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Dit wil ik 
met u delen...
Als ik mijn column schrijf, dan hebben de scholen in Limburg 
vakantie, de bouwvakvakantie is gaande, een aantal collega’s 
heeft ook vakantie en is het dus iets rustiger op kantoor. 

Een goed moment dus om te reflecteren op de afgelopen 8 
maanden van het jaar 2018. Dat betekent ook dat over 4 maan-
den het jaar 2018 weer passé is.

Het is ongelooflijk hoe alles zo voorbij raast en je als individu 
soms het gevoel hebt dat de klok sneller tikt dan je wilt.
Daarom is vakantie ook nodig en welverdiend, want je kunt 
weer een paar weken je eigen agenda bepalen en energie bijtan-
ken op wat komen gaat. Niets moet en hoeft! Het enige wat telt 
is VRIJ zijn! Wat een heerlijk gevoel!
Ik zelf moet nog even wachten want pas in het najaar ga ik met 
vakantie. Maar ja, verschil moet er zijn.

Als ik zo reflecteer en kijk welke zaken me hebben verwonderd, 
zowel in positieve als negatieve zin, dan kan ik er zo een paar 
noemen.

Laat ik maar eerst beginnen met de positieve zaken.
Als Limburger in hart en nieren ben ik best heel erg trots dat 
onze provincie het wereldnieuws haalt o.a. op het gebied van 
sport en muziek. 

Zo hebben we onze bekende wegwielrenner Tom Dumoulin die 
na zijn grote zege van de Giro d’Italia in 2017 menig podium 
bestrijkt door zijn deelname aan vele grote wielertoernooien 
zoals de Tour de France, de ronde van Spanje en dichter bij huis 
de Amstel Gold race.
Dan hebben we de bekende Formule 1 coureur Max Verstappen 
die de harten van vele Limburgers harder doet kloppen als hij 
het gaspedaal intrapt van zijn bolide. 
Ook hebben we onze eigen vrouwelijke Messi, namelijk Lieke 
Martens die uitgeroepen is tot de beste voetbalster van de wereld.  

En een andere bekende Limburger is onze koning van de wals, 
André Rieu, die onlangs zijn eigen record verbrak en maar liefst 
13 concerten gaf op het Vrijthof. Mensen uit heel veel wereld-
delen komen naar het Vrijthof om naar zijn muziek te luisteren 
en wie weet doet die hen even de problemen van alle dag ver-
geten. 
Op deze prestaties mogen we best trots zijn toch?

Een negatieve zaak wil ik ook noemen omdat die mij niet alleen 
boos maakt maar vooral ook verwondert. De trouwe lezers van 
mijn column weten dat wellicht nog, maar het is de alsmaar 
toenemende kloof die optreedt in Nederland op diverse gebie-
den en tussen diverse groepen. 

Als ik dan in een recent jaarlijks onderzoek van de Volkskrant 
lees dat de topinkomens in Nederland na een aantal jaren 
van minder harde groei weer sneller stijgen, dan vind ik dit 
echt niet kunnen. Temeer omdat het afgelopen jaar er zoveel 
stakingen zijn geweest zoals in het openbaar vervoer en de 
metaal voor meer loon. 
De loonkloof tussen de top en de werkvloer loopt steeds meer 
op, volgens het onderzoek van de Volkskrant naar de beloning 
van de top van 111 toonaangevende bedrijven.
Qua loonkloof is volgens het onderzoek Unilever koploper. Bij 
de Nederlandse-Britse multinational verdiende topman Paul 
Polman vorig jaar 287 keer meer dan de gemiddelde werkne-
mer. Schandalig vindt u niet?

Wij van de Vakbond ABW proberen in ieder geval bij de bedrij-
ven waar we CAO’s afsluiten te kijken naar een marktconforme 
en rechtvaardige loonsverhoging  voor onze leden. Dat lukt – 
eerlijk is eerlijk – ook niet altijd. Maar we proberen daar waar 
het mogelijk is hiervoor alles “uit de kast” te halen. 
Dat is ook wat ons kenmerkt, nl. sterk in maatwerk!

Nog een héél mooie vakantie toegewenst!

Jack Hurxkens,
voorzitter.
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Een verdiende vlaai
“Ik heb nog nooit ‘n vlaai van de vakbond gekregen”, zegt Ron Burm, adviseur 
Arbeidsvoorwaarden Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN). 
Normaal gesproken is daar ook geen reden voor en ondersteunt Ron vanuit zijn 
functie adviseur Arbeidsvoorwaarden de werkgever tijdens het arbeidsvoor-
waardenoverleg. Als er al een vlaai volgt, dan zou het van werkgeverszijde moe-
ten zijn.

Voor een lid en tevens lid van de ondernemingsraad waren we op zoek naar ge-
gevens over de hoogte van het ziekengeld in Nederland. Meer specifiek over het 
eerste en tweede ziektejaar. En na een kort mailtje kon Ron ons verder helpen.
De vlaai was al als tegenprestatie beloofd en dus verdiend. En het arbeidsvoor-
waardenoverleg bij Celanese kende daardoor in ieder geval een vruchtbare start. 

Uitslag OR-verkiezingen 
Transcarbo Kunststof Kozijnen

Onlangs zouden er OR-verkiezingen plaatsvinden bij het bedrijf Transcarbo 
Kunststof Kozijnen in Hoensbroek.

Daar er voor de volgende zittingsperiode van 3 jaar eveneveel zetels als kandi-
daten beschikbaar waren, hoefden er geen OR-verkiezingen plaats te vinden.
Dit betekent dat alle 7 medewerkers die zich kandidaat hebben gesteld automa-
tisch zijn gekozen in de OR van Transcarbo.

Namens de Vakbond ABW zal de heer Ruud Tipker deel uit maken van de OR. 
We wensen Ruud héél veel succes met de komende zittingsperide van 3 jaar.
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Op de foto links Will Kapell en rechts Ron Burm.
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Bron:https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-
sociale-zaken-en-werkgelegenheid

AANPASSING WETTELIJK MINIMUMLOON
PER 1 JULI 2018
Het wettelijk minimumloon wordt per 1 juli 2018 aangepast. 
De verhoging bedraagt ditmaal na afronding 1,03%.

Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en 
ouder bij een volledig dienstverband bedraagt per 1 juli 2018:
- per maand: € 1.594,20;
- per week:  € 367,90;
- per dag:  €  73,58.

De hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen 
per 1 juli 2018 zijn:

Leeftijd
Staffe-

lingsper-
centage

Per maand Per week Per dag

21 jaar 85% € 1355,05 €  312,70 €  62,54

20 jaar 70% € 1115,95 €  257,55 €  51,51

19 jaar 55% €   876,80 €  202,35 €  40,47

18 jaar 47,5% €   757,25 €  174,75 €  34,95

17 jaar 39,5% €   629,70 €  145,30  €  29,06

16 jaar 34,5% €   550,00 €  126,95 €  25,39

15 jaar 30% €   478,25 €  110,35 €  22,07

Voor bbl-leerlingen in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 
21 jaar gelden de bovenstaande bedragen. Voor leerlingen in 
de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar zijn de staffels en hiermee 
corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen echter als 
volgt:

Leeftijd Staffe-
lingsper-
centage

Per 
maand

Per week Per dag

20 jaar 61,5% €  980,45 €  226,25 €  45,25

19 jaar 52,5% €  836,95 €  193,15 €  38,63

18 jaar 45,5% €  725,35 €  167,40 €  33,48

Een landelijk wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het 
uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal 
uren dat als normale arbeidsduur geldt. Onder normale ar-
beidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetref-
fende sector is afgesproken voor een volledige dienstbetrek-
king. In de meeste cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltime 
dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week.
Bruto minimumloon per uur per 1 juli 2018 bij een normale 
arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

Leeftijd 36 uur 
per week

38 uur 
per week

40 uur 
per week

22 jaar en ouder € 10,22 €  9,69 €  9,20

21 jaar €   8,69 €  8,23 €  7,82

20 jaar €   7,16 €  6,78 €  6,44

19 jaar €   5,63 €  5,33 €  5,06

18 jaar €   4,86 €  4,60 €  4,37

17 jaar €   4,04 €  3,83 €  3,64

16 jaar €   3,53 €  3,35 €  3,18

15 jaar €   3,07 €  2,91 €  2,76

Voor werknemers van 18 tot en met 20 jaar die een arbeids-
overeenkomst zijn aangegaan in verband met een bbl bedraagt 
het bruto minimumloon per uur per 1 juli 2018 bij een nor-
male arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

Leeftijd 36 uur 
per week

38 uur 
per week

40 uur 
per week

20 jaar € 6,29 € 5,96 € 5,66

19 jaar € 5,37 € 5,09 € 4,83

18 jaar € 4,65 € 4,41 € 4,19

Bron: Min SZW 22-05-2018, 2018-00000811666 (Stcrt 2018, 27822).

UITKERINGSBEDRAGEN PER 1 JULI 2018
Per 1 juli 2018 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoor-
ziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), 
Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaanden-
wet (Anw),

(lees verder op pagina 14)

Voor u gelezen
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Algemene vergadering 2018
Groei en bloei niet alleen van de economie

maar ook voor alle Nederlanders.

WELKOM

Voorzitter Jack Hurxkens heette alle aanwezigen welkom in 
Cultuurhuis Heerlen, de locatie waar voor de eerste keer onze 
Algemene Vergadering heeft plaatsgevonden naar volle tevre-
denheid.
Hoewel het een bijzonder warme zomerse dag was, viel het 
binnen in de vergaderzaal best mee omdat de airco op volle 
toeren draaide.

In zijn welkomstwoord stond de voorzitter niet alleen stil bij 
een aantal mondiale zaken zoals de ontmoeting van premier 
Mark Rutte en president Donald Trump op 2 juli jl. Maar ook 
bij een aantal zaken dichter bij huis zoals de invoering van de 
Algemene Verordening Gegevens (AVG) die op 25 mei jl. in het 
leven is geroepen om onze privacy te beschermen, de grote sta-
kingspiek in Nederland, de hogere loonsverhogingen die van-
wege de economische groei en bloei in Nederland nu echt door-
gevoerd moeten gaan worden en zijn zorgen over het steeds 
vaker afsluiten van CAO’s met Ondernemingsraden (OR’en). 
Hij deed een oproep aan de OR’en om dit niet te doen en over 
te laten aan de vakbonden. Omdat die niet alleen de know how 
in huis hebben over het afsluiten van CAO’s, maar vooral ook 
een objectieve gesprekspartner zijn.

Hij benadrukte dat vakbonden en OR’en wel altijd samen moe-
ten optrekken in het CAO-traject en wel als volgt: OR’en moe-
ten zich meer focussen op de wensen van de werknemers in dat 
bedrijf en inventariseren wat er op de werkvloer leeft, terwijl 
vakbonden die wensen omgieten in CAO-voorstellen die ze 
met hun expertise en know how presenteren aan de werkgever.
De voorzitter sloot zijn welkomstwoord af met de ontwikkelin-
gen op het gebied van pensioen. Hij memoreerde dat de Vak-
bond ABW nog altijd vindt én roept dat 65 jaar de leeftijd is 

om met pensioen te gaan omdat we weliswaar ouder worden, 
maar zeker niet gezonder en alleen dat argument zou volgens 
de Vakbond ABW al voldoende moeten zijn om een oudere 
pensioenleeftijd tegen te houden. 
Op dit punt kwam hij bij het Actieprogramma 2018/2019 van 
het Hoofdbestuur uitgebreider terug.

OVERIGE PUNTEN
Na het welkomstwoord volgden de mededelingen, punten van 
orde en herdenking van de overleden bondsleden in het afge-
lopen verslagjaar.

Daarna vond de benoeming van het stembureau plaats. Het 
stembureau had een rustige avond daar die niet vaak in actie 
hoefde te komen.
Vervolgens volgde het agendapunt ‘Verslag van Algemene Ver-
gadering van vorig jaar’, maar daar er geen opmerkingen waren 
stapte de voorzitter gauw over naar het toch wel belangrijkste 
agendapunt voor onze vereniging, te weten ‘Financien’.

FINANCIëN 
Dit punt werd eerst ingeleid door het verslag van de kascon-
trolecommissie die op 27 juni jl. bijeen is geweest om op het 
bondskantoor de boeken, bescheiden en geldmiddelen te con-
troleren met betrekking tot het tijdvak 1 januari 2017 tot en 
met 31 december 2017. Toine Schaaf gaf aan dat de commis-
sie van oordeel was dat de boekingen zijn geschied conform de 
aanwezige stukken voor kas en bank en had geen op- of aan-
merkingen met betrekking tot het tijdvak voornoemd, en ver-
leende décharge aan de penningmeester en het hoofdbestuur 
van de Vakbond ABW.

JAARREKENING 2017
Hierna gaf de voorzitter het woord aan de secretaris/penning-
meester Indra Kandhai voor een mondelinge toelichting op de 
Jaarrekening 2017 van de Vakbond ABW.

Voorzitter Jack Hurxkens

Toine Schaaf
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ACTIEPROGRAMMA 
Hoofdbestuur
Als woordvoerder van het hoofdbestuur deed voorzitter Jack 
Hurxkens verslag van een aantal punten uit het Actie- en Be-
leidsprogramma 2018/2019.

