandigheden of  willen informeren over 
belangrijke ontwikkelingen bijvoorbeeld bij 
uw werkgever.
Daarom een dringende oproep aan u om via 
onze website www.vakbondabw.nl
uw gegevens te checken door in te loggen 
met uw bondsnummer en geboortedatum, 
zei ook onderstaande aanwijzing bij 
“LEDEN LOGIN”.
Kent u uw bondsnummer niet, mail naar  
balie@vakbondabw.nl of bel met ons secre-
tariaat, 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 sneller en beter te voor-
zien van belangrijke ontwikkelingen, is er 
een rubriek ‘Laatste Nieuws’. Klik hierop 
voor de laatste ontwikkelingen.



…er zo nodig bezuinigd moest worden op hulp aan mensen met ernstige psychische problemen? 

…verwarde mensen onze maatschappij meer schade berokkenen dan de bezuinigingen opleveren?

…veel mensen die een gedeeltelijke WIA-uitkering krijgen met hun inkomen onder bijstandsniveau zitten?

…de stelling “Nederlanders worden steeds ouder” niet strookt met overlijdensadvertenties uit de krant?

…hoe meer de burgers investeren in energiebesparing hoe hoger de belasting op de energienota wordt?

…de afbraak van ons prachtige sociale stelsel in Den Haag en Brussel succesvolle hervorming heet?

…Britse wetenschappers hebben aangetoond dat 2 pilsjes per avond beter werken dan 1 paracetamol?

…ik dergelijk soort onderzoeken alleen maar kan toejuichen en er behoorlijk dorstig van word?

…de 0900 melkkoe van z.g. service verlenende bedrijven per 1 juli jl. eindelijk is geslacht? 

…je tijdens de reclameblokken op tv kunt koken, wassen, strijken, afwassen en naar het toilet kan gaan?

…Rotterdam kortgerokte blonde lok boa’s gaat inzetten om sissende mannen het zwijgen op te leggen?

…sissen naar vrouwen met € 4.300 beboet kan worden en dit waarschijnlijk met een sisser afloopt?

…je en jouw tegenwoordig de standaard is en mevrouw, meneer en u de fatsoensnorm hoort te zijn? 

…het kopen van een milieusticker niets bijdraagt aan schonere lucht binnen de Europese steden? 

…flexwerkers een zegen zijn voor het bedrijfsleven en de flexwerker zelf geen zegeningen kent?  

…Europarlementariërs per maand € 4.300 aan onkostenvergoeding ongecontroleerd ontvangen?

…veel Nederlandse werknemers ervan dromen om dit bedrag per maand als netto salaris te ontvangen?

…overheden vaak denktanken formeren voor problemen die de gewone burger in 5 minuten oplost? 

…de best betaalde zorgmanager van Limburg bij Zuyderland werkt en jaarlijks € 228.000 incasseert?

…bij Zuyderland vanwege financieel wanbeleid de komende jaren 220 banen moeten verdwijnen? 

…iemand die durft te zeggen dat zijn vliegtuig bomvol zit gelijk tot terrorist wordt gebombardeerd?

…de farmaceutische industrie miljarden investeert zodat wij veilige medicijnen kunnen gebruiken?

…veel jongeren xtc tabletten kopen die in een muf schuurtje worden geproduceerd door criminelen?

…het Trimbos instituut adviseert deze rommel tijdens dance party’s vluchtig te laten controleren? 

…om de chaotische toestanden op vliegvelden te vermijden fietsvakanties een alternatief kunnen zijn?

…een mondiaal klimaat akkoord dat alleen gebaseerd is op beloofde intenties niet te controleren valt? 

…de media steeds negatiever over vakbonden berichten en dit de vakbonden veel schade berokkent?
  
