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Dit wil ik 
met u delen...
Bij het schrijven van mijn column zijn we als Vakbond ABW na 
een drukke en succesvolle Hulp bij aangifte (Huba) campagne 
bezig met de organisatie van een informatiebijeenkomst over 
pensioen op 28 mei 2018. Dit doen we omdat uit onderzoek 
blijkt dat Nederlanders bedroevend weinig weten van pensioen. 
In deze bijeenkomst hebben we een gerenommeerde actuaris, 
te weten de heer drs. Peter van Eekelen, gevraagd om vele be-
langrijke pensioenissues uitvoerig aan de orde te stellen. Ik als 
voorzitter van de Vakbond ABW vind het van groot belang dat 
pensioenbewustzijn nu aanwezig moet zijn en niet pas aan de 
orde moet komen bij het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd, want dan ben je veel te laat.  

Alle leden van wie we een correct e-mailadres hebben, hebben 
reeds per mail een uitnodiging hiervoor ontvangen. Deze uit-
nodiging stond ook op onze website www.vakbondabw.nl
In de volgende Vizier zullen we meer hierover melden.
Ook zijn we druk bezig met de voorbereidingen op onze jaar-
lijkse Algemene Vergadering die op maandag 2 juli a.s. plaats-
vindt. Dus bij deze ook een oproep aan onze leden die zich nog 
niet hebben aangemeld als afgevaardigde van de Bondsgroep 
waartoe ze behoren, om dit alsnog te doen. Dit geldt ook voor 
de kandidaatstelling voor een HB-zetel. Meer hierover leest u 
op pagina 3 van deze Vizier.

Wat ik verder met u wil delen is een tweetal zaken die ons als 
vakbond enorm aanspreekt.
Laat ik beginnen met het eerste, namelijk de uitkomst van een 
recent CBS onderzoek dat de werknemer anno 2017 weer durft 
te staken. Sinds het jaar 1989 werd niet zo vaak het werk neer-
gelegd als in 2017 en hebben Nederlanders in dat jaar voor een 
stakingspiek gezorgd. Zo werd in 2017 32 keer gestaakt met 
als uitschieter de staking van de leerkrachten in het basison-
derwijs. Wist u trouwens dat die vaker ontevreden over hun 
salaris blijken te zijn dan andere werknemers, binnen en buiten 
het onderwijs? Zo vindt de helft van de leerkrachten dat ze te 
weinig verdienen, in 2016 was dat nog een kwart. 
De meeste stakingen afgelopen jaar werden uitgeroepen op ini-
tiatief van de vakbonden. Hoewel de insteek van onze Vakbond 
ABW altijd is om via een dialoog zaken te doen, realiseren we 
ons ook dat dit niet altijd lukt. Bij een op de vijf stakingen was al-
leen meer loon de inzet. Bij de rest van de werkonderbrekingen 
ging het om andere conflicten, die meestal te maken hadden 
met arbeidsomstandigheden. 
Deze cijfers duiden dat de Nederlandse werknemers het niet 
meer pikken dat hun lonen en hun arbeidsvoorwaarden ach-
terblijven, en terecht ook. Reeds vaker door mij (en een aantal 
kopstukken van de DNB, SCP en IMF) geroepen dat, nu de eco-
nomie aantrekt, de taart veel eerlijker verdeeld mag worden en 
met name ook onder de werknemers. De werknemers - die jaren 
lang hebben moeten afzien van looncompensaties - verdienen 
nu in deze tijd echt hogere loonsverhogingen. En als we dan be-

gin maart 2018 lezen dat de bestuursvoorzitter Ralph Hamers 
van ING - een staatsbank die notabene door onze belasting- 
centen in stand is gehouden- zo makkelijk een loonsverhoging 
van 50 % krijgt, dan ben ik het volledig eens met de kritiek van-
uit de politiek en de maatschappij, met - gelukkig - als gevolg 
dat die loonsverhoging teruggedraaid is.
Het is toch belachelijk dat de grote bedrijven weer ongelooflijke 
winsten maken, maar de lonen achterblijven en de werkdruk 
toeneemt. Mijns inziens niet te snappen. Het gevolg reuring op 
de werkvloer. Nu het bedrijven economisch weer voor de wind 
gaat, eisen werknemers hun deel van de buit: een betere cao en 
meer loon, en terecht. 

En last but not least, het tweede punt: internet bestaat 25 jaar.
Echt waar! Wat gaat de tijd snel voorbij hé? Op 1 mei jl. is het 
namelijk precies 25 jaar geleden dat internetprovider XS4all 
het internet openstelde voor het grote publiek in Nederland. 
In die 25 jaar is er ook een hoop veranderd op het wereldwijde 
web. Providers, websites en bedrijven komen en gaan. Er wordt 
gezegd dat internet de wereld tot een ‘global village’ maakt, en 
dat is helemaal waar. We denken, doen, handelen, chatten, ma-
ken vrienden, ontvrienden etc. op internet. 
Hoe het internet over de volgende 25 jaar eruit zal zien valt niet 
te zeggen, maar in ieder geval zal de komende jaren de snelheid 
van het internet alleen maar verder toenemen en zullen steeds 
meer apparaten in verbinding met elkaar komen te staan. 
Onze taak en die van eenieder is om de veiligheid te bewaken 
en er voor te zorgen dat privacygegevens van mensen niet ver-
keerd gebruikt worden.

Geen wonder dat de algemene verordening gegevensbescher-
ming (AVG) ook in werking treedt. U hebt er ongetwijfeld al 
veel over gehoord, of misschien ook niet.
Zo nee, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
is een privacywet die in de hele Europese Unie (EU) geldt. 
Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in 
alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in 
elke lidstaat dezelfde regels. 25 mei 2018 is de dag dat de AVG 
van toepassing wordt.
Voor onze leden en werknemers zijn we de puntjes op de “i” aan 
het zetten om onze organisatie AVG-proof te maken.

Jack Hurxkens,
voorzitter.
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Om te noteren
•	 Het	volgende	nummer 

Vizier nummer 3, verschijnt op 
maandag 13 augustus 2018. 

•	 U	kunt	kopij	inleveren	tot	uiterlijk	
maandag 16 juli 2018 

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

Oproep Algemene Vergadering 
maandag 2 juli a.s. én

oproep Ledenvergaderingen 
Bondsgroepen

Geachte ABW-leden,
Op maandag 2 juli a.s. vindt de Algemene Vergadering plaats in Cultuurhuis 
Heerlen aan de Sittarderweg 145 te Heerlen. 

De opzet van de Algemene Vergadering is als volgt:
19.00 uur Statutair deel Algemene Vergadering
20.00 uur Pauze onder het genot van een hapje en een drankje
20.30 uur Vervolg statutair deel Algemene Vergadering
21.30 uur Einde 

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

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

Ledenvergadering 
Bondsgroep

Vergaderdag Datum Tijdstip Locatie

Sociale Werkvoorziening Woensdag 20 juni 13.00 uur Bondskantoor

Dienstverlening en 
Industrie

Dinsdag 26 juni 19.00 uur Bondskantoor

Gepensioneerden &
Uitkeringsgerechtigden

Woensdag 27 juni 10.00 uur Bondskantoor

Indien u nog vragen heeft, neem dan contact op met ondergetekende, 
e-mail:  ika@vakbondabw.nl of  045 - 571 99 55.