Bondsgroepen
Na de presentatie van het Actie- en Beleidsprogrmma 
2018/2019 van het hoofdbestuur volgde de presentatie van 
het Actieprogramma 2018/2019 van de bondsgroepen.
Jo De la Roij deed dat namens de Bondsgroep Industrie en 
Dienstverlening.
Vervolgens presenteerde Henri Simon het Actieprogramma 
2018/2019 van de  Bondsgroep Sociale Werkvoorziening. 
Tenslotte rondde Ans Kolenburg dit agendapunt af met de pre-

sentatie van het Actieprogramma van de Bondsgroep Gepensi-
oneerden & Uitkeringsgerechtigden.

VERSLAG SECRETARIS/PENNINGMEESTER 
Na de behandeling van de Actieprogramma’s van het Hoofd-
bestuur en de Bondsgroepen kreeg secretaris/penningmeester 
Indra Kandhai het woord om haar verslag vanaf 4 juli 2017 ver-
der toe te lichten.
Ze stond stil bij het feit dat de Nederlandse economische mo-
tor op vol vermogen blijft draaien en dat het zelfs zo goed gaat 
dat er volgens De Nederlandsche Bank (DNB) oververhitting 
dreigt. 
Vervolgens refereerde ze aan recente berichten dat het leden-
aantal van vakbonden op het laagste niveau is sinds 1990, en 
dat het aantal leden van de vakbonden in Nederland sinds 
2012 met bijna 200.000 is afgenomen.

Dit gezegd hebbend keerde ze terug naar de actualiteit bij de 
Vakbond ABW met de volgende vraag: ‘Wat heeft de Vakbond 
ABW allemaal gedaan in het afgelopen verslagjaar?’ Hierbij 
duidde ze een aantal zaken die volgens haar iets meer aandacht 
verdienen zowel op het collectieve als het individuele vlak.
De secretaris/penningmeester rondde haar betoog af met het 
75-jarig bestaan van onze vakbond in 2019.
Ze gaf aan dat de Vakbond ABW het héél fijn zou vinden als 
de aanwezige afgevaardigden de ABW zouden willen helpen te 
groeien qua ledenaantal door mensen face to face te overtuigen 

van het ABW-lidmaatschap. De nieuwe editie van de Tweeluik 
is hierbij een uitstekend hulpmiddel. Ze memoreerde de aan-
wezigen aan de voordelen van het werven van leden,te weten 
een cadeaukaart van € 10,- voor elk geworven lid en voor elke
10 geworven leden nog een extra bonus van € 50,- aan VVV-
cadeaukaarten. Een snelle rekensom leert dat iemand bij 10 
geworven leden € 150 kan verdienen, dus wat let jullie om het 
niet te doen en gelijk morgen hiermee te beginnen. Ze rekent 
op de hulp van de aanwezigen bij onze missie om te groeien en
wat zou een mooier cadeau zijn dan héél veel leden voor het 
75-jarigjubileum van de Vakbond ABW. 

VERKIEzINGEN
Hoofdbestuursverkiezingen
Conform het het rooster van aftreden zullen er HB-verkiezin-
gen plaatsvinden.Jo De la Roij

Henri Simon

Secretaris/penningmeester 
Indra Kandhai



Hieruit blijkt dat 3 HB-leden zullen aftreden. Alle 3 HB-leden 
zijn herkiesbaar, te weten Ans Kolenburg voor de Bondsgroep 
Gepensioneerden & Uitkeringsgerechtigden, John Oostdijk 
voor de Bondsgroep Sociale Werkvoorziening en Peter van der 
Sluijs voor een algemene HB-zetel. 

Er is 1 algemene HB-zetel en 2 HB-zetels namens de Bonds-
groep. Er zijn dus in totaal 3 zetels en 3 kandidaten en bij elke 
zetel is sprake van een  enkelvoudige kandidaatstelling. Con-
form onze Statuten kan de hoofdbestuurder bij een enkelvou-
dige kandidaatstelling bij acclamatie worden gekozen.
De afgevaardigden gaan akkoord dat bij acclamatie Ans Kolen-
burg, John Oostdijk en Peter van der Sluijs gekzoen worden. 
Na een presentatie van alle 3 kandidaten feliciteert de voorzit-
ter met een applaus Ans Kolenburg, John Oostdijk en Peter 
van der Sluijs met hun HB-zetel. 

Kascontrolecommissie verkiezingen
Er zijn 6 kandidaten en 5 zetels voor de verkiezingen van de 
kascontrolecommissie.
De afgevaardigden gaan akkoord om geen verkiezingen te laten 
plaatsvinden en alle 6 kandidaten te benoemen, t.w.:

Wiel Kremer, Albert Lexis, Nico Roijen, Toine Schaaf, Henri  
Simon en Ton Visser. De voorzitter feliciteert met een applaus 
alle 6 leden met hun benoeming.

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

EINDE
Voorzitter Jack Hurxkens sloot omstreeks 21.00 uur de Alge-
mene Vergadering 2018 officieel af. Hij bedankte alle aanwe-
zigen voor zijn of haar inbreng en voor ieders constructieve 
medewerking aan deze vergadering.Hij wenste een ieder niet 
alleen een mooie zomervakantie toe, maar vooral ook een heel 
goede gezondheid, want gezondheid is toch het allerbelang-
rijkste in ons leven.
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Ans Kolenburg

De herkozen hoofdbestuursleden, v.l.n.r. John Oostdijk , 
Ans Kolenburg en Peter van der Sluijs
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LOONMUTATIES EN EENMALIGE UITKERINGEN
per 30 juni 2018
Kalkzandsteen-/cellenbetonindustrie Loonmutatie 0,5%
per 1 juli 2018
Afval & Milieu, Proces  Loonmutatie 2,0%
Afval & Milieu, Services  Loonmutatie 2,0%
Ambachtelijke Pluimvee en
Wildbedrijven  Loonmutatie 3,5%
Architectenbureaus  Loonmutatie 1,00%
Beveiliging  Loonmutatie 2,00%
Geestelijke gezondheidszorg  Loonmutatie 1,6%
Grondstoffen Energie en Omgeving
v/h Afval & Milieu- Proces  Loonmutatie 2,0%
Groothandel in groenten en fruit  Loonmutatie 1,25%
Hellende Daken  Loonmutatie 1,75%
Huisartsenzorg  Loonmutatie 1,5%
Huisarts in dienst bij huisarts Loonmutatie 1%
Jeugdzorg  Loonmutatie 2,00%
Kinderopvang voor Kindercentra
en Gastouderbureaus Loonmutatie 2,25%
Landbouwwerktuigen
exploiterende ondernemingen  Loonmutatie 1,75%
Metaal en Techniek - 
Carrosseriebedrijf  Loonmutatie 1,75%
Metaal en Techniek - Goud- en
Zilvernijverheid  Loonmutatie 1,75%
Metaal en Techniek - Isolatiebedrijf  Loonmutatie 1,75%
Metaal en Techniek - 
Metaalbewerkingsbedrijf  Loonmutatie 1,75%
Metaal en Techniek - 
Technisch Installatiebedrijf  Loonmutatie 1,75%
Nederlandse Podia  Loonmutatie 1,5%

Reisbranche  Loonmutatie 1,50%
Schippersinternaten  Loonmutatie 2,00%
Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf  Loonmutatie 1,00%
Sociaal Werk Welzijn 
en Maatschappelijke Dienstverlening  Loonmutatie 2,00%
Technische groothandel Eenmalige uitkering 
 € 150,00
Tentoonstellingsbedrijven  Loonmutatie 2,00%
Uitgeverijbedrijf  Loonmutatie 1,50%
UWV (Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen)  Loonmutatie 1,50%
Vakwerkbedrijven in de Bedrijfstak
Natuursteen  Loonmutatie 1,0%
Vleeswarenindustrie  Loonmutatie 1,50%
Zeevisbedrijf  Loonmutatie 1,50%
Ziekenhuizen Loonmutatie 2,00%
 
PRINCIPEAKKOORD CAO TIMMERINDUSTRIE
De cao heeft een looptijd van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2019.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de lonen verhoogd met 3%.