Jo Abwistdat 

Wist u dat...                     Ingezonden door een lid
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Jubilarissen
25-jarige jubilarissen augustus 2017

H.W.M. Hendriks-Kleuskens uit Hoensbroek
B.D.L. Möse uit Gulpen
G.T. Smeets uit Landgraaf
J.B.H.C. van de Wetering uit Kerkrade

40-jarige jubilaris augustus 2017

J.H.M. Niellissen uit Sittard

25-jarige jubilaris september 2017

H.F.A. Bronneberg uit Geleen

40-jarige jubilarissen september 2017

J.CHJ.J. de Boer-Hodiamont 
C.B.M. Bovendeaard-van der Horst

25-jarige jubilarissen oktober 2017

O.D.H.M. Cuypers uit Herten
W.G. Donners uit Sittard
A.J.M. Oostdijk uit Heerlen
R. Schweden uit Kerkrade
P.H. Vreuls uit Kerkrade

40-jarige jubilarissen oktober 2017

W.W.J. Giebels uit Kerkrade
J.W.F. Koslowski uit Kerkrade

50-jarige jubilarissen oktober 2017

J.J. van der Heijden-van den Eijnden uit 
Heerlen
J.W.A. Lamers uit Landgraaf
E. Smeets uit Landgraaf

25-jarige jubilarissen november 2017

F.T.C.M. Bolkestijn uit Kerkrade
J.M.E. Dautzenberg uit Bocholtz
H.J. ter Haar uit Landgraaf
J.A. Hanssen uit Nieuwstadt

40-jarige jubilarissen november 2017

M.M.P. Burgers-Carlitz uit Kerkrade
H. ter Hark uit Kerkrade
A.J.M. Smeets uit Bocholtz

50-jarige jubilaris november 2017

J.H.G. Jansen-Lemmens uit Heerlen

60-jarige jubilaris november 2017

T. Vendel-Ossel uit Hoensbroek

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

Overleden
Op 11 mei 2017 overleed in de
Leeftijd van 86 jaar ons bondslid
de heer L.G. Dohmen uit Landgraaf

Op 28 mei 2017 overleed in de
leeftijd van 95 jaar ons bondslid
de heer W. Hamers uit Sittard

Op 31 mei 2017 overleed in de
leeftijd van 65 jaar ons bondslid
de heer J.S. Buitendijk uit Nuth

Op 3 juni 2017 overleed in de 
leeftijd van 62 jaar ons bondslid
mevrouw P.J. Schoenmakers-Kersema-
kers uit Geleen

Op 13 juni 2017 overleed in de
leeftijd van 79 jaar ons bondslid
de heer H. Hilgers uit Kerkrade

Op 16 juni 2017 overleed in de
leeftijd van 87 jaar ons bondslid
mevrouw H. Meijs-Wetzeler uit Kerkrade

Op 23 juni 2017 overleed in de
Leeftijd van 64 jaar ons bondslid
de heer F.B.M. Smeijsters uit Kerkrade

Op 27 juni 2017 overleed in de 
Leeftijd van 68 jaar ons bondslid
Mevrouw T. Mommers-Kern uit Kerk-
rade

Op 28 juni 2017 overleed in de
leeftijd van 67 jaar ons bondslid
de heer C.E.M. van der Mark uit Heerlen

Op 30 juni 2017 overleed in de 
Leeftijd van 60 jaar ons bondslid
De heer A.J.M. Rook uit Brunssum
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
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Wijzigingen in erfrecht
Succesvolle ambassadeursbijeenkomst

Bijna 100 ABW-leden hebben op maandag 29 mei jl. de hitte 
van 34 graden Celsius getrotseerd en waren aanwezig op onze 
succesvolle ambassadeursbijeenkomst met als thema ‘Update 
van de wijzigingen in het erfrecht’. De locatie was de theater-
zaal van Cultuurhuis Heerlen en de spreker notaris Maurice 
Frenken van het notariskantoor Frenken, Moers & Heerings 
te Geleen.

Trots blikt Vakbond ABW terug op een bijzonder leerzame 
én educatieve avond.Dat kwam natuurlijk door twee fac-
toren, enerzijds de duidelijke uitleg van de materie door 
notaris M. Frenken onderbouwd met praktijkvoorbeelden 
én anderzijds de goede vragen die door de deelnemers zijn 
gesteld.