Met vriendelijke groet,
Vakbond ABW,

Indra Kandhai,
secretaris/penningmeester.
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Oproep deelname aan
Hoofdbestuursverkiezingen

In de Algemene Vergadering op maandag 2 juli a.s. vinden er weer Hoofdbestuurs- verkiezingen plaats. Om de twee jaar staan 
deze verkiezingen op de agenda van de Algemene Vergadering (AV). Het Hoofdbestuur (HB) van de vakbond bestaat - naast de 
Dagelijks Bestuurders - verder uit zes leden, waarvan drie HB-zetels vanuit de Bondsgroepen en drie algemene HB-zetels. Met 
uitzondering van de leden van het Dagelijks Bestuur, worden de overige leden van het Hoofdbestuur gekozen tijdens de Alge-
mene Vergadering voor de duur van vier jaar. De zittingsperiode loopt vanaf de jaarlijkse Algemene Vergadering wanneer men 
gekozen/herkozen wordt tot aan de jaarlijkse Algemene Vergadering vier jaar later.
Vier leden van het HB treden af volgens het rooster van aftreden. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.
In verband met het terugbrengen van het HB van 8 leden naar 6 leden heeft het HB besloten om het volgende rooster van aftre-
den in 2018 te hanteren. Drie HB-leden treden af, waarvan 2 bondsgroep zetels en 1 algemene zetel.
In 2018 treden af: A. Kolenburg (Bondsgroep Gepensioneerden & Uitkeringsgerechtigden), J. Oostdijk (Bondsgroep SW) en P. 
van der Sluijs (algemene zetel).
In 2020 treden af. M. Flipse (algemene zetel), J. De la Roij (Bondsgroep Dienstverlening) en J. Joosten (Bondsgroep Industrie).

De procedure inzake de kandidaatstelling verloopt via de Voorbereidingscommissie HB-verkiezingen. 

De schriftelijke verkiezingen van de leden van het Hoofdbestuur tijdens de Algemene Vergadering geschiedt als volgt:
a. Voor wat betreft de HB-zetels vanuit de Bondsgroepen, gebeurt de verkiezing door de afgevaardigden van de betreffende 
Bondsgroep en het HB-lid namens die Bondsgroep. 
b. Voor wat betreft de algemene HB-zetels gebeurt de verkiezing door alle afgevaardigden en alle leden van het Hoofdbestuur.

Uit het onderstaande rooster van aftreden kunt u afleiden wie er in 2018 aftredend en herkiesbaar zijn.

Rooster van aftreden 2018
•	 Bondsgroep	Gepensioneerden	&	Uitkeringsgerechtigden		
 Ans Kolenburg  (aftredend/ herkiesbaar AV 2018)
•	 Bondsgroep	Sociale	Werkvoorziening
 John Oostdijk (aftredend/herkiesbaar AV 2018)
•	 Algemene	HB-zetels
 1. Mariëlle Flipse (niet aftredend/herkiesbaar AV 2020).
 2. Peter van der Sluijs (aftredend/herkiesbaar AV 2018).

Hoofdbestuurders die - conform het rooster van aftreden - aftredend en herkiesbaar zijn, kunnen geen zitting hebben in de Voor-
bereidingscommissie HB-verkiezingen. 

Zoals eerder gemeld verloopt de procedure inzake de kandidaatstelling via de Voorbereidingscommissie HB-verkiezingen. Deze 
commissie bestaat uit een DB-lid (Indra Kandhai), een HB-lid (Jos Joosten) en een toegevoegd adviseur (Frans Bronneberg).
Deze commissie heeft tot taak gesprekken met kandidaat-HB’ers te voeren en hen te informeren over het ‘Protocol Lidmaatschap 
Hoofdbestuurder Vakbond ABW’ en hen verder te begeleiden naar de verkiezingen.
Na het gesprek met de Voorbereidingscommissie HB-verkiezingen besluit de Voorbereidingscommissie of de kandidaat voorge-
dragen zal worden aan het HB. 
Het besluit van de Voorbereidingscommissie is bindend.

Het eerder genoemde “Protocol Lidmaatschap Hoofdbestuurder Vakbond ABW” moet door de kandidaat-HB’ers voor akkoord 
getekend worden. Daarnaast dient de kandidaat een bereidverklaring voor deelname aan de HB-verkiezingen te ondertekenen.
Op basis van deze rapportage presenteert het hoofdbestuur alle voorgedragen kandidaten in de Beschrijvingsbrief aan de deelne-
mers van de Algemene Vergadering.

De Voorbereidingscommissie HB-verkiezingen is op zoek naar geschikte kandidaten en doet daarom een oproep aan kaderleden  
maar ook aan andere leden die interesse hebben, om zich te melden bij secretaris/penningmeester Indra Kandhai, en wel vóór 
8 juni a.s., tel. 045-571 99 55 of ika@vakbondabw.nl  Aanmeldingen ontvangen na 8 juni 2018 worden niet meer meegenomen.

Het ‘Protocol Lidmaatschap Hoofdbestuurder Vakbond ABW’ is op verzoek eveneens verkrijgbaar bij Indra Kandhai. Bij getoonde 
interesse zal er een gesprek volgen met de Voorbereidingscommissie HB-verkiezingen. 
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Succcesvolle
‘Week van de Loonstrook 2018’ 

De door Vakbond ABW georganiseerde Week van de Loonstrook van maandag 29 januari tot en met vrijdag 2 februari jl. is weer goed 
ontvangen door onze leden. Dit blijkt uit de goede opkomst op de informatieavond op maandag 29 januari jl. 

Nadat voorzitter Jack Hurxkens in Cultuurhuis Heerlen alle aanwezigen welkom heette en verteld had wat de opzet van die avond was, 
gaf hij het woord aan de eerste spreker op die avond, te weten Roger van den Broek, vakbonsbestuurder bedrijvenwerk.
Het onderwerp van Roger van den Broek was de ‘Arbeidsovereenkomst’ en dan de diverse vormen van een arbeidsovereenkomst (Tij-
delijke aanstellingen, vaste aanstellingen, oproepcontracten) omdat in de arbeidsovereenkomst ook afspraken over het loon worden 
opgenomen. Na het betoog van Roger van den Broek volgde er een korte pauze.

Daarna kwam het tweede onderwerp van deze avond aan de orde, te 
weten de  ‘Uitleg van de Loonstrook’ met als spreker Will Kapell, vak-
bondsbestuurder juridische ledenservice/bedrijvenwerk.

Hij ging o.a. in op:
•	 Brutoloon,	fiscale	loon,	SV-loon
•	 Witte	tabel,	groene	tabel,	tabel	bijzonder	beloningen
•	 Cumulatieve	loongegevens
•	 Inhoudingen	 (loonbelasting,	 premie	 volksverzekeringen,	 

pensioenpremie enz. enz.)
•	 Netto	vergoedingen
•	 Verlofregistratie	en	vakantiegeldregistratie

Omstreeks 21.30 uur sloot voorzitter Jack Hurxkens deze geslaagde bijeenkomst af, een avond waarop onze leden volop de gelegenheid 
hebben gekregen om al hun vragen te richten tot de sprekers, en daar doen we het als Vakbond ABW ook voor.
Hij bedankte de aanwezigen voor hun aanwezigheid en attendeerde hen er op dat ook in 2019 weer een ‘Week van de Loonstrook’ 
georganiseerd zal worden.

Meer infrmatie zal tzt. in Vizier én op onze website staan.
Hij attendeerde de deelnemers erop om bij het verlaten van de zaal de gratis brochure mee te nemen waarin informatie staat over de 
op die avond behandelde onderwerpen.