Tegemoetkoming kosten
De vakbondsvergoeding wordt verhoogd van € 50 netto naar 
€ 60 netto.

Vitaliteitsregeling
Een vitaliteitsregeling komt in de plaats van de seniorendagen. 
Werknemers die nu al recht hebben op seniorendagen (57 jaar 
en ouder) kunnen eenmalig kiezen voor de nieuwe regeling.

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 principeakkoord is een voorlopig akkoord in het eindstadium van de cao-onderhandelingen tussen werkge-
verspartijen en werknemerspartijen (vakbonden), dat met een positief advies door de vakbonden wordt voor-
gelegd aan de leden.

CAO:
Een cao, een collectieve arbeidsovereenkomst, is een overeenkomst tussen werkgeverspartijen en werknemers-
partijen (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 17-05 t/m 05-07-2018
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Bij de vitaliteitsregeling gaan werknemers minder werken, 
met behoud van 100% pensioen- en vakantieopbouw.
 

PRINCIPEAKKOORD CAO HOVENIERSBEDRIJF
De cao heeft een looptijd van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2020.

Lonen
De lonen worden structureel verhoogd:
- per 01-07-2018 1,25 % - per 01-07-2019 1,55 %
- per 01-01-2019 1,25 % - per 01-01-2020 1,55 %

Arbeidstijdtoeslagen
De consignatievergoeding van nu minimaal 5 euro per etmaal 
wordt verhoogd naar min. 7,50 euro.

Tegemoetkoming kosten
De reiskostenvergoeding wordt verhoogd van 18 ct. naar 19 
ct. per km, de maximale vergoedingen per dag worden ook 
verhoogd. Werknemers krijgen als ze dat willen een werkge-
versbijdrage van 10 euro per maand als ze een aanvullende 
ziektekostenverzekering afsluiten met fysiotherapie daarin 
opgenomen.

Bekwaamheidstoeslagen
De diplomabonus wordt verhoogd naar 500 euro, en andere 
scholingsafspraken.

Uitkeringen i.v.m. persoonlijke omstandigheden
Bij 40-jarig dienstverband wordt een jubileumuitkering van 
een bruto maand netto uitgekeerd.

Arbeidsduur
Kraamverlof wordt 2 dagen (i.p.v. 1 dag).
Per 1 januari 2019 wordt de duur van de seniorenregeling 
verlengd naar max. 8 jaar. Deelnemers aan de seniorenregeling 
worden ook (naast overwerk) vrijgesteld van consignatie.

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO OPENBAAR 
VERVOER
De cao heeft een looptijd van 1 juli 2018 tot en met 31 december 2020.

Lonen
De lonen worden verhoogd:
- per 01-08-2018  2,5% - per 01-08-2019  2,0%
- per 01-01-2019  1,5% - per 01-01-2020  1,5%

Eenmalige uitkering
- per 01-08-2018  € 550 - per 01-12-2019  € 100

Pauzes, verminderen werkdruk
Minimaal 82,5% van alle diensten heeft een onderbreking 
binnen 2,5 uur arbeidstijd, maximaal 17,5% van alle diensten 
heeft een onderbreking binnen 3 uur arbeidstijd. 

ONDERHANDELAARSAKKOORD CAO RIJK
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2020.

Lonen
De salarissen worden verhoogd:
- per 01-07-2018 3% - per 01-01-2020 2%
- per 01-07-2019 2%

Eenmalige uitkering
- per 01-01-2018 € 450 bruto

Overig
Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over roosterinnovatie 
waarbij de medewerker meer invloed krijgt op zijn/haar 
rooster. Ook zijn er afspraken gemaakt over duurzame 
inzetbaarheid, een verlofspaarmogelijkheid en een individueel 
keuzebudget waarbij vakantie- en eindejaarsuitkering ook op 
andere momenten kunnen worden opgenomen.

OVERLEGRESULTAAT CAO AMBULANCEzORG
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2018.

Partijen willen de aantrekkelijkheid van de sector vergroten 
door de arbeidsvoorwaarden van de cao ambulancezorg - 
stapsgewijs – zoveel mogelijk te harmoniseren met de cao-zie- 
kenhuizen. Waar mogelijk en gewenst volgt de cao ambu-
lancezorg de bepalingen van de cao-ziekenhuizen.

Lonen
De salaris-/inpassingstabel van de cao-ziekenhuizen (zoals 
geldend per 1 juli 2018) wordt toegepast. Loonsverhogingen 
en eenmalige uitkeringen die vanaf 1 april 2019 worden 
overeengekomen in de cao-ziekenhuizen worden in principe 
overgenomen in de cao ambulancezorg na onderlinge over-
eenstemming in het cao-overleg.

Salaristabel ziekenhuizen
Per 1 juli 2018 geldt de salaris-/inpassingstabel van de cao-
ziekenhuizen.

Inschaling kernfuncties
De inschaling van de kernfuncties wordt in lijn gebracht met 
de cao- ziekenhuizen. De inschaling van medewerkers vindt 
plaats door per 1 juli 2018 over te schalen naar een periodiek 
hoger dan de periodiek waar de medewerker op dat moment 
is ingeschaald.

Inschaling overige (niet-kern)functies
Vooruitlopend op de invoering van een functiewaarderings-
systeem en definitieve inschaling in de salaristabel van de 
cao-ziekenhuizen, wordt de huidige inschaling omgezet in een 
inpassingsnummer van de inpassingstabel cao-ziekenhuizen. 
De inschaling van medewerkers vindt vervolgens plaats door 
per 1 juli 2018 over te schalen naar twee inpassingsnummers 
hoger dan het huidige inpassingsnummer.

Eenmalige uitkering
De eenmalige uitkering op 1 februari 2019 van de cao-
ziekenhuizen wordt overgenomen. Deze uitkering, welke op 
basis van een voltijd dienstverband op 1 februari 2019 bruto 
€ 125,00 bedraagt, wordt uitgekeerd in februari 2019.
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CAO Nieuws uit Limburg
Door Roger van den Broek, vakbondsbestuurder bedrijvenwerk

Air Liquide
Eind juli heeft de tweede CAO onderhandeling plaatsgevonden 
voor een nieuwe CAO. Bij het ter perse gaan van deze Vizier 
was de uitslag nog niet bekend.

