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

Prettige feestdagen
en een

gezond 2018!
1

Dit wil ik
met u delen...
Beste leden,
Nederland heeft zoals bekend na een bijzonder lange periode
van formeren sinds eind oktober jl. weer een kabinet, Rutte 3,
bestaande uit VVD, CDA, D66 en Christen Unie. Inmiddels is
er ook een regeerakkoord Rutte 3 met als titel ‘Vertrouwen in
de toekomst’.
De economie in Nederland bloeit, de werkloosheid is ongekend laag en dat blijft zich ook zo voortzetten. Want bij het
schrijven van mijn column lees ik het goede nieuws van het
CBS dat de Nederlandse economie ook in het derde kwartaal
van 2017 opnieuw gegroeid is, en wel met 0,4% ten opzichte
van een kwartaal eerder en 3,3% ten opzichte van hetzelfde
kwartaal een jaar eerder. Daarmee is de Nederlandse economie nog steeds goed op weg om dit jaar met meer dan 3% te
groeien. Zowel de consumptie, investeringen en export dragen bij aan deze groei.
De nieuwe minister van Economische Zaken en Klimaat Eric
Wiebes vindt dat economische groei pas echt betekenis krijgt
wanneer Nederlanders ervan beginnen te profiteren. In de
cijfers zien we volgens de minister dat nu gebeuren: De groei
van de werkgelegenheid zet zich door. In het derde kwartaal
van 2017 kwamen er 51 duizend banen bij en dat is goed
nieuws. Daarmee is er al vier kwartalen op rij sprake van een
banengroei van boven de 50 duizend. Volgens het CPB mogen
we volgend jaar een stijging in de contractlonen van 2,5% verwachten, en in 2019 zelfs een stijging van 3,5%.
Bij de meeste bedrijfstakken is de groei zichtbaar. De zakelijke dienstverlening (+6,1%) en de handel, vervoer en horeca
(+5%) laten de hoogste groei zien. Al met al passen de nieuwe
groeicijfers in het beeld van een robuust groeiende economie
en leiden die tot meer vertrouwen in de toekomst.
Ik ben het helemaal eens met de constatering van de nieuwbakken minister Eric Wiebes dat het nu echt tijd wordt dat
alle Nederlanders na jaren van het strak aantrekken van de
broekriem nu ook recht hebben op de kers op de taart.
Goed nieuws vind ik ook dat de Europese Commissie(EC)eindelijk werk wil maken van gelijke beloning. De EC heeft een
plan opgesteld dat gelijke beloning van mannen en vrouwen
in het bedrijfsleven dichterbij moet brengen. Brussel streeft
onder meer naar minimumstraffen voor bedrijven waar de salarisverschillen niet kloppen.
Een andere maatregel is dat de Commissie bij de grootste
Europese bedrijven het beloningsbeleid constant in de gaten
gaat houden.
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De maatregelen moeten over twee jaar van kracht zijn. Het
Europees Parlement en de lidstaten moeten zich er nog wel
over uitspreken.
Wist u trouwens dat uit recent onderzoek is gebleken dat vrouwen in Europa gemiddeld ruim 16 % minder betaald krijgen
dan mannen voor hetzelfde werk. Tegelijkertijd zegt 90 % van
de Europeanen een ongelijke beloning onacceptabel te vinden.
Trouwens een ander opvallend weetje bij Rutte 3 is, dat dit
kabinet 3 extra ministers kent op de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Volksgezondheid, Welzijn en
Sport en Justitie & Veiligheid.
Al jaren wordt geroepen dat er flink bezuinigd moet worden
op het te grote ambtenarenapparaat op de diverse ministeries, maar met de benoeming van deze 3 extra ministeries
staat nu alvast dat dit ook nu weer niet gaat gebeuren.
En zo aan het einde van het jaar vraag je je dan af wat zal het
nieuwe jaar 2018 brengen?
Klopt het dat we door het regeerakkoord Rutte 3 meer vertrouwen zullen krijgen in de toekomst en dat we volgens de
recente oproep van premier Rutte 3 ons een beetje meer moeten ontspannen? De tijd zal het leren.
Mijn wensen heb ik in elk geval opgehangen in de kerstboom
op pagina 12 en 13.
Rest mij u fijne feestdagen toe te wensen en vooral een gezond en vredig 2018!
Jack Hurxkens,
voorzitter.
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Oproep aan leden van Vakbond ABW
werkzaam in het beroepsgoederenvervoer
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De laatste jaren is er veel te doen over het correct verlonen van vakantiedagen.
Dit speelt met name in sectoren waar onregelmatig werk en overwerk structureel
voorkomen. Vaak is in de CAO hierover niets geregeld en wordt alleen het basissalaris
hierover uitgekeerd.
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Op dit moment wordt met betrekking tot de CAO Beroepsgoederenvervoer een
aantal procedures gevoerd, met als inzet het gemiddelde van de structurele toeslagen
(overwerk e.d.) ook over vakantiedagen uitgekeerd te krijgen. Vergelijkbaar met de
systematiek zoals bij de berekening van ziekengeld. Het is nog niet gelukt om in de
CAO centrale afspraken hierover op te nemen.
Indien de werknemers die de procedure voeren in het gelijk worden gesteld, is dit de
basis om alsnog een loonvordering in te dienen bij uw werkgever. Hierbij geldt een
termijn van vijf jaar terugwerkende kracht.
Op dit moment hoeft niet veel meer te gebeuren dan schriftelijk de termijn van vijf
jaar terugwerkende kracht te stuiten. Als Vakbond ABW kunnen wij dit voor u doen.
Indien u dit wenst en ook voldoet aan de voorwaarden onderaan deze pagina, stuur
naar ons dan uw zes laatste loonstroken. Dit kunt u opsturen naar: Vakbond ABW,
Antwoordnummer 113, 6400 VB Heerlen (Een postzegel is niet nodig), of per
e-mail naar balie@vakbondabw.nl.
Indien de loonvordering op u van toepassing is, zullen we namens u de stuitingsbrief
aan uw werkgever sturen. U ontvangt hiervan een kopie. Daarna zullen we u over het
verdere verloop informeren. Het zou kunnen dat in een later stadium de correctie
alsnog wordt opgenomen in uw CAO. Dan is verdere actie niet noodzakelijk.
Indien de loonvordering op u van toepassing is, meldt u via balie@vakbondabw.nl.
Hou er wel rekening mee dat ons kantoor gesloten is van vrijdag 22 december 2017
tot en met maandag 1 januari 2018.
Met vriendelijke groet,
Vakbond ABW,

Om te noteren
•

Het bondskantoor is gesloten van vrijdag 22 december
2017 t/m maandag 1 januari
2018.

•

Het bondskantoor is tevens
gesloten op Carnavalsmaandag 12 feruari en Carnavalsdinsdag 13 februari 2018.

•

Het volgende nummer van
Vizier verschijnt medio
februari 2018. U kunt kopij
inleveren tot uiterlijk
maandag 15 januari 2018.

•

Kijk voor het laatste nieuws
op www.vakbondabw.nl

J.M.W. Hurxkens,
voorzitter.
Vragen met betrekking tot loonvordering over het correct verlonen van
vakantiedagen.
U valt onder de CAO Beroepsgeoderenvervoer. Dit kunt u o.a. terug vinden in uw
arbeidsovereenkomst. Bij u is sprake van een of meerdere van de onderstaande
toeslagen:
• Structurele overwerktoeslag;
• Structurele toeslag voor werken op zaterdag;
• Structurele toeslag op zondag;
• Structurele toeslag voor eendaagse nachtritten;
• Structurele vuilwerktoeslag;
• Ploegentoeslag;
• Structurele koudetoeslag.
Bovenvermelde toeslagen zijn voor u van toepassing vanaf 2013 of een latere
datum? U gaat akkoord dat we een stuitingsbrief sturen naar uw werkgever?
Als u aan bovenstaande punten voldoet, stuur ons dan op korte termijn zes recente
loonstroken. Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat via balie@
vakbondabw.nl of 045 - 571 99 55. Hou er wel rekening mee dat ons kantoor gesloten is
van vrijdag 22 december 2017 tot en met maandag 1 januari 2018.
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CAO Nieuws

Bronnen: SDU Uitgevers, CAO e-nieuws 2017 periode 10-08-2017 t/m 30-11-2017

LOONMUTATIES EN EENMALIGE UITKERINGEN
CAO
Fashion, Sport & Lifestyle (Detailhandel in
Juweliersartikelen en Parfumerie-artikelen)
Groothandel in textielgoederen

Per 1 augustus 2017

CAO
Groothandel in vlakglas- het glasbewerkingsen het glazeniersbedrijf
Huisartsenzorg
Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie
Tuinzaadbedrijven

Per 1 september 2017

CAO
Geestelijke gezondheidszorg
Grafimedia
Groenvoederdrogerijen
Groothandel Groenten en fruit
Nederlande podia
Orsima
Rijksmusea, verzelfstandigde
Technische groothandel
Timmerindustrie
Zorgverzekeraars
Schilders- afwerkings- en glaszetbedrijf
loonmutatie 1,50%

Per 1 oktober 2017
eenmalige uitkering 0,25%
loonmutatie 1,00%
loonmutatie 1,5%
loonmutatie 1,25%
loonmutatie 1,5%
eenmalige uitkering 0,50%
loonmutatie 1,50%
loonmutatie 0,80%
loonmutatie 1,00%
loonmutatie 1,50%

CAO
Hoger beroepsonderwijs
Signbedrijven

Per 1 november 2017
eenmalige uitkering € 500,00 (bruto)
eenmalige uitkering 0,50%

CAO
Gehandicaptenzorg
Motorvoertuigenbedrijf en tweewielerbedrijf

Per 1 december 2017
eenmalige uitkering 0,80%
eenmalige uitkering € 300
of 2 vrije dagen
loonmutatie 1,00%
eenmalige uitkering € 750,00 bruto
loonmutatie 0,75%
eenmalige uitkering € 250,00

Productie- en leveringsbedrijven
Sport
Textielverzorging
Universitair medische centra

loonmutatie 0,89%
loonmutatie 1,75%

loonmutatie 1,00%
loonmutatie 2,00%
loonmutatie 1,50%
loonmutatie 0,50%

LOONSVERHOGING BINNEN DE SOCIALE WERKVOORZIENING
Op basis van de huidige CAO (2015-2018) wordt uw WSW loon
twee keer per jaar aangepast. Per 1 juli met de stijging van het
minimumloon (WML)en de uitkeringen en per 1 januari is de
stijging afhankelijk van de loonprijscompensatie (LPO). Voor
2017 is dit LPO vastgesteld op 2,03%.
Wat merkt u hiervan?
Per 1 juli 2017 is uw SW inkomen gestegen met 0,89% (stijging
WML). Per 1 januari 2018 stijgt uw SW inkomen met 1,14%.
Samen is dit dus de 2,03% Indien u in de SW het minimumloon
verdient geldt het percentage van 1,14% niet voor u. Dan volgt
u ook per 1 januari 2018 het minimumloon. Deze systematiek
wordt voortgezet in 2018. Ook dan volgt weer een loonsverho4