Beëindiging samenwerking Vakbond met vormgever Marco Smeets
 

In december jl. vertelde onze vaste vormgever van o.a. Vizier, Marco 
Smeets, ons dat hij per 01-01-2018 drukkerij Vijgenboom gaat verla-
ten. Een eerste reactie was ‘Goh, wat jammer!’ Marco heeft namelijk 
21 jaar bij drukkerij Vijgenboom in Venlo gewerkt en dus ook 21 jaar 
de vormgeving verzorgd van de totale ABW-huisstijl.
Maar Marco houdt niet van stilzitten en inmiddels is hij zelfstandig 
actief met zijn bedrijf Marco Media, waarbij hij eenvoudigweg naar 
buiten treedt als ‘Marco’. Onder die naam zal hij o.a. zorg dragen voor 
grafische	vormgeving,	online	communicatie	en	Desktop	Publishing.	
Meer over Marco en zijn onderneming lees je op zijn website marco-
media.nl.

De	eindredactie	van	Vizier	dankt	Marco	Smeets	voor	de	fijne	en	con-
structieve samenwerking 21 jaar lang. Ook wensen we hem héél veel 
succes en tot ziens!

Adieë!
De eindredactie.
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Thuishuldiging
65-jarige jubilarissen

In 2018 telt de Vakbond ABW 3 leden die 65 jaar lid zijn, waarvan 1 man en 2 vrouwen, te weten:
1. De	heer	H.M.G.	Knarren uit Geleen: Lid vanaf 01-02-1953
2. Mevrouw	I.E.	de	Jong-Koning uit Heerlen:  Lid vanaf 01-06-1953
3. Mevrouw	J.C.	Janssen-Konings uit Landgraaf:  Lid vanaf 01-10-1953

Op maandag 14 mei jl. is de eerste van de drie 65-jarige jubilarissen van 2018, te weten de heer Knarren uit Geleen, thuis gehuldigd.
De overige 2 vrouwelijke jubilarissen zullen op een later moment dit jaar gehuldigd worden.
Op diezelfde dag is nog een andere 65-jarige jubilaris gehuldigd, te weten, de heer J. Broeksmit uit Heerlen. De heer Broeksmit is lid van 
de Vakbond ABW vanaf 01-12-1952 en vierde in 2017 zijn 65-jarig jubileum. Door omstandigheden hebben we hem op 14 mei jl. thuis 
gehuldigd.

Om de beide jubilarissen te bedanken voor hun trouw en solidariteit jegens de Vakbond ABW, ging op maandag 14 mei jl. een delegatie 
van de Vakbond ABW naar de woonplaats van de heer Knarren in Geleen en de heer Broeksmit in Heerlen. Deze bestond uit secretaresse 
Bea Dresen-Claessens en secretaris/penningmeester Indra Kandhai.

Nadat Indra Kandhai aan de beide 65-jarige jubilarissen de ‘Oorkonde van 65 jaar Solidariteit’ had overhandigd en Bea Dresen het 
prachtige boeket, werden foto’s gemaakt om dit bijzondere moment vast te leggen.
Daarna werden herinneringen opgehaald gedurende het 65-jarige lidmaatschap van de bond en het werken ondergronds – voor de heer 
Knarren was dat de Emma en voor de heer Broeksmit de ON II- onder het genot van een lekker kopje koffie en een heerlijk stuk vlaai.

De ontvangst was hartelijk en de reactie op het ontvangen van de ‘Oorkonde van 65 jaar Solidariteit’ waardeerden de beide 65-jarige 
jubilarissen bijzonder. 

Op bovenstaande foto: De heer H.M.G. Knarren met echtgenote.
Op de foto beneden: De heer J. Broeksmit met partner.
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Belastingservice 2018 Vakbond 
ABW achter de rug

Het zit er weer op, onze belastingservice 2018!
Na twee intensieve maanden hebben we het gros van alle IB-aangiften 2017 
voor onze leden achter de rug. 

Om ook dit jaar weer helemaal up to date te zijn qua kennis voor het invul-
len van deze IB-aangiften 2017 en alle voorkomende toeslagen (Huur, Zorg, 
Kindgebonden Budget en Kinderopvang) nam de voltallige crew van belas-
tinginvullers van de Vakbond ABW deel aan de volgende opfriscursussen op:
•	 Donderdag	1	maart	2018:
	 Uitgebreide	 briefing	met	 practische	 informatie	 vooraf	 aan	 de	 officiële	

start van de ABW-Belastingservice 
 Spreker: Jack Hurxkens (voorzitter en hoofd Belastinsgervice Vakbond 

ABW)
•	 Maandag	12	maart	2018	van	19.00	uur	tot	22.00	uur	
 Onderwerp: Speciale thema’s in de aangifte IB 2017
	 Spreker:	Arno	Ruijten,	docent	fiscale	economie	aan	de	Hoge	School	Fon-

tys te Eindhoven en tevens verbonden aan het accountancekantoor Mul-
lebergh Advies en Accountancy te Born 

De evalutie van onze Belastingservice zal plaatsvinden op woensdag  
6 juni jl., maar nu al blikken we met alle belastinginvullers terug op een suc-
cesvolle campagne.

Een woord van dank spreken we hierbij uit naar Ellen Baas senior relatiebeheerder van de Belastingdienst. Grote dank natuurlijk aan 
Arno Ruijten en alle belastinginvullers die samen met ons deze klus hebben geklaard. Dat zijn: Clemente Cesco Resia, Werner Gerards, 
Irma Heida, Ans Kolenburg, Margo Neusschwender en Nico Roijen. 
Allemaal van harte bedankt!

Arno Ruijten aan het woord op de informatieavond
op 12 maart jl.

Data om te onthouden
Belangrijke bijeenkomsten en activiteiten Vakbond ABW

Datum Aanvang Activiteit Locatie

Maandag 2 juli Aanvang: 19.00 uur Algemene Vergadering
Doelgroep: Afgevaardigden Vakbond ABW

Cultuurhuis Heerlen,  
Sittarderweg 145 Heerlen

Maandag 24 september Aanvang: 19.00 uur Pensioenbijeenkomst 
Doelgroep:  Leden die geboren zijn in 
de periode 01-01-1953 t/m 30 juni 1953  
Spreker:  Will Kapell, vakbondsbestuurder 
juridische ledenservice/ bedrijvenwerk.

Cultuurhuis Heerlen,  
Sittarderweg 145 Heerlen

Maandag 29 oktober Aanvang: 19.00 uur Informatiebijeenkomst
Onderwerp: Nog nader vast testellen.
Doelgroep: Alle Leden

Cultuurhuis Heerlen,
Sittarderweg 145 Heerlen

Let op! Deelname aan de pensioen- en informatie bijeenkomsten is gratis, maar aanmelden VOORAF is wel verplicht.
Weet u nu al naar welke bijeenkomst u komt, mail dit naar balie@vakbondabw.nl
Vergeet niet om uw bondsbnummer te vermelden. Bellen kan ook, tel. 045-571 99 55. Geef steeds aan om welke bij-
eenkomst	het	gaat.	Kijk	voor	het	laatste	nieuws	ook	op	www.vakbondabw.nl
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LOONMUTATIES	EN	EENMALIGE	UITKERINGEN

CAO per 1 februari 2018
Motorvoertuigen &  Loonmutatie € 43
tweewielerbedrijf (€ 40 per 4 weken)