Anqore
In oktober a.s. starten we met de CAO onderhandelingen voor 
de eerste eigen CAO bij Anqore.

Borealis
Per 1 januari a.s. eindigt de pensioenovereenkomst bij 
Borealis. Borealis heeft een externe adviseur ingeschakeld om 
uit te zoeken waar een nieuw contract kan worden afgesloten.
Feit is dat het nieuwe contract een stuk duurder wordt dan 
het oude, uitgaande van het feit dat er een gelijkwaardige 
pensioenuitkering blijft bestaan.

Dalli de Klok
Bij het ter perse gaan van deze Vizier zijn wij bezig met de CAO 
onderhandelingen voor een nieuwe CAO bij Dalli de Klok.

Fibrant
Aan het eind van dit jaar zal worden gestart met nieuwe CAO 
onderhandelingen.

Intertek Polychemlab
Intertek heeft te kampen met een structureel dalende 
omzet. Intertek ziet zich genoodzaakt om het aantal FTE’s te 
verminderen. Hiertoe is een vrijwillige vertrekregeling in het 
leven geroepen.

OCI NItrogen
Na ongeveer 8 maanden onderhandelen is er eindelijk een CAO 
onderhandelingsresultaat tot stand gekomen. De looptijd 
van de nieuwe CAO is twee jaar, 2 x 3 % loonsverhoging, een 
eenmalige uitkering in juli 2018 van 1,5 %.
Voorts is er een uitgebreide afspraak gemaakt met betrekking 
tot het feit wanneer een werknemer de max loonschaal 
heeft bereikt. In het kader van de werkgelegenheid is een 
afspraak gemaakt over een Sociaal Plan. De leden hebben zich 
inmiddels bijna unaniem akkoord verklaard met dit resultaat.

SABIC
Onlangs is er een onderhandelingsresultaat afgesloten m.b.t. 
een nieuwe CAO. De looptijd bedraagt 1 jaar met een totale 
loonsverhoging van 3 % voor de looptijd. De leden hebben 
zich inmiddels akkoord verklaard met dit resultaat.

Sitech
In het najaar gaan wij hier starten met CAO onderhandelingen.

Vynova
In oktober starten wij met de CAO onderhandelingen.

Meer bedrijvennieuws op:

www.vakbondabw.nl

Arbeidsovereenkomst
In de cao wordt verduidelijkt dat inzet van bedrijven die perso-
neel uitzenden/detacheren tot het uiterste beperkt moet worden.

ONDERHANDELAARSAKKOORD CAO KINDEROPVANG
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Lonen
De bedragen van de salarisschalen worden als volgt verhoogd:
- per 01-07-2018 2,25%   - per 01-01-2019 3,0%

Eenmalige uitkering
Medewerkers die in dienst zijn op 1 juli 2018 ontvangen in die 
maand juli een eenmalige uitkering van €185,00 bruto naar 
rato van de omvang van het dienstverband.

Niet-groepsgebonden uren
De omvang van de niet-groepsgebonden uren bedraagt voor 
alle werkgevers met ingang van 1 januari 2019 ten minste 
37,5 uur per fte per jaar per vestiging; de peildatum voor het 
vaststellen van het aantal fte’s is telkens 1 januari van het 
betrokken jaar.

Flexibiliteit
Voor een werknemer die in de hele dagopvang (opvang die 
8 uur of meer geopend is) werkzaam is op basis van een 
arbeidsovereenkomst, niet zijnde een 0-urencontract of een 
min/max-contract, houdt de werkgever bij het vaststellen van 
het rooster rekening met het volgende: 
Als de werknemer:
a. 1 dag per week werkt,
 moet hij maximaal 2 dagen beschikbaar zijn;
b. 2 dagen per week werkt,
 moet hij maximaal 3 dagen beschikbaar zijn;
c. 3 dagen per week werkt,
 moet hij maximaal 4 dagen beschikbaar zijn;
d. 4 dagen per week werkt,
 moet hij maximaal 5 dagen beschikbaar zijn.
Voor de bso is het bovenstaande van overeenkomstige toepas-
sing, met uitzondering van studiedagen en schoolvakanties.

Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
Naar verwachting gaat rond de zomer 2018 voor medewerkers 
de reparatie in van de duur en de opbouw van de WW en de 
WGA conform de afspraken uit de vorige cao-akkoorden.
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Op maandag 28 mei jl. vond er weer een ambassadeurs-
bijeenkomst plaats in de theaterzaal van Cultuurhuis 
Heerlen. Het onderwerp deze keer was “PENSIOEN” 
omdat Nederlanders veel te weinig weten over pensioen. 
Tien jaar discussie over het pensioenstelsel en de AOW 
heeft daar weinig aan veranderd, aldus een recente studie 
van Netspar naar pensioenbewustzijn en mogelijkheden 
om dat te verhogen. 

Pensioenkennis is laag, zeker onder jongeren’, aldus Netspar. 
Het onderwerp pensioen is “hot” en staat volop in de schijn-
werpers. Daarom organiseerde de Vakbond ABW een bijeen- 
komst waarin ze haar bondsleden niet alleen nader wilde 
informeren over pensioenbegrippen en pensioen-ontwikke-
lingen, maar waar ze hen ook in de gelegenheid wilde stellen 
om hun vragen te stellen.

Vakbond ABW vindt dat veel (jonge) werkenden dit onderwerp 
een beetje beschouwen als ‘de ver van mijn bed show’, terwijl 
de bond het belangrijk vindt dat haar bondsleden al op jonge 
leeftijd zich hierin verdiepen en in een vroeg stadium bijsturen 
om op de persoonssituatie geënte maatregelen te treffen.
Op deze wijze kan voorkomen worden dat bondsleden 
niet onaangenaam verrast worden door de hoogte van het 

opgebouwd pensioen bij het bereiken van de pensioen-
gerechtigde leeftijd.
Om alle bondsleden, jong en oud, hiervan bewust(er) te maken 
en nader te informeren over dit onderwerp heeft de ABW deze 
informatiebijeenkomst georganiseerd.

Spreker was pensioendeskundige en gerenommeerd actuaris, 
drs. Peter van Eekelen. Helemaal vanuit Bergen op Zoom 
was hij naar Heerlen gekomen om onze bondsleden nader te 
informeren over het veelomvattende begrip Pensioen.
Het leuke aan deze bijeenkomst was dat er sprake was van een 
hoog gehalte aan interactiviteit.