Wat is een...
Onderhandelingsresultaat?
Wat is een Principeakkoord?
Wat is een Cao?
Onderhandelingsresultaat:
Een onderhandelingsresultaat is een
voorlopig resultaat tussen werkgeverspartijen en werknemerspartijen (vakbonden) dat neutraal,
d.w.z. zonder stemadvies, door de
vakbonden wordt voorgelegd aan de
leden.
Principeakkoord:
Een principepakkoord is een voorlopig akkoord in het eindstadium
van de cao-onderhandelingen
tussen werkgeverspartijen en
werknemerspartijen (vakbonden),
dat met een positief advies door de
vakbonden wordt voorgelegd aan
de leden.
CAO:
Een cao, een collectieve arbeidsovereenkomst, is een overeenkomst
tussen werkgeverspartijen en
werknemerspartijen (vakbonden).
Er is sprake van een cao indien het
onderhandelingsresultaat en/of
het princiepakkoord door de leden
is aangenomen en uiteindelijk
ondertekend is door de betreffende
partijen.

ging per 1 juli 2018 en 1 januari 2019. Over de hoogte van de
stijging valt nu nog niets te zeggen.
ONDERHANDELINGSRESULTAAT HORECA
De cao heeft een looptijd van 1 jan. 2018 t/m 31 dec. 2019.
Lonen
De lonen worden verhoogd:
- per 01-01-2018 inflatiepercentage;
- per 01-07-2018 1%;
- per 01-01-2019 inflatiepercentage;
- per 01-07-2019 1%.
Op uiterlijk 1 april 2018 zullen alle salarissen in de sector gelijk
zijn aan de loontabellen in de cao.
Lees verder op pagina 17 >>>

Week van de loonstrook
vooraankondiging

Vakbond ABW organiseert van maandag 29 januari 2018 tot en met vrijdag 2 februari 2018 weer de Week van de
Loonstrook.
Waarom ‘de Week van de Loonstrook’?
Omdat veel vragen tijdens het spreekuur gaan over de loonstrook, de weg van bruto naar netto en de inhoudingen.
Waarom in de week van 29 januari 2018 tot en met vrijdag 2 februari 2018?
Omdat iedereen in de maand januari de eerste loonstrook van het nieuwe jaar krijgt en vaak vragen heeft over uitwerkingen van
nieuwe wetten en regels die dan verwerkt zijn in de eerste loonstrook van het nieuwe jaar. Daar we het bijzonder belangrijk vinden
dat onze leden, jong en oud, snappen hoe een loonstrook er uit ziet, staat deze eerste week van februari geheel in het teken van uitleg
van de loonstrook. Om het verhaal helemaal compleet en duidelijk te maken geven we ook informatie over de arbeidsovereenkomst,
en informatie over CAO trajecten, en tips voor het onderhandelen bij sollicitaties e.d. Dit gaan we doen met praktijkvoorbeelden
gegeven door deskundigen die regelmatig bezig zijn met deze materie.
Met inachtneming van bovenstaande informatie gaan we de ‘Week van de Loonstrook’ als volgt invullen:
We beginnen met een informatieavond voor alle leden en wel op maandag 29 januari 2018 om 19.00 uur in Cultuurhuis Heerlen aan
de Sittarderweg 145 te Heerlen.

Programma
18.30 uur		Inloop

19.50 uur		Pauze

19.00 uur		Welkom en Opening
		Jack Hurxkens, voorzitter Vakbond ABW

20.00 uur		Uitleg Loonstrook
			Will Kapell, vakbondsbestuurder
		
bedrijvenwerk/juridische ledenservice
		
Ingegaan wordt op o.a.:
		
- Brutoloon, fiscale loon, SV-loon
		
- Witte tabel, groene tabel, tabel bijzonder 		
		
beloningen
		
- Cumulatieve loongegevens
		
- Inhoudingen (loonbelasting, premie
		
volksverzekeringen, pensioenpremie enz.)
		
- Netto vergoedingen
		
- Verlofregistratie en vakantiegeldregistratie

19.05 uur		Arbeidsovereenkomst
		Roger van den Broek, vakbondsbestuurder 		
bedrijvenwerk
		
Ingegaan wordt op o.a.:
		- Tijdelijke aanstelling en vaste aanstelling, 		
		 oproepcontract
		- Rechtsvermoedens arbeidsduur
		- Opzegtermijn
		- Concurrentiebeding
		- Methoden waarop einde dienstbetrekking 		
		 kan plaatsvinden

21.00 uur		Einde
		
Jack Hurxkens, voorzitter Vakbond ABW

Op woensdag 31 januari a.s. is er een inloopspreekuur. Iedereen, lid of geen lid, kan met zijn loonstrook komen en krijgt niet alleen
uitleg/controle van zijn loonstrook, maar kan ook de correctheid van de hoogte van het salaris laten checken.
Om deze materie te verduidelijken gaan we ook een brochure maken over o.a. het hoe en waarom van de loonstrook en uitleg van de
verschillende aspecten. Deze delen we uit op bovenstaande bijeenkomst en/of het inloopspreekuur. Overige geïnteresseerde leden
kunnen deze brochure na 29 januari 2018 downloaden via onze website www.vakbondabw.nl
Alle leden van wie we een e-mailadres hebben ontvangen van ons in de eerste week van januari 2018 per e-mail een uitnodiging.
Daarnaast is de informatie vanaf begin januari ook terug te vinden op onze website, www.vakbondabw.nl
Heeft u geen e-mailadres of is uw e-mailadres bij ons niet bekend en weet u nu al dat u wilt komen naar deze bijeenkomst, geef dit
dan telefonisch door via 045 -571 99 55 of via balie@vakbondabw.nl. Vergeet niet om uw bondsnummer te vermelden!
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Voor u gelezen

Bronnen: www.rijksoverheid.nl en CAO e-nieuws 2017 periode 10-08-2017 t/m 30-11-2017

oktober vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden. En dat blijft ook
in 2023 zo.
Wie wil zien wat op dit moment de leeftijd is waarop hij of zij
voor het eerst AOW krijgt, kan daarvoor terecht op rekentools
op de sites van de Sociale Verzekeringsbank (www.svb.nl) en
Wijzer in Geldzaken (www.wijzeringeldzaken.nl).
AFKOOP KLEINE PENSIOENEN AFGESCHAFT
Kleine pensioenen van werknemers worden voortaan
samengevoegd. De Tweede Kamer is op 21 november jl. akkoord
gegaan met een wetsvoorstel dat dit regelt voor pensioenen
tot €470 per jaar. De praktijk dat pensioenuitvoerders kleine
pensioenen kunnen afkopen, komt daarmee ten einde.

WETTELIJK MINIMUMLOON PER 1 JANUARI 2018
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het
minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2018.
Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers
van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per
1 januari 2018:
€ 1.578,00 per maand;
€ 364,15 per week;
€ 72,83 per dag.
(Bron: Staatscourant Nr. 58642)
AOW-LEEFTIJD IN 2023 NIET OMHOOG
De AOW-leeftijd gaat in 2023 niet omhoog. Dat heeft de
ministerraad besloten op voorstel van minister Koolmees
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het kabinet heeft, op
basis van nieuwe cijfers over de levensverwachting van het
Centraal Bureau voor de Statistiek, de AOW-leeftijd voor 2023
vastgesteld. Die blijft in 2023 67 jaar en drie maanden, net als
in 2022. De levensverwachting is minder snel gestegen dan
in voorgaande jaren. Het is voor het eerst sinds 2013 dat de
AOW-leeftijd niet omhoog gaat.
Elk jaar wordt gekeken of de AOW-leeftijd moet worden
verhoogd op basis van de levensverwachting. Dat moet vijf
jaar van tevoren worden gemeld om mensen tijdig hierover
te informeren. Dan hebben ze tijd om zelf aanvullende
maatregelen te nemen, zoals bijvoorbeeld extra sparen voor hun
(aanvullend) pensioen of om nu alvast een extra verzekering af
te sluiten als ze toch eerder willen stoppen met werken.
Het kabinet heeft in 2012 besloten de AOW-leeftijd in etappes
te verhogen om de oudedagsvoorziening ook in de toekomst
betaalbaar te houden. In 2018 wordt de AOW-leeftijd 66 jaar.
In 2019, 2020 en 2021 komen daar elk jaar vier maanden bij.
In 2021 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar. Vanaf 2022 is de AOWleeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Die is vorig jaar
6

Afkoop van kleine pensioenen is nu nog heel gebruikelijk, het
gebeurt tienduizenden keren per jaar. Deelnemers ontvangen
daardoor wel minder pensioen. De Tweede Kamer vindt
dan ook dat er door het afkopen te veel pensioenvermogen
verloren gaat. Dat is slecht voor de oudedagsvoorziening, zeker
van mensen die vaak van baan wisselen en meerdere kleine
pensioenen opbouwen. Mocht er niet worden afgekocht, dan
zijn de administratieve lasten van een klein pensioen relatief
hoog. Die kosten moeten door alle pensioendeelnemers worden
opgebracht.
Het wetsvoorstel regelt dat wanneer een werknemer elders
opnieuw pensioen gaat opbouwen, het kleine pensioen
automatisch aan de nieuwe pensioenuitvoerder wordt
overgedragen. Dat bespaart kosten en levert meer pensioen
op. Ieder jaar moet een pensioenuitvoerder controleren of
het kleine pensioen aan een nieuwe uitvoerder kan worden
overgedragen. Als dat na vijf jaar niet is gelukt, mag alsnog
worden afgekocht.
GROEN LICHT VOOR AANVULLING WW
Werkgevers en werknemers krijgen de mogelijkheid om per
sector een private aanvulling op de werkloosheidsuitkering af
te spreken.
Momenteel bouwen werknemers de eerste 10 jaar een maand
WW per gewerkt jaar op, daarna een halve maand per gewerkt
jaar, tot maximaal 24 maanden. Eerder was dit een maand per
gewerkt jaar tot een maximum van 38 maanden.
De werkgevers en werknemers stemden in 2013 bij het sociaal
akkoord met deze versobering in, waarbij ze afspraken dat ze
zelf de mogelijkheid zouden krijgen om per sector de WWrechten aan te vullen tot de oorspronkelijke duur van maximaal
38 maanden. De aanvulling van de WW verloopt via een
bovensectoraal fonds van de werkgevers en werknemers. De
aanpassing van het Besluit fondsen en spaarregelingen waar
de ministerraad nu mee heeft ingestemd maakt de oprichting