CAO per 1 maart 2018
Levensmiddelenbedrijf Loonmutatie 1%

CAO per 1 april 2018
Elektrotechnische detailhandel  Eenmalige uitkering 0,8%
Golfbranche  Loonmutatie 1,5%
Houtverwerkende industrie  Loonmutatie 1,0%
Kunsteducatie -voorheen -
kunstzinnige vorming  Loonmutatie 1,5%
Meubelindustrie en
meubileringsbedrijven  Loonmutatie 1,0%
Mode- interieur- tapijt- 
en textielindustrie  Loonmutatie 2,0%
Mode- interieur- tapijt- en 
textielindustrie  Eenmalige uitkering 0,7% 
Orgelbouwbedrijf in Nederland  Loonmutatie 1,5%
Technische groothandel  Loonmutatie 0,8%

CAO per 23 april 2018
Pluimveeverwerkende industrie Loonmutatie 1,70%

CAO per 1 mei 2018
Margarine- en Spijsvetindustrie  Loonmutatie 1,75%

CAO per 1 juni 2018
Bakkersbedrijf (industrieel)  Loonmutatie 1,75%
Bakkersbedrijf (ambachtelijk) Loonmutatie 1,25%
Gehandicaptenzorg  Loonmutatie 2,10%

CAO per 17 juni 2018
Bakkersbedrijf (industrieel, 
bij uitbetaling per 4 weken) Loonmutatie 1,75%
Bakkersbedrijf (ambachtelijk, 
bij uitbetaling per 4 weken) Loonmutatie 1,25% 

PRINCIPEAKKOORDEN	

ONDERHANDELINGSRESULTAAT	CAO	BOUW	&	INFRA
De cao heeft een looptijd van
1 april 2018 tot en met 31 december 2019.

Lonen
De lonen worden verhoogd:
- per 01-08-2018 2,35%
- per 01-07-2019 3%

Uitzendkrachten
Afgesproken is dat nagenoeg alle cao-afspraken, waaronder 
pensioenafspraken, ook gelden voor uitzendkrachten.

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

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

Principeakkoord: 
Een principeakkoord is een voorlopig akkoord in het eindstadium van de cao-onderhandelingen tus-
sen werkgeverspartijen en werknemerspartijen (vakbonden), dat met een positief advies door de vak-
bonden 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 principeakkoord door de leden is aangenomen en uiteindelijk ondertekend is door de betreffende 
partijen.

CAO Nieuws
Bronnen: SDU Uitgevers, CAO e-nieuws 2018 periode 25-01 t/m 04-05-2018
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Veiligheid
Afspraken zijn gemaakt over een ‘bouwspraak’ bestaande uit 
woorden en pictogrammen die iedereen op de bouwplaats 
moet kennen.

Herkenbaarheid 
Tijdens de onderhandelingen is door cao-partijen vastgesteld 
dat de cao niet in alle situaties goed past bij de praktijksituaties 
van ondernemingen en werknemers. Daarom is afgesproken 
tijdens de looptijd van de cao de herkenbaarheid voor deelsec-
toren en beroepsgroepen te gaan vergroten.

Aantrekken nieuwe werknemers
Afspraken zijn gemaakt over gezamenlijk investeren in men-
sen om nieuwe werknemers aan te trekken en te investeren in 
opleidingen.

ONDERHANDELINGSRESULTAAT
CAO	PAPIERINDUSTRIE
De cao heeft een looptijd 1 april 2018 tot 31 maart 2020.

Lonen
De lonen worden verhoogd:
- per 01-04-2018 2,75%
- per 01-04-2019 2,75%

Duurzame inzetbaarheid
De bedrijven zijn verder bereid om in de komende periode een 
onderzoek te doen naar de behoeftes en de mogelijkheden van 
parttime werken, vooral in de ploegen, voor zowel ouderen als 
jongeren. In dit onderzoek wordt o.a. meegenomen een moge-
lijke uitruil van bronnen en doelen, de bereidheid van werkne-
mers om zelf een bijdrage te leveren (bijv. deeltijdpensioen of 
naar	voren	halen	van	pensioen),	de	mogelijke	financiële	bijdra-
ge van de bedrijven aan parttime werken, vormen van flexibe-
ler roosters of eventueel zelfroosteren, bredere inzetbaarheid 
en vermindering van nachtdiensten. De bedrijven realiseren 
zich ook dat een groei van parttime werken tot herbezetting 
kan leiden.

ONDERHANDELINGSRESULTAAT	CAO	HOUTHANDEL
De cao heeft een looptijd van
1 april 2017 tot en met 31 maart 2019.

Lonen
De lonen worden structureel verhoogd:
- per 01-02-2018 2% 
- per 01-02-2019 2%

Eenmalige uitkering
Per 01-11-2018 € 350 (inclusief vakantietoeslag bij een 40-urige 
werkweek en op basis van een arbeidsduur van één jaar).

Toeslagen
De toeslagen voor bedrijfshulpverlener, leermeester, scho-
lingspromotor en de combitoeslag zullen worden verhoogd 
conform de cao-loonontwikkeling.

PRINCIPEAKKOORD	CAO	POSTNL	VOOR	POSTBEZORGERS
De cao heeft een looptijd van 1 oktober 2017 tot en met 30 september 2018.

Lonen
De lonen worden verhoogd:
- per 01-10-2017 1% - per 01-01-2019 1%
- per 01-01-2018 1% - per 01-09-2019 1%
- per 01-07-2018 1%

Eenmalige uitkering
- Per 01-07-2019 1%

Postbezorgersvergoeding
De postbezorgersvergoeding wordt met ingang van 1 juli 2018 
gewijzigd in een vergoeding op basis van de daadwerkelijke ge-
werkte uren. Omdat de vergoeding is gebaseerd op de daad-
werkelijk gewerkte uren zal vanaf juli 2018 de maandelijkse 
vergoeding achteraf worden vastgesteld en voor het eerst in 
augustus 2018 op deze wijze worden uitbetaald.
De maandelijkse vergoeding varieert van € 6,25 (tot 6 uren per 
week) tot € 10,42 (meer dan 16 uur per week).

EINDBOD CAO WATERBEDRIJVEN
De looptijd van de cao is nog niet bekend.

Lonen
De lonen worden verhoogd:
Medewerkers met salarisgarantie:
- per 01-01-2018 1,5%
- per 01-01-2019 1,5%
- per 01-01-2020 1,5%

Medewerkers zonder salarisgarantie
- per 01-01-2018 2,0%
- per 01-01-2019 2,0%
- per 01-01-2020 2,0%

Eenmalige uitkering
Eenmalige uitkering van 400 bruto ter compensatie voor zes 
maanden geen salarisverhoging in 2017.

Reparatie 3e jaar WW/WGA 
Deze wordt voortgezet gedurende de looptijd van de cao. De 
werknemer hoeft, net als nu geen premie van 0,2% te betalen. 
Omdat de werkgevers eigen risicodrager zijn kost deze repara-
tie hen ook geen premie.

Participatiebanen
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden alleen in 
dienst genomen als de bonden akkoord gaan met uitsluiting 
van pensioen en FAB voor hen. Nu blijven ze via een uitzend-
constructie ingehuurd.

Callcenter medewerkers
De tijdelijke afspraak uit de vorige cao wordt voortgezet waar-
bij uitzendperiodes niet meetellen voor het krijgen van een 
vast dienstverband.
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CAO Nieuws uit Limburg
Door Roger van den Broek, vakbondsbestuurder bedrijvenwerk

Air Liquide
Eind mei 2018 wordt gestart met de CAO onderhandelingen 
voor een nieuwe CAO voor 2018/2019. We hopen dat we voor 
de zomervakantie een goede CAO hebben.

Borealis
Bij dit bedrijf zijn wij druk bezig met duurzame inzetbaarheid 
en verlenging van de pensioenovereenkomst.