Zo had voorzitter Jack Hurxkens vooraf aan de presentatie 
van de heer van Eekelen een pensioenkennistest (uit het 
Netspar-onderzoek) in petto bestaande uit de volgende vijf 
vragen: 

1. Wat gebeurt er met de betaalde AOW-premies?
a. Die worden belegd, zodat ik na pensionering een 

uitkering  kan krijgen.
b. Die worden gebruikt om de AOW-uitkeringen van de
   huidige ouderen te betalen.
c. Die worden deels belegd en deels gebruikt om de 
   AOW-uitkeringen te betalen.

2. Wie betaalt/betalen pensioenpremies voor 
werknemerspensioen?

a. Meestal alleen de werknemer.
b. Meestal alleen de werkgever.
c. Meestal zowel de werknemer als de werkgever. 

3. Als een pensioenfonds er slecht voor staat, moeten 
pensioen worden verlaagd. Welke deelnemers 
worden geraakt als een pensioenfonds moet korten?

a. Gepensioneerden.
b. Actieve werknemers.
c. Alle (oud-)werknemers en gepensioneerden.

4. Hoeveel procent van het loon wordt er gemiddeld 
betaald aan pensioenpremies (door alle betrokken 
partijen)

a. 10%
b. 20%
c. 30%

5. Lisa en Femke zijn collega’s. ze hebben hetzelfde 
uurloon en ze bouwen allebei pensioen op. 

 Lisa werkt 20 uur per week en Femke 40 uur per week. 
 Hoe hoog zal het werknemerspensioen van Lisa zijn?
a. De helft van het pensioen van Femke.
b. Veel minder dan de helft van het pensioen van Femke.
c. Dat hangt van de pensioenregeling af.

Interessante én interactieve 
ambassadeursbijeenkomst ‘pensioen’
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Alle goede antwoorden werden gegeven én uitgelegd door 
Peter van Eekelen.  De score van de aanwezigen was overigens 
niet slecht. Wilt u de juiste antwoorden op de vragen hebben, 
mail dat dan naar balie@vakbondabw.nl
Na deze interactieve onderbreking ging Peter van Eekelen van 
start. Vanwege de veelheid aan onderwerpen had hij besloten 
om een aantal onderwerpen voor de pauze te bespreken en na 
de pauze weer een aantal andere onderwerpen.

Voor de pauze zijn de volgende onderwerpen besproken:
 Pensioenuitvoerders
 Wat is het verschil tussen een pensioenfonds en een 

verzekeringsmaatschappij en ondernemingspensioen-
fonds versus bedrijfstakpensioenfonds?

 Basisbegrippen van pensioen
 Soorten pensiopenregelingen
 Welke verschillende pensioenregelingen zijn er?
 * Eindloon, Middelloon, Beschikbare premieregeling;
 hoe gebeurt de opbouw in deze regelingen?
 Berekening pensioenpremie en Verdeling pensioenpremie 

Werkgever - Werknemer 
 Pensioen (richt)leeftijd en AOW-leeftijd
 * De relatie tussen de AOW en de diverse door pensioen-

fondsen gehanteerde pensioenleeftijden.
 Flexibel pensioneren en uitruil

Na de pauze kwamen de volgende onderwerpen aan bod:
 Rekenrente en dekkingsgraad

 Afkoop van pensioen
 Pensioen communicatie (UPO, Factor A)
 Nieuwe pensioenuitvoerders Premie Pensioen Instelling 

(PPI) en Algemeen Pensioenfonds (APF) ?
 Banksparen voor uw pensioen
 Nieuw pensioenstelslel; individualisering
 Actuele ontwikkelingen in pensioenland

Via vele voorbeelden heeft Peter van Eekelen deze taaie 
materie aan alle aanwezigen duidelijk gemaakt. Dat dit goed 
is gelukt bleek ook uit de vele vragen die door alle aanwezigen 
zijn gesteld. 

Omstreeks 21.30 uur sloot voorzitter Jack Hurxkens deze 
geslaagde bijeenkomst af, een avond waarop de ABW-leden 
volop duidelijkheid hebben gekregen over een veelheid van 
pensioenbegrippen en ook in de gelegenheid zijn gesteld om 
hun vele vragen te stellen.

Hij bedankte Peter van Eekelen dan ook voor zijn medewerking 
aan deze geslaagde bijeenkomst én ook de aanwezigen voor 
hun actieve bijdrage aan deze avond. Één dag na deze avond is 
naar alle deelnemers van deze bijeenkomst de presentatie van 
de heer van Eekelen gemaild.

Wilt u deze presentatie ook ontvangen, mail dit dan naar 
balie@vakbondabw.nl

www.facebook.com/vakbondabw

www.plus.google.com/+VakbondabwNl

Volg ons op social media

www.twitter.com/VbABW
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Datum om te onthouden
Belangrijke bijeenkomsten en activiteiten Vakbond ABW

Datum Aanvang Activiteit Locatie

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 informatie bijeenkomst is gratis, maar aanmelden VOORAF is wel verplicht.
Kijk voor het laatste nieuws ook op www.vakbondabw.nl

In memoriam Jo van Varik


Vakbond ABW op internet:

www.vakbondabw.nl

Met grote verslagenheid vernamen wij op dinsdag 3 juli jl. het 
trieste bericht van het overlijden van Jo. Deze tijding heeft ons 
diep geschokt.

Wij betuigen Jo en zijn familie allen ons innig medeleven bij 
deze zware slag die hen heeft getroffen en wensen hen héél veel 
sterkte in de komende tijd.

Jo was een gewaardeerd kaderlid van de Vakbond ABW.
Zo heeft hij regelmatig deel genomen aan de vergaderingen van 
de bondsgroep Gepensioneerden & Uitkeringsgerechtigden, en 
ook vele jaren deel uitgemaakt van de jaarlijkse Belastingservice 
van de Vakbond ABW.
Vanaf 1 januari 2017 tot heden was hij ook redactielid van ons 
vakblad Vizier met zijn rubriek ‘Wist u dat?’, iets wat hij héél 
graag deed én met verve. Elke keer was hij stipt op tijd met het 
aanleveren van zijn artikel.

Toen Jo een paar weken geleden ons belde en ons overviel met 
het heftige bericht dat hij nog maar kort te leven had, waren 
we behoorlijk aangeslagen.

Nog vastzittend in de verwerking van deze tijding, vroeg hij op 
zijn bekende manier ‘Hou je mijn plekje in Vizier nog even vast 
voor mij?’, antwoordden we hem dat dit vanzelfsprekend was 
maar dat hij zich nu vooral moest focussen op zijn gezondheid.

We vertelden hem dat zijn rubriek in Vizier nog wel eens voor 
reuring zorgde onder onze lezers, waarop hij op zijn bekende 
manier lachte en antwoordde, maar dat MOET ook!

We hadden afgesproken dat hij ons zou bellen zodra hij uit 
het ziekenhuis was ontslagen. Maar jammer genoeg is dit niet 
meer gelukt.