van zo’n fonds mogelijk. De maatregel treedt in werking na
publicatie in de Staatscourant.
Meer informatie over de uitvoering van de WW-aanvulling
en over het private fonds is te vinden bij de Stichting Private
aanvulling WW: www.spaww.nl.
LAGERE EIGEN BIJDRAGE LANGDURIGE ZORG PER 1
JANUARI 2018
De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister
De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om de
eigen bijdrage in de langdurige zorg te verlagen met ingang van
1 januari 2018.
De maatregel is gericht op mensen die blijvend intensieve
zorg nodig hebben aan huis of zelf in een verpleeghuis
verblijven terwijl hun partner thuis woont. De eigen bijdrage
is afhankelijk van hun inkomen en vermogen. Het percentage
van het inkomen dat meetelt voor de berekening van de eigen
bijdrage wordt verlaagd van 12,5 naar 10%.
Ruim 30.000 mensen gaan erop vooruit door de maatregel,
vooral mensen met een middeninkomen. Zij betalen € 30 tot
€ 150 minder per maand.
Hiermee neemt het kabinet vanaf 1 januari 2018 al de eerste
stappen om de stapeling van zorgkosten aan te pakken. Veel
mensen maken zich zorgen of ze de kosten voor hun zorg
nog wel kunnen betalen. Daarom heeft het kabinet in het
regeerakkoord verschillende maatregelen aangekondigd.
Het kabinet wil bijvoorbeeld ook de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage aan langdurige zorg halveren,
van 8 naar 4% van het vermogen. Het ministerie van VWS gaat
met gemeenten overleggen over een eenvoudig en transparant
abonnementstarief van € 17,50 per vier weken, voor
huishoudens die gebruik maken van ondersteuning vanuit de
gemeente. De bijbetalingen voor bepaalde geneesmiddelen
krijgen een plafond van € 250 per jaar.
Eerder is al besloten om het eigen risico te bevriezen in 2018.
Het kabinet zet deze bevriezing voort tot en met 2021.
Met deze maatregelen blijft de zorg en ondersteuning
betaalbaar voor mensen die te maken hebben met verschillende
soorten van eigen bijdragen in de zorgwetten.
De ministerraad heeft ermee ingestemd het ontwerpbesluit
voor advies aan de Raad van State te zenden
LANDELIJKE CAMPAGNE GEEFT ANTWOORD OP
ZORGVRAGEN
Valt een bezoek aan de dokter wel of niet onder het eigen risico?
Wie kan mij helpen om sneller behandeld te worden? En hoe
zit het precies met de zorgtoeslag? Veel Nederlanders weten
het antwoord op deze vragen niet. Om hier verandering in te
brengen start het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS) vandaag de campagne Ik-regel-mijn-zorg-goed.

Het ministerie informeert Nederlanders elk jaar over
veranderingen rondom de zorgverzekering door middel
van een campagne. Mensen worden aangespoord bewust
te kijken naar de eigen zorgsituatie en om te controleren of
hun zorgverzekering hier wel goed bij past. Ook wordt uitleg
gegeven over waar je op moet letten bij overstappen van
verzekeraar en wat het verschil is tussen een restitutie- of
naturapolis. De campagne richt zich op iedereen van 18 jaar en
ouder en daarnaast ook specifiek op laaggeletterden en mensen
met een lage sociaal-economische status.
Een informatieteam van VWS gaat het land in om allerlei
vragen te beantwoorden over de zorg. Het team is te
vinden op diverse drukbezochte plekken in het hele land,
van markten tot stations en van uitkeringskantoren tot
beurzen, te beginnen in Haarlem. De campagne omvat naast
het voorlichtingteam ook radiospots, animaties, een quiz en
een brede online inzet en een informatieve website www.
ikregelmijnzorggoed.nl
Dit alles is te zien en te horen op internet, sociale media en
radio. De campagne loopt tot februari 2018.
EX-WERKGEVER AANSPRAKELIJK VOOR PENSIOENPREMIES VAN VÓÓR BEDRIJFSOVERDRACHT
De kantonrechter stelt vast dat een werkgever zijn onderneming
per 1 november 2016 heeft overgedragen. Dat betekent dat hij
gehouden is de pensioenpremies over de periode van 1 januari
2016 tot 1 november 2016 aan het pensioenfonds te betalen.
Hij is hiertoe hoofdelijk verbonden tot een jaar na de overgang.
Het pensioenfonds voor de horeca en catering vordert
betaling door een werkgever van € 3.487,25 aan achterstallige
pensioenpremies over de periode van januari tot en met
oktober 2016. De werkgever zou binnen de werkingssfeer
van het pensioenfonds vallen, maar geen premies hebben
betaald over 2016. De werkgever stelt dat hij zijn café, een
eenmanszaak, heeft overgedragen aan een vennootschap die
hem, zijn enige vaste werkneemster en de werknemers met
een nulurencontract heeft overgenomen. Hij zou daarom geen
premies verschuldigd zijn.
De kantonrechter stelt vast dat, anders dan de werkgever stelt,
de onderneming pas per 1 november 2016 is overgedragen. De
facturen inzake de overdracht van activa, voorraad en inventaris
dateren van 7 oktober 2016. De inventaris is getaxeerd op 5
oktober 2017. Ook is de overnemende vennootschap pas per 1
november 2016 huurder geworden van het bedrijfspand. Ook
blijkt dat de werkgever tot en met oktober 2016 loonaangifte
heeft gedaan.
Op grond van art. 7:664 lid 2 en 7:663 BW is een werkgever
tot een jaar na de overgang hoofdelijk verbonden voor de
nakoming van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst,
waaronder onderhavige pensioenverplichtingen, die zijn
ontstaan vóór het tijdstip van de overgang. Daar de vordering
van het pensioenfonds ziet op de periode vóór de overgang,
dient de werkgever de vordering dus te voldoen.
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Vorig jaar oordeelde de Hoge Raad dat ook een verkrijger
gehouden kan zijn achterstallige pensioenpremies te voldoen
aan een bedrijfspensioenfonds. Een vervreemder kan tot na
een jaar na de overgang aangesproken worden op betaling
van de premies die verschuldigd zijn over de periode van vóór
de overgang. In de regel zal hij deze vanaf de datum van de
overgang wel op de verkrijger kunnen verhalen.
HANDREIKING HELPT LERAAR WERKDRUK AAN TE
PAKKEN
Bij alle basisscholen in Nederland valt medio november een
brochure op de mat, waarin staat wat leraren wel en niet
moeten doen aan administratie en verantwoording. Leraren
weten vaak niet goed wat de wet- en regelgeving precies
voorschrijft, waardoor ze te veel papierwerk doen. Bovendien
blijven hierover een aantal hardnekkige misverstanden
bestaan. Met de handreiking ‘Ruimte in Regels’ kunnen leraren
en scholen zelf checken wat er allemaal echt moet en wat er
juist niet hoeft.
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) overhandigde
de eerste exemplaren van de brochure onlangs aan het
lerarenteam van basisschool ‘Villa Vrolik’ in Hilversum en aan
VVD-Kamerlid Bente Becker, die in de Tweede Kamer om de
handreiking vroeg. Hij deed dat samen met inspecteur-generaal
Monique Vogelzang.

van de middelen om leraren te helpen die druk te verminderen.
De brochure, die in overleg met leraren door het ministerie en de
Inspectie voor het Onderwijs is gemaakt, kan de lerarenteams
helpen om in gesprek te gaan over wat er nodig is om het werk
anders te organiseren. Er staan in de brochure concrete en
veelgehoorde vragen en antwoorden, die herkenbaar zijn en
kunnen inspireren om zaken wellicht anders aan te pakken. De
bijgeleverde dilemmakaartjes geven ook stof tot gesprek.
Zo staat er bijvoorbeeld in de brochure dat groepsplannen
niet verplicht zijn, scholen niet hoeven bij te houden hoeveel
uur ze per week aan welk vak besteden en dat er geen
vaste voorschriften zijn voor een lesvoorbereiding of een
dagplanning. Kortom, leraren hebben ruimte hun eigen keuzes
te maken.
De handreiking spoort scholen aan om samen slimme keuzes te
maken als het gaat om wat er allemaal wordt geadministreerd
en verantwoord.
Het kabinet heeft in het regeerakkoord 450 miljoen euro
uitgetrokken om leraren te helpen werkdruk tegen te gaan.
Ook komt er een vervolg op ‘Operatie Regels Ruimen’, waarbij
scholen hulp krijgen om de werkdruk aan te pakken.
De brochure is voor iedereen te downloaden op www.leraar.nl/
werkdruk

Werkdruk komt deels voort uit regeldruk. De handreiking is één

Ledenwerfactie

Beste ABW-leden,
Werf een lid en verdien voor ieder geworven lid een VVV-irischeque van € 10,00.
Heb je 10 leden geworven, dan krijg je een extra bonus, nl. een VVV-irischeque van € 50,00.
Een eenvoudig rekensommetje leidt bij het werven van 10 leden tot een aardige ledenwerfpremie van maar liefst € 150,00, nl.: 10 leden x € 10,00 = € 100,00 + € 50,- (extra bonus).
Maak je buurman/vrouw, collega, vriend(in), oom, tante, zoon, dochter, vader, moeder, etc. lid.
Doe je dit, dan kom je in aanmerking voor een leuke ledenwerfpremie en tegelijkertijd
help je ons te groeien tot - wie weet - de grootste vakbond van en voor iedereen in Limburg.
Je wilt dit toch ook?
Aarzel niet en start vandaag!
Succes iedereen!

Vakbond ABW: Al meer dan 70 jaar de vakbond van en voor IEDEREEN in Limburg!
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Duurzame inzetbaarheid van werkenden
Informatiebijeenkomst groot suces
Ruim 45 leden waren aanwezig op onze laatste informatiebijeenkomst van het jaar met als thema ‘Duurzame inzetbaarheid
van werkenden’. De locatie was Cultuurhuis Heerlen en de spreker Tibert Lagarde van Lagarde & You Loopbaanontwikeling te
Heerlen. Ruim voor de bijeenkomst kregen de deelnemers wat huiswerk om zich voor te bereiden op deze bijeenkomst. Via de
onderstaande quotes uit kranten en op internet moesten ze eens stil te staan bij hun eigen situatie.