De volgende onderwerpen zijn door notaris M. Frenken zijn 
uiteengezet:

Erfrecht
•	 Wie	erft	bij	uw	overlijden?
•	 Hoeveel	erfbelasting	moet	over	de	erfenis	worden	
 betaald?
•		 Hoe	kan	het	vermogen	fiscaal	gunstig	overgaan	op	de	
 erfgenamen?
•	 Wie	erft	op	grond	van	de	wet?
•	 Wettelijke	verdeling
•	 Testament	(afwijken	van	wettelijk	erfrecht)
•	 Renteclausule
•	 Tweetrapstestament
•	 Erfbelasting	tarieven	2016
•	 Erfbelasting	vrijstellingen	2016

Schenken
•	 Schenkbelasting	tarieven	2016
•	 Schenkbelasting	vrijstellingen	2016
•	 Schenken	met	voorwaarden
•	 Schenken	“op	papier”

Levenstestament
•	 Waarvoor	en	voor	wie	is	een	levenstestament?

Zorgen om de zorgbijdrage
•	 Hoe	kan	voorkomen	worden	dat	de	zorgbijdrage	een		
 onoverkomelijke last wordt?

Informatie
Was u niet aanwezig op 29 mei jl. en bent u geïnteresseerd in 
de op de avond behandelde materie, dan kunt u de presenta-
tie van notaris Maurice Frenken aanvragen bij Indra Kandhai, 
e-mail ika@vakbondabw.nl

Let op! Op maandag 30 oktober a.s. hebben we weer een ambassadeursbijeenkomst. Het thema is ‘Duurzame inzetbaarheid 
van werkenden’.Alle leden van wie we een correct e-mailadres hebben ontvangen, krijgen te zijner tijd per e-mail een uitnodi-
ging voor het bijwonen van deze bijeenkomst. Hou ook onze website www.vakbondabw.nl in de gaten.

Notaris Maurice Frenken tijdens zijn betoog.

Secretaris/penningmeester Indra Kandhai heet de aanwezigen van harte welkom.

De aanwezigen luisteren aandachtig.
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Voor u gelezen
Bronnen: www.rijskoverheid.nl/minsteries/szw/nieuws

AANPASSING MINIMUM(JEUGD)LOON: DE WIJZIGING-
EN PER 1 JULI
Ieder jaar wordt per 1 januari en 1 juli het minimumloon 
aangepast. Dit jaar betreft de aanpassing niet alleen de gebrui-
kelijke aanpassing aan de loonontwikkeling, maar treden 
ook enkele wetswijzigingen in werking: de verlaging van de 
leeftijdsgrens voor het minimumloon en een aanpassing van 
de staffels voor de minimumjeugdlonen.

Met ingang van 1 juli 2017 heeft een werknemer vanaf 22 jaar 
recht op het wettelijk minimumloon. Tot 1 juli 2017 was de 
leeftijdsgrens 23 jaar. De bedoeling is dat die leeftijdsgrens 
per 1 januari 2019 verder verlaagd wordt naar 21 jaar. Ook 
de minimumjeugdlonen gaan na 1 juli extra omhoog door 
verhoging van de staffels voor werknemers vanaf 18 jaar. Per 
1 januari 2019 volgt dan een tweede verhoging. Dit levert het 
volgende beeld op:

Leeftijd Tot 1 juli 2017 Aanpassing 2017 Eindbeeld 
  per 1 juli  aanpassing
 
23 jaar  100% 100% 100%
22 jaar 85% 100% 100%
21 jaar 72,5% 85% 100%
20 jaar 61,5% 70% 80%
19 jaar 52,5% 55% 60%
18 jaar 45,5% 47,5% 50%
17 jaar 39,5% 39,5% 39,5%
16 jaar 34,5% 34,5% 34,5%
15 jaar 30% 30% 30%

Het verhoogde minimumjeugdloon geldt overigens niet 
voor 18 tot en met 20-jarigen die in het kader van hun mbo-
opleiding een leerwerkplek bij de werkgever hebben. Deze 
werknemers behouden het huidige minimumjeugdloon (dus 
respectievelijk 45,5%, 52,5% en 61,5% van het minimumloon 
voor volwassenen).  Bbl’ers (Beroeps Begeleidende Leerweg) 
vanaf 21 jaar ontvangen wel minimaal het minimumjeugdloon 
volgens de nieuwe staffel (85%).