Chromaflo
Er is een principeakkoord afgesloten wat nog moet worden 
voorgelegd aan de leden. In een constructieve sfeer hebben wij 
met elkaar deze CAO afgesloten.

Dalli	de	Klok
Binnenkort starten de CAO onderhandelingen bij deze werkge-
ver. Voor de zomervakantie hopen wij een goede CAO te hebben.

Kobelco	Welding
Bij de werkgever Kobelco zijn wij ingeschakeld door de OR en 
gaan wij samen met de werkgever een aantal bedrijfsmatige 
aspecten bekijken.

OCI Nitrogen
Zoals reeds in de vorige Vizier vermeld zijn wij reeds sedert 
einde 2017 bezig met de onderhandelingen voor een nieuwe 
CAO.

Tussen de werkgever en de vakbonden is er over een aantal 
punten nog een flink verschil van mening en dan met name 
over de loonsverhoging en het werkbegeleidingsplan. We ho-
pen dat er voor het zomerreces 2018 een nieuwe CAO is.
De onderhandelingen tussen partijen zijn niet constructief te 
noemen. Er hebben twee ledenvergaderingen plaatsgevonden 
waaruit naar voren is gekomen dat er een grote mate van onte-
vredenheid heerst.

Profcore
Bij Profcore hebben wij de verklaring ondertekend voor de vrij-
stelling van de ABU CAO.

SABIC
Onlangs zijn wij gestart met de onderhandelingen voor een 
nieuwe CAO.
Ook hier hopen we dat er voor het aanstaande zomerreces een 
nieuwe CAO is.
Op vele onderwerpen is er nog sprake van een grote discrepan-
tie tussen de werkgever en de vakbonden. Echter de onderhan-
delingen zijn tot nu toe in een constructieve sfeer verlopen.

OPROEP voor werknemers met
een WIA/WAO- of Wajong-uitkering

Voor werknemers die loon uit arbeid genieten en daarnaast een (gedeeltelijke) WIA/WAO- of Wajong-uitkering hebben 
die door UWV apart uitbetaald wordt, kan deze oproep belangrijk zijn.
Indien je werkt en loon uit arbeid ontvangt en daarnaast nog een afzonderlijke uitbetaling van UWV ontvangt van een 
WIA/WAO- of Wajonguitkering, dan is het zeker aan te bevelen om een afspraak te maken voor het spreekuur bij een van 
onze vakbondsbestuurders.

In de hierboven aangegeven situatie zal onze vakbondsbestuurder dan controleren/berekenen of samenvoeging van het 
loon uit arbeid met de WIA/WAO- of Wajonguitkering leidt tot een hoger nettoloon.
De bedoeling is dan dat de WIA/WAO- of Wajonguitkering niet meer apart aan jou wordt uitbetaald, maar door UWV 
overgemaakt wordt naar je werkgever, die het dan samen met je loon uitbetaalt.
Hierdoor is het dan mogelijk dat je wellicht meer arbeidskorting gaat ontvangen en daardoor een voordeel gaat krijgen in 
het netto te ontvangen loon. 

Een voorwaarde hierbij is natuurlijk ook dat je werkgever toestaat dat die uitkering dan via hem wordt uitbetaald. 
Maar door onze vakbondsbestuurder moet sowieso eerst gecontroleerd/berekend worden of het in jouw geval überhaupt 
leidt tot een voordeel.

Mocht het bovenstaande op jou van toepassing zijn, meld je dan bij ons via ons secretariaat 045- 571 99 55 en maak een 
afspraak voor het spreekuur van een van onze vakbondsbestuurders.

Meer bedrijvennieuws op:

www.vakbondabw.nl
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Gdansk… Lech Walesa…Solidarność
… Moed is de overwinning van vrees…

Het stond al een tijdje op mijn verlanglijstje, een bezoek aan Gdansk (Polen), de stad die zo belangrijk is geweest voor een 
van mijn helden… Lech Walesa. En eindelijk was het zo ver. Medio april jl. ging een van mijn wensen in vervulling.

Wie de naam Lech Walesa hoort weet meteen dat hij niet alleen een prominent vakbonds-
leider was, maar ook de ex-president van Polen en Nobelprijswinnaar voor de vrede. Als 
vakbondsbestuurder in hart en nieren spreekt de functie van oud-vakbondsleider mij na-
tuurlijk meer aan. Vandaar dat mijn eerste bezoek een bezoek aan het Europees Centrum 
van Solidariteit was. In dit centrum werd ik meerdere keren geraakt door het leven van 
Lech Walesa (foto 1) en dan met name wat hij en zijn makkers hebben gedaan voor de 
werknemers op de Lenin-werf in Gdansk en de rest van Polen.
Zoals bekend werkte Lech Walesa lange tijd als elektromonteur op de Lenin-werf in 
Gdańsk. Hij richtte in het communistische Polen de onafhankelijke vakbond Solidarność 
(Pools voor solidariteit) op. In Polen bestond echter, net als in de Sovjet-Unie en andere 
communistische landen, geen vrijheid van organisatie van werknemers. De staat is im-
mers al in handen van de arbeiders, de bedrijven ook, zo was de gedachtegang. Men kan 
toch niet tegen zichzelf staken? 

Het Centrum voor Europese Solidariteit in Gdansk (foto 2) is niet alleen een museum dat het verhaal vertelt over de Solidariteit 
(Solidarność) en de anticommunistische oppositie in Polen en Europa, maar ook een plek voor dialoog en bezinning in onze hui-
dige moderne maatschappij. Het wil een platform zijn voor debat en discussie over een open samenleving, democratie en mensen-
rechten. Een ander belangrijk doel is het uitdragen van het idee van vrijheid en solidariteit in landen met autoritaire regimes. Het 
Centrum is derhalve niet alleen opgezet als kenniscentrum over de Poolse maar ook over de Europese geschiedenis. Hier op de 
voormalige Lenin-scheepswerf leidden stakingen en de oprichting van Solidariteit in 1980 uiteindelijk tot de val van de Berlijnse 
Muur in 1989 en de terugkeer van de vrijheid in Oost- en Centraal Europa.
Vlakbij het Centrum voor Europese Solidariteit staat ook het monument voor de gevallen ha-
venarbeiders (foto 3). Hier worden de 41 arbeiders herdacht die tijdens de stakingen van de-
cember 1970 door de politie werden doodgeschoten. Naast het monument staat het historische 
poortgebouw nr. 2 van de voormalige Lenin-werf, de plek waar Lech Walesa jaren als elektro-
monteur gewerkt had en  dat tijdens de staking van 1980 zo belangrijk was. Iets verderop ligt 
de BHP-hal waar op 31 augustus 1980 de overeenkomst werd getekend tussen het stakings-
comité en het Poolse communistische regime. Dit historische akkoord doorbrak de bestaande 
status quo. Vrijheid bleek geen onmogelijke droom.

De geschiedenis van de Solidariteit-beweging en de 
daardoor ontstane veranderingen in Centraal- en Oost 
Europa worden in het Centrum voor Europese Solidari-
teit gepresenteerd, samen met ongeveer 1800 objecten.
Het Centrum is niet alleen een heel mooi modern gebouw, maar ook de tentoonstelling 
is prachtig en indrukwekkend. De ontwikkeling van de eerste protesten in 1970 tot de 
grote demonstraties in 1980 en het einde van het communistische regime wordt boeiend 
in beeld gebracht. Een bezoek aan dit museum is een must. Je wordt gegrepen door het 
verhaal. En dan pas besef je echt hoeveel offers onze voorgangers in vakbondsland heb-
ben	volbracht	zodat	wij,	de	huidige	werknemers,	kunnen	profiteren	van	onze	verworven	

rechten. Rechten die zonder strijd, solidariteit en steun nimmer tot stand waren gekomen.