‘Doorwerken tot je 67e, pffffffffff’
				

“Duurzaam inzetbaar houden begint ver onder 50 jaar”

‘Ik vrees dat mijn ambacht zal verdwijnen’

‘Nieuwe beroepen ontstaan, dus ook nieuwe kansen’
“Bijna de helft van de banen als kantoorhulp, inpakker, colporteurs, receptionisten en administratief medewerker
staan op het punt te halveren. Deze groep betreft: 1.2 miljoen mensen = 17% van de werkende bevolking. Oorzaak:
informatisering en digitalisering. Het gaat nu hard dus”.

‘Wat is mijn Plan A, heb ik Plan B en zelfs een Plan C?’
“Overstapberoepen: werk vinden in ander beroep”
‘Op een gegeven moment ben je versleten’
“Plezier is een niet te onderschatten factor voor succes.”

“Ik zou best meer willen doen maar het wordt me niet gevraagd….

“Pro-activiteit van de gemiddelde medewerker kan hoger”
Registratie
Alle deelnemers kregen bij binnenkomst een A4-tje met een figuur er op. Om er voor te zorgen dat iedereen zo verspreid mogelijk
ging zitten moest iedereen in de zaal een stoel opzoeken waarop hetzelfde A4-tje met figuur lag.
Welkom
Na zijn welkom attendeerde voorzitter Jack Hurxkens
de aanwezigen er op dat we op deze avond anders dan de
aanwezigen gewend zijn op een héel praktische en zeer
interactieve manier met elkaar aan de slag gaan om bewust stil
te staan bij het begrip “Duurzame inzetbaarheid”.
Voorzitter Jack Hurxkens benadrukte dat over duurzame
inzetbaarheid veel gesproken en geschreven wordt. Ook zijn
er veel ideeën over, maar wat is duurzame inzetbaarheid? Hij
vindt dat in het kader van duurzame inzetbaarheid de volgende
vragen bijvoorbeeld van groot belang zijn:
• Hoe kan ik gezond doorwerken tot mijn pensioengerechtigde
leeftijd?
• Wat kan ik doen als mijn functie op termijn komt te
vervallen
• Wat gebeurt er als ik mijn functie - die te belastend wordt - niet meer kan uitvoeren en de geschiktheid voor een andere
functie beperkt is
• Welke mogelijkheden kan/moet mijn werkgever bieden?
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Spreker
Om een beeld te krijgen over de ins en outs van duurzame
inzetbaarheid heeft Vakbond ABW Tibert Lagarde
(Loopbaanontwikkeling Lagarde & You Heerlen) beanderd
om ons op deze avond hierover meer inzicht geven door de
aanwezigen er eerst over te laten nadenken. En dat wil hij bewust
doen door op een zeer interactieve manier met de aanwezigen
hierover in gesprek te gaan; aldus voorzitter Jack Hurxkens.
Om meer over die interactieve manier te duiden gaf voorzitter
Jack Hurxkens het woord aan Tibert Lagarde. Na zich
voorgesteld te hebben ging Tibert Lagarde meteen over tot
interactie en dus de eerste opdracht.

•
•
•
•
•

Hoe blijf ik interessant voor mijn huidige of nieuwe
werkgever?
Heb ik een plan B (en C)?
Hoe pak ik dat aan?
Wat heb ik nodig?
Bij wie kan ik daarvoor terecht?

In gesprek
Om hierover in gesprek te gaan werden alle deelnemers
geattendeerd op het volgende. Onder elke stoel van de deelnemers was een envelop geplakt. In die envelop zat een
speelkaart met een vraag en stel je buurman of buurvrouw of
iemand die je niet kent deze vraag.

Kennismaking
Alle deelnemers moesten met hun buurman en/of buurvrouw
kennis maken en elkaar vertellen over wat ze doen in hun
werk, wat ze in de toekomst nog zouden willen, hoe ze dat
willen bereiken en wat ze daarvoor nodig hebben. Een leuke
gewaarwording is om te bemerken hoe een aan het begin
geobserveerde stille deeelnemersgroep ‘loud en clear’ laat
horen wat die vindt van deze eerste opdracht.

Na deze gespreksronde vond er in het theatercafé een borrel
plaats onder het genot van een drankje en een hapje.

Wat is duurzame inzetbaarheid eigenlijk?
Vervolgens nam Tibert Lagarde weer het woord en stelde aan de
aanwezigen de volgende vraag ‘Wat is duurzame inzetbaarheid
eigenlijk?’ Is het het vermogen om werk te behouden en
vermogen om werk te krijgen of gaat het over langer, gezond,
met plezier door kunnen werken maar ook over mentale en
fysieke fitheid, over de balans tussen werk en privé en over
loopbanen in- en extern?

Er waren 5 stellingen:

Belangrijk is – vindt hij- dat het gaat om 4 pijlers te weten:
1.Gezondheid & Energie, 2. Kennis & Kunde, 3. Betrokkenheid en
4. Werk & Privé balans. Bij het beantwoorden van zijn volgende
vraag ‘Waarom is Duurzame Inzetbaarheid zo belangrijk?’
signaleert hij 4 trends, te weten 1. Vergrijzing, 2. Digitalisering/
robotisering, 3. Flexibilisering en 4. Krappere arbeidsmarkt.
De vraag rijst nu ‘Wat moet je daar nu mee?’ Hij doet hierbij de
volgende statements:
• We worden allemaal ouder en moeten steeds lange
doorwerken
• Hoe zorg ik ervoor dat ik zo lang mogelijk fit blijf voor mijn job?
• Is het niet zinvol om eens na te denken over mijn toekomst?
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Discussie
Direct na de pauze werd gestart met de discussie. Er werden
groepen gevormd volgens het A4-tje met figuur (circa 10
pers. per groep) die alle deelnemers bij binnenkomst hadden
ontvangen.

1. Wat heb ik nodig om duurzaam inzetbaar te blijven.
Gespreksleider Indra Kandhai, secretaris/penningmeester
Vakbond ABW.
2. Duurzame inzetbaarheid is een taak van mijn
werkgever.
Gespreksleider Jack Hurxkens, voorzitter Vakbond ABW.
3. Ik vind duurzame inzetbaarheid onzin.
Gespreksleider: Will Kapell, vakbondsbestuurder bedrijvenwerk/juridische ledenservicer Vakbond ABW.
4. Hoe pak ik dat aan, plan B?
Gespreksleider: Roger van den Broek, vakbondsbestuurder
bedrijvenwerk ledenservicer Vakbond ABW.
5. Waardoor word ik gemotiveerd?
Gespreksleider Indra Chantrel, Verzuimcoach/Relatiemanager
Encare Arbozorg Maastricht. Elke stelling werd besproken in
een workshop met een gespreksleider.

Alle workshops vonden gelijktijdig plaats. In de workshop werd
de stelling besproken en werden de ideeën en reacties genoteerd.
Na 10 minuten moesten de deelnemers van workshop 1 verder
naar workshop 2, die van workshop 2 naar workshop 3 etc. Zo
bewerkstelligde je dat iedereen alle workshops kon bijwonen.
Circa 21.15 uur heeft er een plenaire presentatie plaatsgevonden
van de belangrijkste conclusies per stelling.

1) Wat vond je van de manier waarop de
Informatiebijeenkomst Duurzame Inzetbaarheid van
werkenden heeft plaatsgevonden:
* Een presentatie zonder wetten en regelgeving
* Antwoorden en oplossingen zelf bedenken en geven en dus
* Meedoen aan een interactieve bijeenkomst?
❏ 1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏ 6 ❏ 7 ❏ 8 ❏ 9 ❏ 10

Einde
Nadat de presentatie van alle workshops had plaatsgevonden
sloot voorzitter Jack Hurxkens om 21.30 uur deze avond af.
Hij dankte de aanwezigen voor hun medewerking aan deze
inetractieve bijeenkomst en de spreker Tibert Lagarde voor
zijn bijdrage aan deze bijzonder interactieve avond. Het doel
van deze avond was om bewustwording te creeëren bij de
aanwezigen over dit onderwerp en dat is concludeert hij met
een dergelijk opzet van de avond zeker gerealiseerd.

2) Voldeed deze bijeenkomst aan je verwachtingen?
❏ 1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏ 6 ❏ 7 ❏ 8 ❏ 9 ❏ 10

Enquête
Een dag na de bijeenkomst ‘Duurzame inzetbaarheid van
werkenden’ op 30 oktober jl. hebben we een korte enquête
gestuurd naar alle deelnemers aan deze bijeenkomst omdat
we benieuwd waren naar hun bevindingen over deze nieuwe
interactieve aanpak van onze informatiebijeenkomst. De
enquête bestond uit de volgende 3 vragen. De deelnemers
konden bij elke vraag een rapportcijfer geven door een (x) te
plaatsen in het juiste vakje.

3) Kun je met de opgedane informatie nu zelf aan
de slag om invulling te geven aan je eigen duurzame
inzetbaarheid?
❏ 1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏ 6 ❏ 7 ❏ 8 ❏ 9 ❏ 10
Conclusie
De eindconclusie van deze enquête is als volgt: De respons was ruim
22%. De score op vraag 1 en 2 was gemiddeld een 8. En op vraag 3
een gemiddelde van 6. Kortom de reacties zijn positief en voor ons
als organisatie een aanpak die we zeker kunnen voortzetten.
Let op!
Op maandag 28 mei 2018 vindt er weer een ambassadeursbijeenkomst plaats. Het thema is ‘Pensioen’ en de
spreker voor die avond is de heer Peter van Eekelen, actuaris.
Alle leden van wie we een correct e-mailadres hebben krijgen
te zijner tijd per e-mail een uitnodiging voor het bijwonen van
deze bijeenkomst. Hou ook onze website www.vakbondabw.
nl in de gaten.

de vijf stellingen
1

2

5
Wat heb ik nodig om duurzaam
inzetbaar te blijven

Duurzame inzetbaarheid is een
taak van mijn werkgever.

4

3

Waardoor word ik
gemotiveerd?

Ik vind duurzame inzetbaarheid onzin.

Hoe pak ik dat aan, plan B?
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Onze kerstwensen voor u
Deze kerstboom is gevuld met
kerstwensen voor u, onze leden.
Wat zou de wereld er toch
fantastisch mooi uit zien als
deze wensen uit mochten komen.
Misschien lukt het in 2018 hier en
daar voor u, voor ons.
Daarom is de Vakbond ABW er ook in
2018 weer voor u.