Deze wijzigingen in de minimumjeugdlonen betekenen een 
lastenverzwaring voor werkgevers. De wetgever heeft daarom 
voorzien in een compensatie. Per 1 januari 2018 komt een 
werkgever in aanmerking voor het minimumjeugdloonvoordeel. 
De compensatie wordt toegekend op basis van twee 
kenmerken: de leeftijd van de werknemer op 31 december van 
het voorafgaande kalenderjaar en het gemiddelde uurloon in 
het kalenderjaar waarover het minimumjeugdloonvoordeel 
wordt toegekend. 

De wet die de aanpassing van de minimum(jeugd)lonen regelt, 
bevat nog twee andere wijzigingen: ten aanzien van meerwerk 
en stukloon. Deze wijzigingen treden pas per 1 januari 2018 
in werking zodat werkgevers zich hierop kunnen voorbereiden. 
Ten aanzien van meerwerk gaat gelden dat een werknemer 
over de extra uren die hij werkt ook minimaal het geldende 
minimumloon moet verdienen. 

Ten aanzien van stukloon geldt met ingang van 1 januari 
2018 dat een werknemer vanaf 1 januari 2018 minimaal het 
geldend minimumloon moet krijgen voor de daadwerkelijke 
tijd die hij heeft besteed aan de uitvoering van de verrichte 
arbeid (nu geldt nog de tijd die redelijkerwijs nodig is voor de 
werkzaamheden).

KOSTENDELERSNORM AOW UIT WET GEHAALD
De AOW blijft voor kostendelers op peil. Het kabinet 
besloot onlangs in de Voorjaarsnota dat de zogenoemde 
kostendelersnorm in de AOW niet wordt ingevoerd. De 
ministerraad heeft er nu op voorstel van staatssecretaris 
Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee ingestemd 
om het wetsartikel over de kostendelersnorm in de AOW 
definitief uit de wet te halen. Het kabinet heeft structureel 
214 miljoen euro vrijgemaakt om het niet invoeren van de 
kostendelersnorm te dekken.

Alleenstaande AOW’ers hebben bij volledige AOW-opbouw 
recht op 70% van het wettelijk minimumloon (WML). 
Echtparen en samenwonenden hebben recht op 50% WML 
per persoon omdat zij onder meer woonkosten kunnen delen. 
In het regeerakkoord stond de bezuinigingsmaatregel om de 
lagere AOW-uitkering ook te laten gelden voor alleenstaande 
AOW’ers die bijvoorbeeld samen met een zoon of dochter 
wonen.
 
Omdat niet duidelijk is of de invoering van de maatregel 
ongewenste effecten heeft op de zorg van kinderen voor hun 
ouders op leeftijd en van ouders voor kinderen die zorg nodig 
hebben, had Klijnsma de maatregel uitgesteld en was het 
wetsartikel slapend. Nu de maatregel niet doorgaat heeft het 
kabinet besloten om het artikel uit de wet te halen.

LAAGSTE ZIEKTEVERZUIM IN DE HORECA
De horeca kende vorig jaar het laagste ziekteverzuim. In het 
openbaar bestuur daarentegen was het verzuim het hoogst. 
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Data om te onthouden: 
Belangrijke bijeenkomsten en activiteiten Vakbond ABW

Datum Aanvang Activiteit Locatie

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 juridische
   ledenservice 

Maandag 30 19.00 uur Ambassadeursbijeenkomst. Cultuurhuis Heerlen
oktober 2017    Onderwerp: duurzame inzetbaarheid Sittarderweg 145
   van werkenden Heerlen
   Doelgroep: Alle Leden

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

Volgens CBS hangen de verschillen in verzuim samen met de 
arbeidsomstandigheden in een bedrijfstak, kenmerken van de 
werknemers en de bedrijfsgrootte.

In 2016 bedroeg het gemiddelde ziekteverzuim 3,9%. Het 
verzuim is sinds 2006 vrij stabiel en fluctueert tussen 3,8% en 
4,2%. In 2014 was het ziekteverzuim met 3,8% het laagst.