Het gaat je goed, als het ook een ander goed gaat, en dat kunnen we bereiken door solidair te zijn en te gaan voor datgene  waar-
voor we als vakbonden staan: Opkomen voor de belangen van werknemers en niet-werkenden, niet individueel, maar samen. 
Dat is onze kracht. Of je het nu Solidarność noemt of Solidariteit, what is in a name? Belangrijk is dat als ik het goed heb, ik er 
ook voor moet zorgen dat anderen het goed moeten hebben. Moed is mijns inziens de overwinning van vrees, en dus gaan voor 
datgene waarvoor je staat: Solidariteit niet allen bij mij, maar bij en voor eenieder!

Indra Kandhai,
secretaris/penningmeester.

1

2

3
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Wist u dat...                  Ingezonden door een bondslid

…als buschauffeurs moeten staken om plaspauzes af te dwingen werkgevers dit maar gezeik vinden?

…een pilsje 30 minuten van het leven kost en mijn levensverwachting is bijgesteld van 160 naar 82 jaar?

…ik vanwege privacy regels mijn kleinkinderen toestemming vraag om hen bij de voornaam te noemen?

…wij de reclame jongens eens terug moeten pakken voor het stelen van onze internet zoekhistorie?

…zoeken op babyluier, balletschoen, kunstbeen, voetbalschoen en incontinentieluier hen dol maakt?

…wij onze post gesorteerd op postcodes aanbieden en de brievenbussen in één zak geleegd worden?

…wanneer u pint bij de bakker de belastingdienst precies weet waar uw broodjes gebakken worden?

…deze privacy schending erger is dan profielen van google of facebook want die kun je uitschakelen?

…de rijdende rechter een prachtig voorbeeld is van hoe mensen elkaar het leven zuur kunnen maken?

…er in Frankrijk 52 jarigen zijn die met pensioen gaan en hier mensen zijn die 50 jaar moeten werken? 

...dankzij een CBS prognose vanaf 2040 zestig jarigen drie jaar langer van het leven kunnen genieten?

…de randstad geteisterd wordt door moordpartijen en rotjes veiligheidshalve verboden moeten worden?

…zonder handelsoorlog veel Amerikaanse auto’s hier al jaren drie keer duurder zijn dan in Amerika? 

…als u op een rookvrij terras zit gelegen langs een drukke autobaan u weinig frisse lucht op snuift?

…het	kabinet	Rutte	3	op	26	oktober	2017	werd	beëdigd	en	toen	al	bekend	was	dat	Zijlstra	had	gelogen?

…Halbe	Zijlstra	dus	bij	zijn	beëdiging	tot	minister	van	buitenlandse	zaken	al	wist	dat	hij	moest	aftreden?

…drie maanden en drie weken extra jokken hem dit jaar een wachtgeld oplevert van 128.000 euro? 

…een	zieke	werknemer	die	een	beetje	jokt	bij	het	UWV	wordt	afgescheept	met	de	laagste	uitkering?

…bij het instellen van milieu zones vreemd genoeg geen rekening wordt gehouden met de windrichting?

…als u bij tegenwind met de auto richting stadscentrum rijdt de uitlaatgassen het centrum niet bereiken?

…peperdure medicijnen verkopen over de ruggen van doodzieke kinderen bestraft zou moeten worden? 

…ik niets te verbergen heb maar het niet netjes vind als vreemden ongevraagd mijn post kunnen lezen? 

Jo Abwistdat 
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Voor u gelezen
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid

VRIJSTELLING SOLLICITATIEPLICHT IN LAATSTE 
JAAR VOOR AOW
Uitkeringsgerechtigden die een jaar voor hun AOW zitten, zijn 
per 1 mei 2018 vrijgesteld van hun sollicitatieplicht. 
Van de sollicitatieplicht is onder meer vrijgesteld de WW-
gerechtigde die op de eerste dag van werkloosheid de leeftijd 
van één jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld 
in artikel 7a van de Algemene Ouderdomswet, heeft bereikt. 
Deze vrijstelling gold echter niet voor uitkeringsgerechtigden 
die tijdens de uitkeringsduur deze leeftijd bereiken. Voor dit 
onderscheid zijn geen gerechtvaardigde redenen. Daarom is 
met deze wijzigingsregeling geregeld dat de vrijstelling van 
de sollicitatieplicht geldt voor de uitkeringsgerechtigde die 
de leeftijd van één jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd 
bereikt.
Naast de WW-gerechtigden zijn ook de IOW-, de ZW- en de 
WGA-gerechtigden vrijgesteld van de sollicitatieplicht.
Dit laat onverlet dat het uitkeringsgerechtigden van deze leef-
tijd vrij staat actief naar werk te zoeken.

WERKGEVER	 GING	 TEN	 ONRECHTE	 AF	 OP	 OORDEEL	
BEDRIJFSARTS
Een werkgever keert zich tegen een aan hem opgelegde 
loonsanctie wegens het niet nakomen van zijn re-
integratieverplichtingen. Hij beroept zich op het oordeel van 
zijn bedrijfsarts.
De betreffende werknemer was al sinds 1987 in dienst bij 
de werkgever. Begin 2012 valt de werknemer uit wegens 
rugklachten. Nadien heeft hij ook melding gemaakt van een 
nekhernia en van psychische klachten. De bedrijfsarts en 
een bedrijfskundige concluderen in 2012 dat re-integratie 
bij eigen werkgever onzeker is. Een tweesporenbeleid wordt 
geadviseerd. Vanaf september 2012 wordt de werknemer in 
het tweede spoor ondersteund door een re-integratiebedrijf. 
Oktober 2013 vraagt de werknemer een WIA-uitkering aan. 
Het UWV legt vervolgens op basis van rapporten van de 
verzekeringsarts en een arbeidskundige van december 2013 
aan de werkgever een loonsanctie op. Volgens het UWV is de 