Wij binnen de Vakbond ABW zullen Jo herinneren als een 
kaderlid, met het hart op de juiste plek. Hij nam geen blad voor 
de mond en kon zijn mening goed formuleren.
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(vervolg ‘Voor u gelezen’ van pagina 4)

Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wa-
jong), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar 
Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheids-
verzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en Toeslagenwet (TW) 
aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn 
aan het wettelijk minimumloon. Ook wordt de Kinderbijslag 
(AKW) per 1 juli 2018 aangepast aan de prijsontwikkeling.

PER 1 JANUARI 2019 VERVALLEN
HEEL KLEINE PENSIOENEN
Vanaf 1 januari 2019 vervallen heel kleine pensioenen. Dit zijn 
pensioenen van € 2 of minder bruto per jaar. Dat mag op grond 
van nieuwe regels omdat de administratiekosten voor deze 
heel kleine pensioenen erg hoog zijn.
Mensen die een heel klein pensioen willen behouden, moeten 
vóór 1 januari 2019 contact opnemen met hun pensioenuit-
voerder (bijvoorbeeld een pensioenfonds of verzekeraar) om te 
vragen naar de mogelijkheden, zoals storten op de bankreke-
ning.

Via mijnpensioenoverzicht.nl kunnen mensen nagaan of zij 
ergens een heel klein pensioen hebben opgebouwd.
Ook de regels van kleine pensioenen veranderen.
Kleine pensioenen, pensioenen van meer dan € 2 en minder 
dan € 474,11 bruto per jaar, kunnen door de pensioenuitvoer-
ders worden samengevoegd met uw huidige pensioen.

Waarom zijn er nieuwe regels voor kleine en heel kleine 
pensioenen?
Mensen wisselen vaker van baan en blijven korter bij een werk-
gever. Hierdoor bouwen werknemers bij verschillende werkge-
vers, en dus bij verschillende pensioenuitvoerders, (meerdere) 
kleine pensioenen op. Kleine pensioenen worden vaak afge-
kocht en horen dan niet meer bij het latere pensioen. Door 
deze kleine pensioenen vanaf 1 januari 2019 samen te voegen 
bij het pensioen dat nu wordt opgebouwd, behouden mensen 
hun pensioen en is het over minder potjes verdeeld.

MEER VERLOF VOOR PARTNER
Ouders krijgen na de komst van een baby meer tijd samen met 
hun kind. Dat wordt geregeld in de Wet Invoering Extra Ge-
boorteverlof (WIEG) die minister Koolmees van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid onlangs naar de Tweede Kamer heeft ge-
stuurd.

Nu krijgen partners na de geboorte twee dagen verlof. Dat ge-
boorteverlof wordt vanaf januari 2019 een hele week volledig 
doorbetaald. Partners kunnen dat verlof meteen opnemen, 
maar dat mag ook in de eerste vier weken na de bevalling. Bij-
voorbeeld als de kraamzorg weer weg is.
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is er 
trots op dat het kabinet deze stap zet om ouders met kinderen 
te ondersteunen in de verdeling van arbeid en zorg. 
Ook regelt de nieuwe wet dat partners vanaf juli 2020 in het 
eerste half jaar na de geboorte van de baby nog eens vijf weken 
extra geboorteverlof kunnen opnemen. In die periode hebben 
partners recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het 

loon. Ook het adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders wordt 
verlengd, van vier naar zes weken. Dit gaat 1 januari 2019 in.

VANAF 1 JULI 2018: SECOND OPINION IN ARBOCON-
TRACT VERPLICHT
Per 1 juli 2017 is de Arbowetgeving op een aantal punten ge-
wijzigd. Deze wijzigingen zijn onder meer bedoeld om preven-
tie beter te regelen.
Een van die wijzigingen betreft de invoering van een wettelijk 
basiscontract voor arbozorg, waarin een aantal zaken moet 
zijn opgenomen. De nieuwe regels voor het basiscontract gel-
den voor contracten die op of na 1 juli 2017 worden gesloten of 
aangepast. Voor contracten die voor deze datum zijn gesloten, 
geldt dat de werkgever tot uiterlijk 1 juli 2018 de tijd had om 
het contract aan te passen aan de nieuwe vereisten of te ver-
vangen door een nieuw contract. De Inspectie SZW zal op de 
aanwezigheid, de inhoud en de naleving van het basiscontract 
controleren en kan bij het ontbreken ervan een boete opleg-
gen. De sancties voor werkgevers die géén (volledig) contract 
hebben met een bedrijfsarts of arbodienst zijn per 1 juli 2017 
aangescherpt. Het is dus voor werkgevers van belang om te be-
kijken of hun arbocontract aan de nieuwe eisen voldoet. Één 
van de zaken die in het arbocontract moet worden geregeld, is 
de second opinion. Op het Arboportaal van de Rijksoverheid is 
onlangs hierover nieuwe informatie opgenomen. 

VOLDOEN DE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN AAN DE EI-
SEN VAN DE CAO? 
Hof Den Bosch heeft onlangs uitspraak gedaan in een arbeids-
geschil over functiebeschrijvingen. In deze casus was de cao 
Ziekenhuizen van toepassing. Centraal stond de vraag of de 
functiebeschrijvingen voldeden aan de eisen die in de Cao Zie-
kenhuizen zijn gesteld.
De hoofdvraag – voldeden de functiebeschrijvingen aan de ei-
sen van de cao - had het hof aan twee deskundigen voorgelegd. 
In de slotuitspraak in deze zaak ging het hof over tot waar-
dering van deze deskundigenberichten. Ten aanzien van de 
waardering van de deskundigenberichten geldt dat de rechter 
slechts een marginale toets hoeft aan te leggen.

Op basis van zijn onderzoek concludeert de deskundige in het 
finale rapport bij zijn antwoord op de hoofdvraag dat de func-
tiebeschrijvingen niet voldoen aan het kwaliteitscriterium ‘het 
beschrijven van de daadwerkelijk uitgeoefende functie’ en dat 
de functiebeschrijvingen onvolledig en in strijd zijn met de in 
de cao gestelde eisen. In reactie op het commentaar van het 
Catharinaziekenhuis heeft de deskundige toegelicht waarom 
hij bij deze conclusie blijft.

Het hof volgt de zienswijze van de deskundige. Zijn motive-
ring van die conclusie komt het hof overtuigend voor. Het hof 
oordeelt dat voldoende is vast komen te staan dat het Catha-
rinaziekenhuis haar contractuele verplichtingen voortvloeiend 
uit de cao en het beginsel van goed werkgeverschap jegens de 
appellanten (werknemers) niet heeft nageleefd. Het hoger be-
roep slaagt derhalve.