Wee
Wees
Behandel ie
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★
Lach

Ontspan
Puk de dag
Leef bewust
Leef gezond
Help elkaar
Wees tevreden
Vertrouw elkaar
Maak iemand blij
Respecteer elkaar
Lees een mooi boek
Vertrouw op anderen
Wees lief voor elkaar
Oordeel niet te snel
Maak een lange wandeling
Vervul een van je wensen
Koester onze planeet aarde
Maak je niet te vaak zorgen
es dankbaar voor alles wat je hebt
s een goed voorbeeld voor een ander
emand zoals je zelf behandeld wilt worden
Plan een reis
Haal diep adem
Heb lief
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Medische keuring klein en groot rijbewijs
zeer scherp tarief voor leden Vakbond ABW

Vakbond ABW biedt aan al haar leden de mogelijkheid om gebruik te maken van een zeer scherp tarief bij een medische keuring van
het klein en groot rijbewijs. Speciaal en alleen voor ONZE leden kunnen we vanwege een samenwerking met Rijbewijskeuringsarts.
nl, deze keuringen tegen een zeer scherper tarief aanbieden, nl. € 35,- en € 55,-.
Normaal liggen de tarieven voor beide rijbewijzen een stuk hoger, zo hanteert het NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit.nl) een tarief
van € 99,15,- (inclusief btw), maar voor onze leden hebben we dus een FIKSE korting bedongen! Kijk hieronder voor een overzicht
van de tarieven voor ABW-leden.

OVERZICHT TARIEVEN
Buurtbus keuring
Buurtbus keuring 75+
Code 95 spoedkeuring incl. EV
Combikeuring C/D(E) + Medibus
Combikeuring rijbewijs + Taxipas
Combikeuring Medibus + Taxipas
Klein vaarbewijskeuring
Medibus keuring
NOOT Medibus
NOOT Taxipas
Rijbewijskeuring 75+ B/E
Rijbewijskeuring 75+ B/E
ABW Vakbond/CNV/ouderenbond/thuiszorg
Rijbewijskeuring 75+ groot
Rijbewijskeuring 75+ groot
ABW Vakbond/CNV/ouderenbond/thuiszorg
Rijbewijskeuring C/D/E bedrijven
Rijbewijskeuring C/D/E bedrijven incl. EV
Rijbewijskeuring groot C/D/E
Rijbewijskeuring groot C/D/E
ABW Vakbond/CNV/ouderenbond/thuiszorg
Rijbewijskeuring medisch B/E

€ 57,50
€ 52,50
€ 95,00
€ 95,00
€ 95,00
€ 95,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 50,00
€ 42,50
€ 35,00
€ 59,50
€ 55,00
€ 50,00
€ 92,50
€ 59,50
€ 55,00

Rijbewijskeuring medisch B/E
€ 55,00
ABW Vakbond/CNV/ouderenbond/thuiszorg
Rijbewijskeuring tractor
€ 59,50
Taxipas bedrijven
€ 50,00
Taxipas keuring
€ 59,70
Taxipas keuring
€ 55,00
ABW Vakbond/CNV/ouderenbond/thuiszorg
Thuiskeuring 75+ B/E
€ 95,00
Thuiskeuring 75+ Rijbewijs Groot, C/D/E
€ 95,00
Thuiskeuring 75 B/E incl. EV
€ 132,50
Thuiskeuring 75+ B/E Vivium/Vierstroom
Thuiskeuring 75+ B/E Vivium/Vierstroom incl.EV
Verlening Surinaams rijbewijs
€ 95,00
Verzekeringkeuring
€ 95,00
Omwisseling buitenlands naar Nederlands
rijbewijs
€ 95,00
Spoedkeuring: Rijbewijskeuring, 7 dagen
in de week alleen in locatie Nieuwegein
€ 65,00
(NZa tarief € 99,15)
Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.

€ 59,50

Vraag op tijd uw keuring aan! Het CBR hanteert een termijn van maximaal 4 maanden. Spoedkeuringen: Hoofdpraktijk
RijbewijskeuringsArts.nl, 5 avonden per week 20.00 - 22.00 (Locatie Nieuwegein, postcode 3431 RG). Spoedkeuringen op
zaterdag en zondag in overleg. De eigenverklaring kunt u direct ter plaatse (keuringslocatie) bij de rijbewijskeuringsarts
aanschaffen.
LET OP! De eigenverklaring of keuringsformulier ter waarde van € 33,80 is gratis te verkrijgen bij rijbewijskeuringsarts.nl
voor de 75 plus keuringen.
De actie geldt t/m 31 dec 2017 en kan mogelijk worden verlengd in 2018. U hoeft alléén het bedrag van € 35,- voor de
keuring te betalen.
LET OP! Bij verhindering dient u 24 uur voor uw afspraak contact op te nemen met rijbewijskeuringsarts via 036-7200911
of assistent@rijbewijskeuringsarts.nl om uw afspraak te verzetten. Bij het niet op tijd melden of niet verschijnen op uw
afspraak zijn ze genoodzaakt het volledige keuringsbedrag bij u in rekening te brengen.
Voor het wijzigen van uw afspraak wordt € 5,- administratiekosten in rekening gebracht.

Wie verricht de medische keuring voor het klein en groot rijbewijs?
Rijbewijskeuringsarts.nl verricht deze keuringen op verschillende locaties in Limburg; Echt, Gulpen, Heerlen, Maastricht, Roermond,
Sittard, Valkenburg, Venlo, Venray en Weert. Zie op de volgende pagina meer informatie over de keuringslocaties in Limburg.
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KEURINGSLOCATIES IN LIMBURG
• Echt Groene Kruis winkel Du Commerce 3 6101 DB Echt
• Gulpen House of Balance Landsraderweg 9 6271 NT Gulpen
• Heerlen Cafe-zalencentrum ‘t Leiehoes Limburgiastraat 36 6415 VT Heerlen
• Maastricht GroenekruisDomicura Becanusstraat 9 6216 BX Maastricht
• Roermond Groene Kruis winkel Westhoven 5 6042 NV Roermond
• Sittard Buurthuis “de Oase” Bachstraat 51 6137 RX Sittard
• Valkenburg Fysio Valkenburg Wilhelminalaan 65 6301 GH Valkenburg
• Venlo Groene Kruis winkel Drie Decembersingel 48 5921 AC Venlo
• Venray Groene Kruis winkel Schoolstraat 7 5801 BN Venray
• Weert Groene Kruis winkel Vogelsbleek 10 6001 BE Weert

Rijbewijskeuringsarts.nl is een particulier initiatief, dat is opgericht door dhr. R.M.F. Sadiek, voormalig arts en medisch adviseur
van het CBR. Zij spelen zeer snel in op de vraag naar medische keuringen. Deze keuringen worden op afspraak verricht. Behalve
de medische keuringen voor het rijbewijs verricht Rijbewijskeuringsart.nl nog veel meer keuringen (o.a. taxipas en chauffeurs
keuringen). Voor meer informatie surf naar www.rijbewijskeuringsarts.nl
Hoe maak ik een afspraak?
U kunt ook per telefoon of e-mail een afspraak maken. Bel dan met 036-7200911. (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur) of
stuur een e-mail naar info@rijbewijskeuringsarts.nl. Of maak online een afspraak via info@rijbewijskeuringsarts.nl
Wat moet ik als ABW-lid doen om in aanmerking te komen voor dit zeer scherpe tarief?
Als u belt met Rijbewijskeuringsarts.nl en u wilt als ABW-lid gebruik maken van dit zeer scherpe tarief, dan moet u de volgende
gegevens paraat hebben: Bondsnummer / Naam / Adres / Postcode + woonplaats.
En wat als ik mijn bondsnummer niet weet?
Dat is geen enkel probleem. U kunt dan met de bond bellen, tel. 045- 571 99 55. We staan te allen tijde klaar om uw vragen te
beantwoorden.
En als ik nu een afspraak heb gemaakt, wat moet ik dan verder doen?
Als u belt met Rijbewijskeuringsarts.nl, dan zullen ze aan u vragen om de volgende zaken mee te nemen;
- Uw rijbewijs (indien niet in bezit, dan paspoort of ID-bewijs).
- Een eigen verklaring;
Deze kunt u bij uw gemeente afhalen, maar deze is ook ter plekke verkrijgbaar bij de keuringsarts zelf. Deze verklaring bestaat uit
twee gedeeltes. Een gedeelte dient u zelf in vullen, de andere doet Rijbewijskeuringsarts.nl voor u.
Let op! De eigenverklaring of keuringsformulier ter waarde van € 33,80 is gratis te verkrijgen bij Rijbewijskeuringsarts.nl voor de
75 plus keuringen. De actie geldt t/m 31 dec 2017 en kan mogelijk worden verlengd in 2018. U hoeft alléén het bedrag van € 35
voor de keuring te betalen.
- Een overzicht van al uw medicatie (of medicijnpaspoort, verkrijgbaar bij uw apotheek).
- Urine, niet ouder dan 2-3 uur (bij voorkeur in een urinecontainertje). Bij diabetes is dit niet nodig.
- Indien van toepassing: bril/contactlenzen.
- Draagt u contactlenzen, dan dient u de sterkte van de lenzen aan de arts mee te delen. Tijdens het oogonderzoek kunt u uw lenzen
inhouden.
TIP: Een bezoek aan de opticien voor controle van de ogen is aan te raden indien uw ogen of bril het laatste jaar niet zijn gecontroleerd.
Nieuwe glazen/lenzen kunnen een eventuele herkeuring voorkomen.
En als ik nu de medische keuring heb gedaan, wat moet ik dan nog doen?
Als u de keuring hebt gehad, dan dient u te pinnen of contant te betalen. Het bedrag is afhankelijk van het soort rijbewijs waarvoor
u kiest: bij de medische keuring van een klein rijbewijs betaalt u € 35,- en van een groot rijbewijs € 55,-. Deze tarieven gelden vanaf
1 juli 2017.
Meer weten?
Hebt u naar aanleiding van dit artikel nog meer vragen, neem dan contact op met Indra Kandhai (secretaris/penningmeester, tel.
045- 571 99 55). Mailen mag ook en wel naar ika@vakbondabw.nl.
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Wist u dat...