werkgever te kort geschoten bij de re-integratie.De werkgever 
gaat in bezwaar en beroep tegen de uitspraak. De rechtbank 
verklaart het beroep ongegrond: niet is gebleken dat de 
werknemer geen mogelijkheden meer had tot het verrichten 
van arbeid in het eigen bedrijf of bij een andere werkgever en 
dat het aannemelijk is dat de arbeidsmogelijkheden niet op een 
juiste wijze zijn vastgesteld waardoor re-integratiekansen zijn 
gemist.
In hoger beroep blijft de werkgever van mening dat voldoende 
re-integratie-inspanningen zijn verricht. Benadrukt wordt dat 
haar geen verwijt treft omdat ze de opvatting van de bedrijfsarts 
e.a. heeft gevolgd. Ook is re-integratie in het tweede spoor 
gestart. Verder wijst de werkgever erop dat aan de werknemer 
vanaf januari 2014 een IVA-uitkering is toegekend. Het UWV 
stelt dat de activiteiten in het tweede spoor te beperkt zijn 
geweest, omdat de bedrijfsarts ten onrechte heeft gesteld dat 
er geen benutbare mogelijkheden waren. Zijn rapportage zou 
daar onvoldoende aanknopingspunten voor geven. Ook uit de 
medische informatie van de behandelend arts bleek niet dat er 
sprake was van zeer ernstige psychische klachten. En uit een 
rapportage van augustus 2013 van de bedrijfsarts blijkt dat er 
weliswaar sprake is van beperkingen, maar in de toekomst wel 
kan werken.
Hieruit leidt de Centrale Raad van Beroep af dat er onvoldoende 
aanknopingspunten zijn voor de stelling dat er geen sprake 
was van benutbare mogelijkheden. Uit de rapporten van 
de verzekeringsartsen blijkt dat de werkgever ten onrecht 
is afgegaan op de opvatting van haar bedrijfsarts. Volgens 
rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep mag het UWV er 
van uitgaan dat de verantwoordelijkheid voor de re-integratie 
bij de werkgever ligt. Ook waren de re-integratie-inspanningen 
in het tweede spoor onvoldoende. Uit het activiteitenoverzicht 
van het re-integratiebedrijf blijkt niet dat er voldoende 
concrete activiteiten in het tweede spoor zijn verricht. Ook 
het feit dat aan de werknemer een IVA-uitkering is toegekend, 
maakt nog niet dat ten onrechte een loonsanctie is opgelegd. 
Volgens vaste rechtspraak (zie bijvoorbeeld de uitspraken 
van 20 maart 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:BZ4864 en 10 juni 
2015, ECLI:NL:CRVB:2015:1940)kunnen uit de toekenning 
van een IVA-uitkering aan een werknemer geen conclusies 
worden getrokken over de vraag of de werkgever aan haar re-
integratieverplichting heeft voldaan.
Bron: CRvB 28-03-2018, 16/3456 WIA 
(ECLI:NL:CRVB:2018:907)

VEEL	WERKENDEN	LEREN	BIJ
De meeste volwassenen met een betaalde baan leren tijdens 
hun werkzame leven bij. Ruim de helft van de 25- tot 
65-jarige werkenden volgt werkgerelateerde cursussen. 
Laagopgeleiden, ouderen en deeltijdwerkers nemen het 
minst vaak aan deze cursussen deel. Dat blijkt uit recente 
cijfers van de Adult Education Survey, een onderzoek dat 
het CBS uitvoert in opdracht van Eurostat. In 2016 volgt 
52% van de 25- tot 65-jarige werkenden scholing voor het 
werk. Het gaat dan om doorgaans kortdurende cursussen, 



bedrijfsopleidingen, trainingen, privélessen, workshops 
en seminars. Begeleide training op de werkplek, bijvoorbeeld 
een inwerktraject voor nieuwe medewerkers, valt hier niet 
onder. Laagopgeleiden volgen minder vaak werkgerelateerde 
cursussen dan hoogopgeleiden: 29% van de laagopgeleide 
werkenden neemt deel aan dergelijke cursussen, van de 
hoogopgeleiden is dit bijna 68%. Hoogopgeleiden worden 
hiervoor beduidend vaker dan laagopgeleiden gecompenseerd 
door hun werkgever. 45- tot 65-jarigen volgen naar verhouding 
iets minder vaak cursussen dan 25- tot 45-jarigen, en mannen 
iets minder vaak dan vrouwen.
Ruim vier op de tien werkenden met een voltijd baan óf een 
grote deeltijdbaan (20 uur per week of meer) volgen een of 
meer werkgerelateerde cursussen. De meesten van hen (70%) 
ontvangen voor ten minste één cursus een vergoeding van de 
werkgever. Werkzame personen met kleine banen (minder dan 
12 uur per week) volgen minder vaak een cursus voor het werk 
(30%). 
Als werkenden twee jaar of langer werkzaam zijn in hun huidige 
baan nemen ze vaker deel aan werkgerelateerde scholing dan 
werkenden die korter dan twee jaar in hun baan werken: ruim 
53% tegenover 47%. Ook betaalt de werkgever vaker mee aan 
cursussen als werknemers langer in dienst zijn.
Werkenden geven meestal meerdere redenen om deel te 
nemen aan een werkgerelateerde cursus. Voor verreweg de 
meesten (acht op de tien) is het beter uitoefenen van hun 
werk één daarvan. Daarnaast zijn bijscholingen relatief vaak 
beroepsmatig verplicht of eist de werkgever de scholing. De 
helft van de werkenden noemt zo’n verplichting als reden. Dit 
geldt bijvoorbeeld in de gezondheidszorg en welzijn, en in de 
financiële	dienstverlening.	
Het vergroten van carrièrekansen is voor 44% een reden voor 
bijscholing. Het opstarten van een eigen bedrijf wordt door een 
veel kleiner aandeel van de werkenden genoemd (6%). Naast 
een motivatie op het gebied van werk noemen cursisten ook 
persoonlijke redenen om een cursus te doen, zoals het opdoen 
van kennis en vaardigheden die hun interesse hebben, of die 
nuttig zijn in het dagelijks leven.
Bron: CBS, 5 maart 2018

WERKNEMERS	WERKEN	VAAK	ONGEZOND	EN	
ONVEILIG
Vandaag de dag is er nog steeds sprake van tekortschietende 
arbeidsveiligheid. Werknemers werken vaak ongezond en 
onveilig. Voor hen die het treft zijn de consequenties groot.
Bedrijven ondervinden schade en de samenleving als geheel 
krijgt de torenhoge rekening gepresenteerd. 
Marc Kuipers, inspecteur-generaal van de Inspectie SZW, vindt 
dat het ons gezamenlijk belang is dat wie gezond naar het 
werk gaat ook weer gezond en veilig thuiskomt. Alle reden om 
arbeidsveiligheid hoog op de agenda te zetten bij werkgevers 
en werknemers. Op 17 april jl. publiceerde de Inspectie SZW de 
‘Staat van arbeidsveiligheid’. De realiteit achter de cijfers over 
arbeidsongevallen en beroepsziekten.

KABINET	GAAT	DIENSTVERLENING	
KINDEROPVANGTOESLAG	VERBETEREN
Het kabinet gaat de dienstverlening van de Belastingdienst 
rond de kinderopvangtoeslag verbeteren zodat minder ouders 

hoge bedragen moeten terugbetalen. Het aangekondigde 
wetsvoorstel om vanaf 2020 de toeslag via DUO naar de 
kinderopvangorganisaties over te maken, gaat daarom niet 
door. Staatssecretaris Van Ark kondigde dit onlangs aan in een 
brief aan de Tweede Kamer.
De huidige wijze van voorschieten van de kinderopvangtoeslag 
leidt	 bij	 een	 deel	 van	 ouders	 tot	 financiële	 problemen.	 Met	
name bij ouders met lage inkomens en een wisselend inkomen. 
Dat was voor het kabinet aanleiding om een andere manier van 
financieren	van	de	kinderopvang	te	onderzoeken.
Bij deze afweging is gekeken naar de mogelijkheden voor 
verbeteringen, afgezet tegen risico’s. Zowel binnen het huidige 
stelsel als in een nieuw stelsel. De afgelopen jaren heeft de 
Belastingdienst meer grip gekregen op de processen en is er 
meer stabiliteit in de uitvoering van de kinderopvangtoeslag 
gekomen. Het kabinet kiest daarom voor het doorvoeren 
van verbeteringen en veranderingen bij de Belastingdienst in 
plaats van een nieuw systeem.
De ervaringen met de verbeteringen rond de kinderopvang-
toeslag kunnen ook helpen bij het verbeteren van het systeem 
rond andere toeslagen.
Het kabinet geeft hoge prioriteit aan het terugdringen van 
schulden van mensen. Daarom zal een deel van de verbeteringen 
al dit jaar in gang worden gezet. De vertegenwoordigers van 
ouders en ondernemers in de kinderopvang worden betrokken 
bij de verdere uitwerking van de voorgenomen verbeteringen.
In opdracht van het vorige kabinet was DUO begonnen met de 
ontwikkeling van een nieuw systeem. De kosten die daarmee 
tot nu toe gepaard zijn gegaan, bedragen circa 20 miljoen euro. 
Er wordt gekeken hoe de tot nu toe ontwikkelde oplossingen 
gebruikt kunnen worden voor andere trajecten.
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Jubilarissen
25-jarige jubilarissen mei 2018
J.J. Otten uit Stein
A.A.O. Kaczmarek uit Landgraaf
J.J. Ollers uit Kerkrade
M.S. Bos-Smeysters uit Heerlen
R.H.G. Vliegen uit Susteren
L.J. Kluter uit Kerkrade
P.J.C.M. van Hameren uit Hoensbroek
E.J.M. Cuypers-Delarue uit Geleen
A.A.P.M. Vanderheyden uit Kerkrade
F.A. Smeets uit Landgraaf
L. Bosch uit Heerlen
R. Hesdal uit Eygelshoven