In het openbaar bestuur was het ziekteverzuim in 2016 met 
5,3% het hoogst, gevolgd door de gezondheids- en welzijnszorg 
(5,1%). Het ziekteverzuim was het laagst in de horeca (2,2%), 
gevolgd door de landbouw en visserij met 2,5% verzuim.

Het verschil in ziekteverzuim tussen de bedrijfstakken hangt 
voor een deel samen met kenmerken van werknemers, zoals 
leeftijd en geslacht. Daarnaast spelen ook verschillen in 
arbeidsomstandigheden een rol: al dan niet gevaarlijk of fysiek 
zwaar werk. Werknemers die gevaarlijk of fysiek zwaar werk 
doen verzuimen gemiddeld meer. Ook werknemers bij grote 
bedrijven zijn meer ziek thuis.

Het lage verzuim in de horeca heeft onder meer te maken 
met de relatief lage gemiddelde leeftijd van werknemers in 
deze bedrijfstak. Daarnaast mogen werknemers in de horeca 
vaker dan in andere bedrijfstakken zelf bepalen wanneer 
ze verlof opnemen en beschikken ze vaker over een flexibel 
dienstverband. De laatste twee kenmerken hangen samen met 
een lager verzuim.

Bron:  CBS 05-07-2017

MEER TIJD, AANDACHT EN VASTE MEDEWERKERS 
VOOR BEWONERS VERPLEEGHUIZEN
Bewoners van verpleeghuizen en hun naasten kunnen volgend 
jaar rekenen op meer tijd, aandacht en vaste medewerkers die 
zij kennen. Verplegenden en verzorgenden in de verpleegzorg 

kunnen rekenen op duizenden extra collega’s. Staatssecretaris 
Martin van Rijn (VWS) heeft onlangs de Tweede Kamer bericht 
dat er vanaf 2018 jaarlijks 435 miljoen euro extra beschikbaar is.

Met de nieuwe normen voor goede verpleegzorg komt er meer 
tijd en aandacht voor bewoners. Extra nieuwe medewerkers 
in de zorg en de dagbesteding voor bewoners zijn daarvoor 
onmisbaar.

Van Rijn heeft in 2017 al extra geld beschikbaar gesteld 
maar vindt dat het jaar 2018 geen verloren jaar mag zijn. 
Verpleeghuizen kunnen van hem meteen aan de slag om 
mensen aan te nemen.

Met de extra middelen kunnen vanaf 2018 circa 7.000 extra 
voltijdsmedewerkers (fte) in de zorg worden ingezet. Behalve 
het aannemen van nieuwe mensen, biedt ook het uitbreiden 
van kleine contracten van bestaande medewerkers grote 
mogelijkheden om snel extra handen aan het bed te krijgen.

Op termijn wordt verwacht dat in de verpleeghuizen tot zo’n 
40.000 fte aan extra medewerkers nodig zijn. Voor de instroom 
van zoveel nieuwe mensen zijn enkele jaren nodig, onder 
andere door krapte op de arbeidsmarkt en het vermogen van 
verpleeghuizen om hun organisatie hier op aan te passen. 
10.000 fte per jaar na 2018 wordt realistisch geacht door het 
Centraal Planbureau (CPB).
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www.facebook.com/vakbondabw

www.plus.google.com/+VakbondabwNl

Volg ons op social media

www.twitter.com/VbABW

23

Nationale Prokkelstagedag
Op donderdag 15 juni jl. was het weer Nationale Prokkel-
stagedag. Het is de zevende keer dat deze dag wordt gehou-
den, een dag waarop een laagdrempelige manier onderne-
mers en mensen met een verstandelijke beperking kennis 
met elkaar maken.

De Prokkelstage is bedoeld als snuffelstage waarin stagiair en be-
drijf elkaars mogelijkheden leren kennen. Het is dit jaar alweer de 
derde keer dat de Vakbond ABW meedoet aan deze dag. Stagiaire, 
Joey Bindels, 16 jaar jong en leerling op de Parkschool (een school 
voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs) in Limbricht, kwam 
één dag stagelopen op onze administratie.  Hij werd opgevangen 
en ondersteund door onze secretaresses Karin Hurxkens-Jelsma 
en Nicole Moran-Ermers.  Met zijn 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 beper-
king.
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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!
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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!
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12,- 40

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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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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