Ingezonden door een lid

…transgenders een gevaar zijn voor ons voortbestaan want zonder mannen en vrouwen sterven wij uit?
…de huidige generatie amateur en prof voetballers meer in de tattoo shop zit dan op het veld staat?
...jongeren verplichten tot hoge studieschulden niet past bij de slogan “vertrouwen in de toekomst”?
…tijdens de militaire dienstplicht vroeger vernedering een standaardprocedure voor de opleiding was?
…wanneer u iets weet waarop nog niet bezuinigd is in dit land u het huidige kabinet direct mag bellen?
…als je premier Mark Rutte aan een leugendetector hangt hij de detector van leugens zal betichten?
…onze zorgkosten steeds hoger worden maar hierdoor jaarlijks ook duizenden levens gered worden?
…een regeerakkoord dat tot stand is gekomen samen met multinationals niet erg geloofwaardig is?
…veel natuur documentaires gedeeltelijk nep zijn (soms 80%) en er toch massaal naar gekeken wordt?
…flexibilisering van de arbeidsmarkt betekent dat werknemers verworven rechten moeten inleveren?
…sinds 1 november 2015 Nederlanders vanaf 14 jaar een verplicht account hebben bij mijn overheid.nl?
…het verplichte account niet opgezegd kan worden maar ook niemand u kan verplichten het te activeren?
…pensioenfondsen ± 2 miljoen per jaar moeten gaan betalen om de berichtenbox te mogen gebruiken?
…het voor de pensioenfondsen waarschijnlijk goedkoper is om de berichten weer per post te versturen?
…als Max Verstappen 250 miljoen tv kijkers van het Wilhelmus laat genieten Buma hier blij van wordt?
…moderne auto’s een cockpit als een Boeing 767 hebben en de mobiele telefoon dus niet alleen afleidt?
…als je in 25 jaar 30 miljard bezuinigt op veiligheid en er nu 2 miljard bij doet er 28 miljard is bezuinigd?
…men heeft ontdekt dat mannen bij 252 keer seks per jaar minder kans op prostaatkanker hebben?
…vrouwen die hoofdpijn veinzen een behoorlijk gezondheidsrisico voor deze mannen kunnen vormen?
…Macron de Franse vakbonden bruut wil uitschakelen en het land meer gebaat is met samenwerking?
…gele kentekens de overhand krijgen bij Duitse en Belgische inkoopcentra i.v.m. onze btw verhoging?
…als je de nieuwe kabinetsplannen leest kunt concluderen dat nepnieuws niet alleen uit Rusland komt?
…de Europese Unie eenheid wil uitstralen en veel aangesloten landen intern tot op het bot verdeeld zijn?
…wanneer kinderen fatsoenlijke geschiedenisles krijgen reisjes naar het rijksmuseum niet nodig zijn?
…veel verkeerslichten in Nederland zo belabberd slecht staan afgesteld dat zij fungeren als stoplichten?
…als je lichaam je verplicht om ergens je blaas te legen waar jij het niet wil men dit wildplassen noemt?
…Ziggo briljante oplossingen heeft “als het internet niet werkt bekijk op onze site de storingschecker”?
Jo Abwistdat
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CAO Nieuws
Vervolg van pagina 4

Overig
De cao partijen geven gedurende de looptijd van deze cao vorm
en inhoud aan de sociale agenda. Hierin komen de volgende
onderwerpen onder andere aanbod: ontwikkeling van werknemers, maatwerk op omschrijving van functies en beloning.
ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO UITZENDKRACHTEN (ABU)
De cao heeft een looptijd van 5 november 2017 t/m 31 mei 2019.
Loon
Uitzendondernemingen worden beter in staat gesteld de inlenersbeloning correct vast te stellen. Daarnaast wordt de
transparantie van de toegepaste inlenersbeloning vergroot
ten behoeve van de uitzendkrachten. De uitzendonderneming
voorziet in een proces waarmee zij zich er van verzekert dat de
inlenersbeloning correct wordt vastgesteld (in bijlage II bij de
cao wordt een procesbeschrijving opgenomen).
Toepassing van de inlenersbeloning zal nooit worden aangepast
met terugwerkende kracht, behalve als: er sprake is van opzet
dan wel kennelijk misbruik of, de uitzendonderneming zich niet
aantoonbaar heeft ingespannen voor een correcte vaststelling
van de inlenersbeloning of, als de uitzendonderneming het volgende heeft nagelaten een schriftelijke bevestiging te geven van
de verschillende elementen van de arbeidsvoorwaarden.
Bij wijziging van de arbeidsvoorwaarden gedurende de terbeschikkingstelling betreffende een van de bovenstaande elementen is de uitzendonderneming verplicht deze wijziging
schriftelijk aan de uitzendkracht te bevestigen.
Cao-partijen gaan gezamenlijke inspanningen verrichten om
de kwaliteit van de informatie over een aantal relevante inleencao’s te verbeteren en te ontsluiten voor de werkgevers en
werknemers in de uitzendbranche.
Jeugdloonstaffel
De percentages in de jeugdloonstaffel worden aangepast aan
de percentages die worden gehanteerd voor het wettelijk minimumjeugdloon.
Vakantiedagen
Het aantal vakantiedagen wordt verhoogd van 24 dagen naar
25 dagen per jaar.
Verrekening boetes
Alleen justitiële en bestuurlijke boetes kunnen worden verrekend op het uit te betalen loon van de uitzendkracht die niet
permanent in Nederland woonachtig is.
Huisvesting niet permanent in Nederland wonende uitzendkrachten
Een werkgroep gaat onderzoeken hoe de prijs/kwaliteitverhouding van de huisvesting beter kan worden gereguleerd.
PRINCIPEAKKOORD CAO POSTNL
De cao heeft een looptijd van 01-04-2017 t/m 31 december 2018.

Lonen
De lonen worden verhoogd:
- per 01-04-2017 0,5%;
- per 01-10-2017 0,6%;
- per 01-04-2018 0,5%;
- per 01-07-2018 0,5%;
- per 01-10-2018 0,5%.
Reiskosten woon-werk
Het tarief gaat omhoog naar 19 eurocent per kilometer. De tegemoetkoming geldt voor een enkele reis vanaf 6 tot en met
60 (was 50) kilometer en voor maximaal 4 dagen per week. De
aanvullende tegemoetkoming woon-werk uit de huidige cao
vervalt.
PRINCIPEAKKOORD CAO TAXI
De cao heeft een looptijd van 1 juli 2017 t/m 31 december 2018.
Lonen
De lonen worden per 01-01-2018 verhoogd met 3%.
PRINCIPEAKKOORD CAO BEVEILIGING
De cao heeft een looptijd van 1 oktober 2017 t/m 30 september
2018.
Lonen
De lonen worden verhoogd:
- per 01-01-2018 1%*;
- per 01-01-2018 5%**;
- per 01-07-2018 2%*;
- per 01-10-2018 1%.
*verhoging feitelijke- en tabellonen van deel B en van deel A
kantoorwerknemer
**procent verhoging tabellonen deel A uitgezonderd kantoorwerknemer
De feitelijke lonen van deel A lopen gelijk met de loonstijgingen
van deel B.
Vakantiebijslag en jaarlijkse uitkeringen
De eindejaarsuitkering deel-B stijgt in 2017 naar 2,5%.
LOONSVERHOGING 2018 CAO SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF
LBV en werkgevers zijn het eens geworden over de loonsverhoging in 2018 voor de medewerkers in de vastgoedonderhoudssector (Schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf). Vorig jaar
was bij het afsluiten van de cao voor 2017 een loonsverhoging
afgesproken. Voor 2018 was afgesproken dat die loonsverhoging in 2017 zou worden bepaald. Volgens de cao-partijen was
het destijds namelijk nog niet verantwoord zich voor 2018 al te
verbinden aan een loonstijging.
Afgesproken is nu dat de lonen als volgt worden verhoogd:
- per 26-03-2018 (week 13) 0,5%;
- per 08-10-2018 (week 41) 1,5%.
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AFSPRAAK NIEUWE LOONSCHALEN HUISHOUDELIJKE
ZORGMEDEWERKERS
De bonden hebben met de brancheorganisaties in de zorg, Actiz en BTN, afspraken gemaakt over de invoering van een nieuwe cao-loonschaal voor de huishoudelijke zorgmedewerkers.
Daarmee komt een einde aan de bezuinigingen tot soms wel
25% op de salarissen van zorgmedewerkers sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in 2007.
Door deze nieuwe loonschaal worden de lonen in vijf jaarlijkse
stappen weer terug op het oude niveau gebracht. De nieuwe
loonschalen gaan uiterlijk 1 april 2018 in. De afspraken vloeien
voort uit de cao VVT 2014-2016.
EINDBOD CAO GROOTHANDEL GROENTEN EN FRUIT
Lonen
De loonschalen en feitelijke salarissen worden verhoogd:
- per 01-10-2017 1,25%;
- per 01-01-2018 1,25%;
- per 01-07-2018 1,25%.
Seniorenregeling/duurzame inzetbaarheid
Vanaf 1 juli 2018 mag er voor het eerst gebruik worden gemaakt van de regeling dat werknemers kunnen kiezen tussen
behoud leeftijdsdagen/diensttijddagen of 80 % werken tegen
92,5 % salaris en 100 % pensioenopbouw. De overige voorwaarden zoals beschreven in werkgeversbod van 30 juni 2017
zijn van toepassing.
Transitiebudget
Geen verrekening van scholingskosten indien er sprake is van
gedwongen ontslag of onvrijwillig vertrek van de medewerker.
ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO PARKETVLOERONDERNEMINGEN
De cao heeft een looptijd van januari 2018 tot en met 31 december 2019.
Lonen
De lonen worden verhoogd:
- per 01-04-2018 3,0%;
- per 01-09-2019 1,5%.
Wachtdagen bij ziekte
Het aantal wachtdagen bij ziekte wordt in 2018 teruggebracht
naar maximaal 1 per jaar (was 1 dag per ziekmelding, maximaal
3 dagen per jaar). In 2019 vervallen de wachtdagen bij ziekte.
Generatie-pact 80-90-100
De verschillende regelingen voor senioren worden teruggebracht tot één regeling: een 80-90-100-regeling voor werknemers vanaf 57 jaar.
PRINCIPEAKKOORD CAO REPROGRAFISCH BEDRIJF
De cao heeft een looptijd van 1 april 2017 tot en met 31 december 2018.
Lonen
De lonen worden verhoogd:
- per 01-08-2017 1,0%;
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- per 01-08-2018 1,5%;
- per 01-11-2018 0,25%.
Eenmalige uitkering
Fulltime werknemers die geheel 2017 in dienst zijn geweest
ontvangen in november 2017 een eenmalige uitkering van €
100 netto. Voor parttime werknemers, of werknemers die niet
geheel 2017 in dienst zijn geweest, wordt de uitkering naar
rato berekend.
Overig
De overige afspraken in de cao worden gecontinueerd. In november 2017 komen partijen weer bij elkaar om te overleggen
over de toekomst van de branche en het arbeidsvoorwaardenbeleid.
PRINCIPEAKKOORD CAO UITGEVERIJBEDRIJF
De cao heeft een looptijd van 1 maart 2017 tot en met 31 mei
2019.
Lonen
De lonen worden verhoogd:
- per 01-11-2017 1,5%;
- per 01-07-2018 1,5%.
Persoonlijk keuzebudget
Met ingang van 1 januari 2017 is het basisbedrag van het persoonlijk keuzebudget (artikel 6.1.2 van de cao) structureel
vastgesteld op 12%.
Eenmalige uitkering
per 01-12-2017 € 300 bruto (parttimers naar rato).
EINDBOD CAO VLEESWAREN
De cao heeft een looptijd van 1 augustus 2017 tot en met 31
december 2018.
Lonen
De werkelijke lonen worden gedurende de looptijd als volgt
aangepast:
- per 01-11-2017 1,25%;
- per 01-07-2108 1,75%.
Participatiewet en loonschaal
De sector vleeswaren zal een aparte loonschaal invoeren voor
werknemers die onder de werkingssfeer vallen van de zogenaamde participatiewet. Deze loonschaal zal starten op 100%
minimumloon en loopt in 5 stappen op tot 120% minimumloon.
Eenmalige uitkering
Een eenmalige uitkering van 0,25% in 2017.
Reparatie WW/WGA
Partijen hebben besloten om de verzamel-cao die private financiering organiseert en mogelijk maakt zo spoedig mogelijk te
bekrachtigen.