40-jarige jubilarissen mei 2018
L. Mennens uit Kerkrade
M.J. Lamers uit Landgraaf

50-jarige jubilaris mei 2018
F.L. Goossens uit Beek

25-jarige jubilarissen juni 2018
R. Schrijver uit Roermond
M.Y. Hartman-Brust uit Roermond
M.J. Muijs uit Voerendaal
J.G.H. Storms uit Brunssum
G. Ruiters-Hell uit Heerlen
S. Kampstra uit Brunssum

40-jarige jubilaris juni 2018
M. van der Kley-Wagenaar uit Landgraaf

25-jarige jubilarissen juli 2018
I.M.H. Grissen uit Kerkrade
M.E.M. Stelten uit Grevenbicht
E.J.M. van Saanen uit Valkenburg
M. ait Ouahmane uit Heerlen
M.M.A.M. Janssen uit Kerkrade
L.E.K. Pelzer uit Brunssum
T.H.M.J.J. Mocci-Nies uit Landgraaf

40-jarige jubilaris juli 2018
J. Peters uit Kerkrade

60-jarige jubilaris juli 2018
M. de Bruin uit Heerlen

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

Overleden
Op 11 januari 2018 overleed in de 
leeftijd van 68 jaar ons bondslid
mevrouw H.M.H. Gierman-Bontje uit 
Doenrade

Op 1 februari 2018 overleed in de
leeftijd van 91 jaar ons bondslid
de heer J.H. Smeets uit Bunde.

Op 12 februari 2018 overleed in de
leeftijd van 51 jaar ons bondslid
de heer W.F.G. Lenssen uit Landgraaf

Op 14 februari 2018 overleed in de 
leeftijd van 66 jaar ons bondslid
de heer J.M.A. Curvers uit Hoensbroek

Op 21 februari 2018 overleed in de
leeftijd van 88 jaar ons bondslid
mevrouw T. Vendel-Ossel 
uit Hoensbroek

Op 20 februari 2018 overleed in de
leeftijd van 79 jaar ons bondslid
de heer L.W.P. Laven uit Kerkrade

Op 21 februari 2018 overleed in de 
leeftijd van 88 jaar ons bondslid
mevrouw A.M. Smeets-van Wersch 
uit Eys

Op 22 februari 2018 overleed in de
leeftijd van 85 jaar ons bondslid
de heer P.H. Stavinga uit Nuth

Op 26 februari 2018 overleed in de
leeftijd van 57 jaar ons bondslid
de heer M.M.G. Curfs uit Beek

Op 26 maart 2018 overleed in de
leeftijd van 94 jaar ons bondslid
de heer J. Drozdz uit Kerkrade

Op 28 februari 2018 overleed in de 
leeftijd van 81 jaar ons bondslid 
de heer J.H. Leunissen uit Voerendaal

Op 28 februari 2018 overleed in de
leeftijd van 62 jaar ons bondslid 
mevrouw W.J. Zinken uit Kerkrade

Op 2 maart 2018 overleed in de
leeftijd van 85 jaar ons bondslid
mevrouw A.M. Meuleners-Scheufen 
uit Heerlen

Op 5 maart 2018 overleed in de
leeftijd van 57 jaar ons bondslid
mevrouw A.R.M. Martens uit Meerssen

Op 8 maart 2018 overleed in de 
leeftijd van 85 jaar ons bondslid
mevrouw C.E.M.G. Lebioda-Bonee 
uit Susteren

Op 14 maart 2018 overleed in de
leeftijd van 82 jaar ons bondslid
mevrouw A. Rasch-Buurman uit Heerlen

Op 26 maart 2018 overleed in de
leeftijd van 89 jaar ons bondslid
mevrouw H. Winands-ter Hark uit 
Kerkrade

Op 3 april 2018 overleed in de
leeftijd van 95 jaar ons bondslid
de heer H. Meijs uit Kerkrade

Op 6 april 2018 overleed in de 
leeftijd van 68 jaar ons bondslid
de heer W.F. Ruitenbeek uit Kerkrade

Op 12 april 2018 overleed in de
leeftijd van 59 jaar ons bondslid
de heer A.H. Coenen uit Amstenrade
 
Op 16 april 2018 ontvingen wij 
het bericht dat op 24 januari 2018 is 
overleden in de leeftijd van 
77 jaar ons bondslid 
de heer J.A. Bakker uit Landgraaf

Op 20 april 2018 overleed in de 
leeftijd van 65 jaar ons bondslid
de heer T.M.H. Cloudt uit Sittard

Op 20 april 2018 overleed in de
leeftijd van 78 jaar ons bondslid
mevrouw A. Helmer-Bovendeaard 
uit Beek 

Op 4 mei 2018 overleed in de
leeftijd van 85 jaar ons bondslid
de heer H.A. Jonkers uit Eygelshoven

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

www.facebook.com/vakbondabw

www.plus.google.com/+VakbondabwNl

www.twitter.com/VbABW

Vakbond ABW op internet:

www.vakbondabw.nl



1616

Ik word lid van Vakbond ABW per eerste van

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

tot wederopzegging machtiging om van mijn

rekening af te schrijven de bedragen, die ik

volgens de geldende contributieregeling ver-

schuldigd zal zijn.

Ik wil graag een

individueel lidmaatschap.

een part-time lidmaatschap.

(20 uur per week of minder)

een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.

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

invullen.

exemplaar van de statuten ontvangen.

exemplaar van het juridisch reglement 

ontvangen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Let op: elke vraag altijd invullen!!!

Deze aanmelding werd opgenomen door:

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

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

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

[* doorhalen wat niet van toepassing is.]

Opsturen

in een envelop naar:

Vakbond ABW

Antwoordnummer 113

6400 VB Heerlen

(postzegel niet nodig)

(deze strook niet invullen)

Bondsnummer:

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

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

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

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

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

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

Bondsnr. werver:

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

Aanmeldingsformulier

Contributieregeling Z.O.Z.

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

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

UITGEBREIDER DAN EEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING!

DAARNAAST WORDT UW BELASTINGAANGIFTE 
ELK JAAR GRATIS INGEVULD!

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

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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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 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 mobiel: ..............................................................................................................

Telefoon vast: ...................................................................................................................

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

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

BSN (= sofinummer): .......................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

Mijn iban-nummer: ........................................................................................

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.]

(Deze strook niet invullen)

Bondsnummer:

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

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

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

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

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

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

Bondsnr. werver:

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

Aanmeldingsformulier