Bron: Hof Den Bosch 22-05-2018, 200.159.362/01 
(ECLI:NL:GHSHE:2018:2219)
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Wij feliciteren
25-jarige jubilarissen augustus 2018
J.A.M. Kanters uit Geleen
C.A.G. Gurian uit Eygelshoven
D.E.P. Bartel uit Brunssum
TH. Stawenga uit Brunssum
J.J.C. Dejalle uit Geleen

50-jarige jubilaris augustus 2018
M. op den Kamp uit Geleen

25-jarige jubilarissen september 2018
M.A. Beade Y Andujar uit Maastricht
P.W.E. Hissink uit Geleen
G.A. Sahupala uit Valkenburg
A.F. van der Sluijs uit Kerkrade
P.L. Logister uit Landgraaf
J.P.W.M. Meulenberg uit Brunssum
M. van Dijk uit Heerlen
J.L. Wiertz uit Kerkrade
R.R.G.M. Willemsen uit Valkenburg
A. Wouterse uit Heerlen
J.P.H.G. Consten uit Kerkrade
P. Duschak uit Heerlen

40-jarige jubilarissen september 2018
P.G.J. Sebregts uit Nuth
P.J. Engels uit Kerkrade
W. Croes uit Landgraaf
M.J. Bothmer uit Hoensbroek

50-jarige jubilaris september 2018
A.F.T. Wiertz-Kostrzewa uit Kerkrade

25-jarige jubilarissen oktober 2018
J.M. Cobben uit Geleen
J.H.M. Frijns uit Bunde
E.J.M. Philippens uit Neerharen
M.M.H. Erkens uit Elsloo
M. Trenado Castro uit Landgraaf
G.H.M. Knarren uit Wijnandsrade

P.H.S. Rohs uit Kerkrade
S. Tini uit Heerlen
M. Nothen uit Venlo
A. Kartosoewirjo uit Tegelen
H.J.L. van Elteren uit Landgraaf
J.C.E. Chyba uit Koningsbosch
L.M.G. Haselier uit Kerkrade
R.W.H. Garritsen uit Hoensbroek
J.J.F.A. Kathagen uit Landgraaf
J.M.M. Haagmans uit Brunssum
M.T.C. Bussers uit Heerlen
J.T.G.L. Bolkenstijn uit Kerkrade
T.B.J. van Vosselen uit Hoensbroek
D.H. Arets uit Kerkrade
A.L.J. Hribar uit Hoensbroek
W.J.M. Middendorp uit Eys
S. Hoeppermans uit Heerlen
A.H.M. Thielen uit Kerkrade
K.H.J. Grotenbreg uit Puth-Schinnen
A.E.G. Voeten uit Wassenberg
H.E.P.P. Roos uit Brunssum
M.H.M. Alfers uit Kerkrade
P.G.M. Klip uit Heerlen
R.P. van den Brink uit Landgraaf
M.C.J. Kampkes uit Hoensbroek
P. Hoogakker uit Brunssum

40-jarige jubilarissen oktober 2018
C.G.M.M. Wilbers uit Montfort
F.C. Soleil uit Brunssum
P.A.G.F. van der Sluijs uit Stein

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

Overleden 
Op 15 mei 2018 overleed in de
leeftijd van 80 jaar ons bondslid
mevrouw M.E.J. van den Berg-van Kan

Op 22 mei 2018 overleed in de 
leeftijd van 74 jaar ons bondslid
de heer W.J.M. Mets uit Beek

Op 25 mei 2018 overleed in de
leeftijd van 93 jaar ons bondslid
mevrouw A.C. Vluggen-de Wit uit 
Landgraaf

Op 1 juni 2018 overleed in de
leeftijd van 55 jaar ons bondslid
mevrouw F.J.M. Pisters-Groenen uit Stein

Op 3 juni 2018 overleed in de
leeftijd van 62 jaar ons bondslid
de heer W.E.H. Soomers uit Heerlen

Op 6 juni 2018 overleed in de
leeftijd van 95 jaar ons bondslid
de heer J.W.L. Hertmann uit Brunssum

Op 8 juni 2018 bereikte ons het bericht 
dat op 18 april 2018 is overleden in de 
leeftijd van 86 jaar ons bondslid de heer L. 
Sweelssen uit Meerssen

Op 14 juni 2018 overleed in de 
leeftijd van 88 jaar ons bondslid
de heer H.J. Dullens uit Grevenbicht

Op 2 juli 2018 overleed in de 
leeftijd van 66 jaar ons bondslid
de heer J.B. van Varik uit Geleen

Op 3 juli 2018 overleed in de 
leeftijd van 61 jaar ons bondslid
de heer W.T.P. Ebben uit Landgraaf

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

Op donderdag 14 juni jl. was het weer Nationale Prokkelstagedag. Het is de achste 
keer dat deze dag wordt gehouden, een dag waarop een laagdrempelige manier 
ondernemers en mensen met een verstandelijke beperking kennis met elkaar 
maken. De Prokkelstage is bedoeld als snuffelstage waarin stagiair en bedrijf elkaars 
mogelijkheden leren kennen. Het is dit jaar alweer de derde keer dat de Vakbond ABW 
meedoet aan deze dag.
Stagiaire, Sem Emde, 18 jaar jong en leerling op de Parkschool (een school voor 
speciaal en voortgezet speciaal onderwijs) in Limbricht, kwam één dag stagelopen 
op onze administratie. Hij werd opgevangen en ondersteund door onze secretaresses 
Karin Hurxkens-Jelsma en Nicole Moran-Ermers. Met zijn deelname aan deze dag wil 
de Vakbond ABW dat mensen met een beperking de kans krijgen zich te oriënteren op 
de arbeidsmarkt. Prokkelstages zijn in 2009 Nijmegen bedacht door een netwerk van 
jonge ondernemers. Prokkelen staat voor prikkelende ontmoetingen tussen mensen 
met en zonder verstandelijke beperking.
Op de foto van links naar rechts: Nicole Moran-Ermers en Sem Emde

Nationale Prokkelstage dag 2018
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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

Ik word lid van Vakbond ABW per eerste van

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

tot wederopzegging machtiging om van mijn

rekening af te schrijven de bedragen, die ik

volgens de geldende contributieregeling ver-

schuldigd zal zijn.

Ik wil graag een

individueel lidmaatschap.

een part-time lidmaatschap.

(20 uur per week of minder)

een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.

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

invullen.

exemplaar van de statuten ontvangen.

exemplaar van het juridisch reglement 

ontvangen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Let op: elke vraag altijd invullen!!!

Deze aanmelding werd opgenomen door:

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

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

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

[* doorhalen wat niet van toepassing is.]

Opsturen

in een envelop naar:

Vakbond ABW

Antwoordnummer 113

6400 VB Heerlen

(postzegel niet nodig)

(deze strook niet invullen)

Bondsnummer:

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

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

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

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

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

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

Bondsnr. werver:

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

Aanmeldingsformulier

Contributieregeling Z.O.Z.

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

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

UITGEBREIDER DAN EEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING!

DAARNAAST WORDT UW BELASTINGAANGIFTE 
ELK JAAR GRATIS INGEVULD!
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