CAO
Nieuws
uit
Limburg
Door Roger van den Broek, vakbondsbestuurder bedrijvenwerk
AIR LIQUIDE
In de zomer 2017 is er bij Air Liquide een CAO afgesloten voor
de duur van 1 jaar, te weten vanaf 1 juli 2017 t/m 30 juni 2018.
De loonsverhoging bedraagt 1,2 % per 1 juli 2017 en per 1 januari 2018 0,55 %.
Voorts zijn er afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid, derde WW jaar, studie consignatiedienst.
ANQORE/FIBRANT
Bij Anqore/Fibrant is er een principeakkoord tot stand gekomen en is er dus sprake van de eerste eigen CAO voor deze bedrijven. De looptijd bedraagt twee jaar, te weten van af 1 januari 2017 t/m 31 december 2018.
De loonsverhoging bedraagt 1,67 % eenmalig per 1 november
2017 en 2 % structureel per deze datum. Voorts volgt er dan
weer een 1,6 % structurele loonsverhoging per 1 januari 2018.
Voorts is er uitvoerig onderhandeld over de zgn. DSM transitietoeslag. Hierover zijn afspraken gemaakt dat een en ander
door deskundigen bekeken gaat worden.
De TOR leeftijd is verhoogd naar 60 jaar, met dien verstande
dat er een overgangsregeling komt voor medewerkers die voor
31 december a.s. de leeftijd van 58 jaar bereiken. De TOR regeling wordt ook flexibeler.
OCI NITROGEN
Bij het ter perse gaan van deze Vizier waren wij net gestart met
de CAO onderhandelingen bij OCI.
Inzet is een looptijd van 1 jaar met een loonsverhoging van 4 %
structureel. Voorts hebben we uiteraard voorgesteld de verzekering van het derde WW jaar en de handhaving van het werkbegeleidingsplan.
Er is ingezet op deze forse loonsverhoging vanwege het feit dat
de overheid roept dat de lonen flink omhoog moeten.
Partijen hopen dat er voor aanvang van het nieuwe jaar een
CAO tot stand is gekomen. Wordt vervolgd!

Het gaat dan om de pensioenrechten die zijn opgebouwd in de
periode voor 2014 toen de algemene pensioenleeftijd nog 65
jaar was. Een pensioenfonds dient per deelnemer een splitsing
te maken in die periodes. En dat had SPF verzuimd te doen.
Wat de gevolgen zijn voor SPF en andere pensioenfondsen is op
dit moment nog niet bekend.
SITECH
Na een jaar onderhandelen is er in dit najaar eindelijk een CAO
tot stand gekomen. De looptijd is 2 jaar, te weten vanaf 1 januari 2017 t/m 31 december 2018. De salarissen worden structureel verhoogd per 1 april 2017 met 2 % en 2 % structureel per
1 april 2018.
In verband met de verhoging van de AOW/pensioengerechtigde leeftijd wordt fasegewijs de overwerkleeftijd verhoogd.
In dat kader wordt de TOR leeftijd met ingang van 1 januari
2019 verhoogd naar 60 jaar. Het werkbegeleidingsplan wordt
verlengd t/m 31 december 2019.
VYNOVA
In november jl. is er een onderhandelingsresultaat tot stand
gekomen. De looptijd van de nieuwe CAO is 2 jaar, te weten
vanaf 1 januari 2017 t/m 31 december 2018. De loonsverhoging is 2 % structureel per 1 januari 2017 en 2,5 % structureel
per 1 januari 2018.
Voorts is het Werkbegeleidingsplan verlengd t/m 31 december
2018 en is er een afspraak gemaakt over de verzekering van het
derde WW jaar.
In verband met de verhoging van de AOW leeftijd komt er in
2018 een studie binnen Vynova naar de verhoging van leeftijd
bij overwerk etc. Tevens komt er een studie naar het FUWA beloningssysteem.
Bij het ter perse gaan van deze Vizier moeten de leden zich nog
uitspreken over dit akkoord.

PROFCORE
Momenteel zijn wij samen met de werkgever bezig met de pensioenen.
ROLDUC
Bij het ter perse gaan van deze Vizier zijn wij bezig met de afronding van de onderhandelingen voor het Sociaal Plan.
Per 1 januari 2018 zal de nieuwe CAO Horeca van toepassing
zijn bij Rolduc. Wordt vervolgd!
SABIC
Enkele weken geleden is er door de Rechtbank Maastricht een
bijzondere uitspraak gedaan.
Drie deelnemers van SPF (SABIC pensioenfonds) hadden tegen
dit pensioenfonds een gerechtelijke procedure aangespannen
omdat SPF zonder toestemming van de deelnemers de pensioenleeftijd had verhoogd van 65 naar 67 jaar. Ondanks dat dit
het wettelijk kader is, heeft de Rechtbank de deelnemers van
SPF in het gelijk gesteld.

Meer bedrijvennieuws op:

www.vakbondabw.nl
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Jubilarissen
25-jarige jubilarissen december 2017
H.M. van Bijnen uit Kerkrade
A. Bognar uit Landgraaf
H.J. Houben uit Urmond
E. Keulaarts uit Landgraaf
T.J. Knarren uit Geleen
N. Vongehr uit Heerlen
B. van de Wakker uit Heerlen
40-jarige jubilaris december 2017
N. Basten uit Kerkrade
50-jarige jubilaris december 2017
J.L. Fredrix uit Urmond
70-jarige jubilaris december 2017
M. Pall-Hahnen uit Kerkrade
25-jarige jubilarissen januari 2018
P.L. Mulders uit Landgraaf
F.N. Pisters uit Hoensbroek
M.H.J. Cruts uit Stein
J.M.J. Leunissen uit Hoensbroek
M.J. Leunissen-Durinck uit Hoensbroek

Op 23 juni 2017 overleed in de
leeftijd van 78 jaar ons bondslid
de heer E. Spano uit Hoensbroek

Op 16 september 2017 overleed in de
leeftijd van 75 jaar ons bondslid
de heer P.J. Schmeitz uit Oirsbeek

Op 2 augustus 2017 overleed in de
leeftijd van 56 jaar ons bondslid
de heer D.H.W.G. Cuenen uit Lanaken

Op 18 september 2017 overleed in de
leeftijd van 94 jaar ons bondslid
de heer W. Dusak uit Amstenrade

Op 4 augustus 2017 overleed in de
leeftijd van 80 jaar ons bondslid
mevrouw L.E. Boertien-Ter Horst uit
Kerkrade

Op 26 september 2017 overleed in de
leeftijd van 69 jaar ons bondslid
de heer F.H. Swelsen uit Beek

Op 12 augustus 2017 overleed in de
leeftijd van 82 jaar ons bondslid
de heer H.J.P. Mulders uit Landgraaf

Op 8 oktober 2017 overleed in de
Op 14 augustus 2017 overleed in de
leeftijd van 91 jaar ons bondslid
leeftijd van 61 jaar ons bondslid
mevrouw M.G. Kicken-Bisschops uit
mevrouw P.M.M. Theunissen-Hintzen uit Simpelveld
Landgraaf
Op 8 november 2017 overleed in de
Op 15 augustus 2017 overleed in de
leeftijd van 77 jaar ons bondslid
leeftijd van 78 jaar ons bondslid
de heer G.W. van der Heijden uit Brunsde heer G.M.L. Beckers uit Klimmen
sum
Op 28 augustus 2017 overleed in de
leeftijd van 70 jaar ons bondslid
de heer P.F.J.S. Wijnen uit Heerlen

40-jarige jubilaris januari 2018
G.E. Paquaij-van der Heyden uit Brunssum
R.E.M.W. Kleinen uit Heerlen
Op 28 augustus 2017 overleed in de
leeftijd van 69 jaar ons bondslid
50-jarige jubilarissen januari 2018
de heer A.C.A. Schoutens uit Landgraaf
J.J. Maschino uit Heerlen
M.F.P. Oroszi-Kostrewa uit Landgraaf
Op 29 augustus 2017 overleed in de
leeftijd van 97 jaar ons bondslid
Namens het Hoofdbestuur wensen
de heer B. Kruizinga uit Heerlen
wij al onze jubilarissen van harte
proficiat!
Op 6 september 2017 overleed in de
leeftijd van 66 jaar ons bondslid
de heer J.H. Rychter uit Landgraaf

Overleden

Op 15 mei 2017 overleed in de
leeftijd van 73 jaar ons bondslid
de heer H. van Egdom uit Hoensbroek

Op 27 september 2017 overleed in de
leeftijd van 58 jaar ons bondslid
de heer A.C. Verhoeven uit Kerkrade

Op 9 september 2017 overleed in de
leeftijd van 51 jaar ons bondslid
mevrouw M.M.R. Orru uit Heerlen

Op 9 november 2017 overleed in de
leeftijd van 90 jaar ons bondslid
de heer J.C.L. Jungst uit Stein
Op 19 november 2017 overleed in de
leeftijd van 70 jaar ons bondslid
mevrouw L.J. Slangen-Morlog uit Landgraaf
Op 21 november 2017 overleed in de
leeftijd van 85 jaar ons bondslid
de heer J.H. Alleleijn uit Gulpen
Op 23 november 2017 overleed in de
leeftijd van 82 jaar ons bondslid
mevrouw J.M.J. Consten-van den Broek
uit Brunssum
Wij bedanken de overleden vrienden
voor hun trouw aan onze organisatie
en wensen hun familie veel sterkte toe!

Op 30 mei 2017 overleed in de
leeftijd van 65 jaar ons bondslid
de heer M.A.J. Duijzings uit Nuth

Vakbond ABW op internet:
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Voor
u
gelezen
Vervolg van pagina 8
Zieke werknemer heeft recht op volledige uitbetaling vakantie-uren
De Centrale Raad van Beroep heeft in zijn uitspraak van 22 november 2017 geoordeeld dat niet-genoten vakantie-uren bij ontslag
moeten worden vergoed naar 100% van het loon, ook al is de werknemer ziek en ontving hij daarom slechts 70% van dat loon.
Ook een WAO-uitkering mag niet op de vergoeding van vakantie-uren bij ontslag in mindering worden gebracht.
De uitspraak betreft een werknemer met een gedeeltelijke WAO-uitkering. Vanaf het tweede ziektejaar hoefde de werkgever nog
maar 70 procent van het loon te betalen. De WAO-uitkering werd daarop in mindering gebracht.
In dat tweede ziektejaar ging de werkgever echter failliet en de werknemer verloor daardoor zijn baan. UWV nam de betalingsverplichtingen over, maar keerde slechts 70 procent van het salaris uit voor niet-opgenomen vakantie-uren. Bovendien werd de
WAO-uitkering ook op deze uren in mindering gebracht. De werknemer ging tegen die beslissing in bezwaar en beroep.
De Centrale Raad van Beroep stelt de werknemer in het gelijk. De werkgever zou bij het einde van het dienstverband op grond
van Europese regels gehouden zijn geweest om 100% van het loon te betalen over de niet opgenomen vakantie-uren, ook al was
de werknemer ziek. Daarom was het UWV daar na een faillissement ook toe verplicht. Ook de WAO-uitkering mocht niet worden
gekort op de door het UWV te vergoeden vakantie-uren.
Jurisprudentie: CRvB 22-11-2017, 14/5782 WW (ECLI:NL:CRVB:2017:4017)

CAO’S

Op het kantoor van de Vakbond ABW beschikken wij over zeker 250 tot 300 verschillende CAO’s.
Dus…..ook als staat er in het vakblad géén actueel bericht over uw CAO,
dan hebben wij op kantoor bijna zeker toch de nodige informatie bij de hand.
Wilt u wat weten over uw CAO, maak dan een afspraak met de vakbondsbestuurders juridische ledenservice
Will Kapell en Jack Hurxkens (045-5719955).

Lees meer op www.vakbondabw.nl

Volg de
Vakbond ABW
op Facebook
De facebook pagina van de
Vakbond ABW heeft een kleine
make-over ondergaan!
Check onze pagina op
www.facebook.com/vakbondabw
like ons en blijf zo op de hoogte
van de actuele ontwikkelingen
bij de Vakbond ABW.
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Thuishuldiging
65-jarige jubilaris
Op 1 oktober 2017 was mevrouw Mikes-Lankhorst 65 jaar lid van onze vakbond.
Daar onze 65-jarige jubilaris reeds een aantal jaren in de provincie Zuid Holland woont, hebben we haar dochter Mariet Kroesbeek-Mikes bereid gevonden om haar namens onze vakbond te huldigen en te bedanken voor 65 jaar trouw aan de Vakbond ABW.
Van haar dochter hebben we begrepen dat ze supertrots is dat ze 65 jaar bij de vakbond is. Ook
was ze erg blij met de bloemen en de oorkonde.

Data om te onthouden:
Belangrijke bijeenkomsten en activiteiten Vakbond ABW

Datum

Aanvang

Maandag 22 januari
19.00 uur
		
		
		
		

Activiteit

Locatie

Pensioenbijeenkomst
Doelgroep: Leden die tussen 01-08-2018 en
31-12-2018 de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken.
Spreker: Will Kapell, vakbondsbestuurder juridische
ledenservice/ bedrijvenwerk.

Cultuurhuis Heerlen,
Sittarderweg 145 Heerlen

Maandag 29 januari
19.00 uur Week van de Loonstrook en Arbeidsovereenkomst
		
Doelgroep: Alle Leden.
		
Sprekers: Roger van den Broek,vakbondsbestuurder
		
bedrijvenwerk én Will Kapell, vakbondsbestuurder juridische
		ledenservice/bedrijvenwerk

Cultuurhuis Heerlen,
Sittarderweg 145 Heerlen

Woensdag 31 januari		
Inloopspreekuur van 9.00 tot 12.30 uur en 13.30 uur tot
		
17.00 uur over de Loonstrook en arbeidsovereenkomst
			

Bondskantoor,
Valkenburgergweg 75
Heerlen

Maandag 28 mei
19.00 uur
		
		
		

Cultuurhuis Heerlen,
Sittarderweg 145 Heerlen

Informatiebijeenkomst.
Onderwerp: Pensioen.
Spreker: De heer P. van Eekelen, actuaris Krabbegat Holding
Doelgroep: Alle Leden

Maandag 2 juli
19.00 uur AlgemeneVergadering
		
Doelgroep: Afgevaardigden Vakbond ABW

Cultuurhuis Heerlen,
Sittarderweg 145 Heerlen

Maandag 24 september 19.00 uur
		
		
		
		

Cultuurhuis Heerlen,
Sittarderweg 145 Heerlen

Pensioenbijeenkomst
Doelgroep: Leden die tussen 01-01-1953 en 30-06-1953
geboren zijn.
Spreker: Will Kapell, vakbondsbestuurder juridische
ledenservice / bedrijvenwerk.

Maandag 29 oktober 19.00 uur Informatiebijeenkomst.
		
Onderwerp: Nog nader vast te stellen.
		
Doelgroep: Alle Leden
Kijk voor het laatste nieuws ook op www.vakbondabw.nl
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Cultuurhuis Heerlen,
Sittarderweg 145 Heerlen

WWW

UW ADRESGEGEVENS

Reeds vele leden van ons hebben de website
van de Vakbond ABW bezocht op internet.
Indien u dat nog niet heeft gedaan, ga dan
naar www.vakbondabw.nl.
Om onze leden nog sneller en beter te voorzien van belangrijke ontwikkelingen, is er
een rubriek ‘Laatste Nieuws’. Klik hierop
voor de laatste ontwikkelingen.

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

Volg ons op social media
www.facebook.com/vakbondabw

www.plus.google.com/+VakbondabwNl

www.twitter.com/VbABW
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Aanmeldingsformulier
Ik wil graag een
individueel lidmaatschap.
Ik wil graag een
een part-time lidmaatschap.
individueel
(20
uur per lidmaatschap.
week of minder)
part-time lidmaatschap.
een gezinslidmaatschap
en gezinscontributie.

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

(deze strook niet invullen)

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

Bondsnummer:

■ Naam en
................................................................................................
Postcode
envoorletters:
plaats: ........................................................................................................

............................................
(deze strook niet invullen)

Straat enprivé:
huisnummer:
...................................................................................................
Telefoon
.................................................................................................................

Bondsnummer:

Postcode
en plaats: ........................................................................................................
E-mail:
.............................................................................................................................

(20 uur
week ofs.v.p.
minder)
Voor
elkper
gezinslid
een apart formulier

Telefoon privé: .................................................................................................................
Geboortedatum:
.......................................
Man / Vrouw*

invullen.
een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.

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

s.v.p. een
apart formulier
Voor elk gezinslid
exemplaar
van de statuten
ontvangen.

Geboortedatum: .......................................

invullen.
exemplaar van het juridisch reglement

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

exemplaar
ontvangen van de statuten ontvangen.
exemplaar van het juridisch reglement
ontvangen

Ik word lid van Vakbond ABW per eerste van

Man / Vrouw*

■ Werkzaam bij: ............................................................................................................

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

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

Straatvan
en het
huisnummer:
...................................................................................................
Aard
bedrijf: ........................................................................................................
Postcodewerk:
en plaats:
........................................................................................................
Telefoon
.......................................................
Fax: ................................................

tot wederopzegging machtiging om van mijn
Ik word lid van Vakbond ABW per eerste van
rekening af te schrijven de bedragen, die ik
de maand ..................................... en verleen
volgens de geldende contributieregeling vertot wederopzegging machtiging om van mijn
schuldigd zal zijn.
rekening af te schrijven de bedragen, die ik

Aard van/ stamnr.*:
het bedrijf:..........................................................................................................
........................................................................................................
Werknr.

volgens de geldende contributieregeling ver-

■ Soort uitkering: ..........................................................................................................

n
Opsture p naar:
lo
e
v
n
e
in een ond ABW
b ren er 113
Vakp
stu
Oord
numpmnaanr:
o
tw
n
eloHeerle
A en enVvB
in e6400 ond AieBtW
odig)
kbegel n menr 113
Vsatz
o
m
(p
rdnu
Antwoo VB Heerlen
)
6400
t nodig
gel nie
(postze

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

■
Werkzaam
bij: ............................................................................................................
Postcode
en plaats:
........................................................................................................

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

schuldigd zal zijn.

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

Telefoon werk: ....................................................... Fax: ................................................
Werknr. / stamnr.*: ..........................................................................................................

Uitkeringsnr.: ...................................................................................................................
■ Soort uitkering: ..........................................................................................................
Uitkeringsnr.: ...................................................................................................................

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

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

bet. w.: ................................
Lid v.a.: ...............................

Lid v.a.: ...............................
Bondsnr. werver:

■ Mijn bank / giro* rekening:.......................................................................................
Bondsnr. werver:
............................................
iban-nummer:
..................................................................................................
■ Mijn ..........................................................
bank / giro* rekening:.......................................................................................
Plaats:
Datum: ...................................................
............................................
Plaats: .......................................................... Datum: ...................................................
Handtekening: .................................................................................................................

Handtekening:
.................................................................................................................
Let
op: elke vraag
altijd invullen!!!

Let op:
elke vraag
altijd
invullen!!! door:
Deze
aanmelding
werd
opgenomen
Naam van de werver: ......................................................................................................
Deze aanmelding
werd opgenomen door:
Adres
en plaats: ..............................................................................................................
Naam van de werver:
......................................................................................................
Bondsnummer:
...............................................................................................................
ABW INSCHRIJFFORMULIER
01-10-2007 16:07 Pagina 1
Adres
en plaats:
[*
doorhalen
wat ..............................................................................................................
niet van toepassing is.]
Bondsnummer: ...............................................................................................................
[* doorhalen wat niet van toepassing is.]
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LET OP! VOOR SLECHTS € 12,11,- PER MAAND (DAT IS NOG GEEN 40
35
EUROCENT PER DAG) HEEFT U EEN ABW-LIDMAATSCHAP
MET NIET ALLEEN EEN UITGEBREID SERVICEPAKKET OP
VAKBONDSGEBIED, MAAR OOK EEN INDIVIDUELE LEDENSERVICE
DIE ZEKER VERGELIJKBAAR IS MET EN SOMS ZELFS
UITGEBREIDER DAN EEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING!
DAARNAAST WORDT UW BELASTINGAANGIFTE
ELK JAAR GRATIS INGEVULD!

Aanmeldingsformulier
Contributie per 04-07-16
Ik wil graag een

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

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

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

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

