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        LEDEN VAN HARTE PROFICIAT

    MET JULLIE 75-JARIGE VAKBOND!
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Dit wil ik
met u delen...
12 september 2019
Dit is de dag dat ik mijn column schrijf.
Typisch, want als ik later lees dat op deze datum het nu pre-
cies 75 jaar geleden is dat in Mesch de bevrijding van Limburg 
begon, dan realiseer ik me nog meer hoe belangrijk vrijheid is 
en we die met z’n allen moeten vieren. Belangrijk vind ik dan 
ook alle georganiseerde vieringen van 75 jaar vrijheid in Lim-
burg en de rest van Nederland. Beste leden, beste Limburgers 
en beste Nederlanders, vier de vrijheid! Vier het leven!

23 september 2019
Bij de Vakbond ABW hebben we ook wat te vieren, want kort 
na de bevrijding van Zuid-Limburg namen op 23 september 
1944 mijnwerkers in het casino in Treebeek het initiatief tot 
de oprichting van een nieuwe vakbond. En 75 jaar later vieren 
wij Vakbond ABW ons rodium (= een edelmetaal) jubileum.
Mijn hartelijke felicitaties gaan dan ook uit naar allen die dit 
mogelijk hebben gemaakt en maken. Dat zijn onze leden, ka-
derleden, hoofdbestuursleden en de medewerkers op kantoor.
Hartelijk dank! Wie had dat ooit gedacht? 

25 september 2019
Op 25 september 2019 hebben we dan ook vol trots onze jubi-
larissen gehuldigd die vanaf het eerste uur van het ontstaan 
van onze vakbond er bij zijn. Dit hebben we gedaan in de Ma-
nege zaal van Auberge de Rousch te Heerlen. 
Lees meer hierover op pagina 7 t/m 11.
Op 25 september 2019 heeft ook voor het eerst in de geschie-
denis van de Vakbond ABW de presentatie plaats gevonden 
van een historisch boek over ‘75 jaar Vakbond ABW’. Dit boek 
bevat een groot aantal belangrijke historische “wapenfeiten” 
waarbij het sentiment van de periode van vóór de oorlog met 
alle boycot en tegenwerking goed afgewisseld wordt door res-
pect, overtuiging, bewondering én lef van onze oprichters 
en voorgangers. Lees ook meer hierover op pagina 7. Ook de 
transitie van Algemene Bond van Werkers in het Mijnbedrijf 
(ABWM) toen, naar Algemene Bond van Werknemers (ABW) 
nu, wordt historisch goed weergegeven.

In dit boek worden we meegesleept in de geschiedenis van de 
Vakbond ABW vanaf de oprichting in 1994 tot en met 2019.
En ik kan u vertellen dat de geboorte van onze vakbond een 
nogal zware bevalling kende, en met name de eerste 10 jaren 
- maar ook daarna - veelal gekenmerkt werden door strijd, ja-
loezie, tegenwerking en ga zo maar door.

Kunt u zich dan ook voorstellen dat we dan ook bijzonder 
trots zijn dat we als relatief kleine zelfstandige vakcentrale 
deze mijlpaal mogen vieren? Voor ons als Vakbond ABW staat 
slechts een ding centraal: Toen en nu dienen we nog steeds 
één doel, namelijk de belangenbehartiging van onze leden op 
zowel het collectieve als het individuele vlak.
Grote woorden van dank spreken we ook uit aan allen die met 
hart en ziel aan dit boek hebben meegewerkt én dit boek mo-
gelijk hebben gemaakt. Dat is in het bijzonder Hans Thissen 
die alle historische materiaal verzameld en gebundeld heeft 
en Roelof Braad die de eindredactie voor zich genomen heeft.
Allen, dank jullie wel!

Intussen gaan wij van de Vakbond ABW verder met datgene 
wat we elke dag met volle overtuiging doen ‘Opkomen voor 
de belangen van werkenden en niet werkenden in Limburg’.

23 september 2044
En als we 100 jaar worden, dan melden we ons ongetwijfeld 
met een update van onze geschiedenis. 

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

verschijnt op woensdag 15 decem-
ber 2019. U kunt kopij inleveren 
tot uiterlijk maandag 18 novem-
ber 2019.

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

Welkom
Voorzitter Jack Hurxkens heette op maandag 8 juli jl. alle 
aanwezigen van harte welkom op de Algemene Vergadering 
2019 in het Cultuurhuis Heerlen. Hij duidde dat het jaar 2019 
een belangrijk jaar is omdat het ook het jaar is dat onze vak-
bond 75 jaar bestaat en dat wij natuurlijk bijzonder trots zijn 
dat we als zelfstandige vakbond dit jubileum mogen vieren. 
Hij benadrukte dat het ontstaan van onze vakbond en ook het 
verdere verloop van onze vakbond namelijk niet over rozen 
is gegaan en dat onze oprichters héél veel offers hebben ge-
bracht en ondanks grote tegenwerking, jaloezie én haat toch 
een eigen eenheidsbond hebben ingesteld die gedoopt werd 
met de naam Algemene Bond van Werkers in het Mijnbedrijf 
(ABWM) en later met de naam Algemene Bond van Werkne-
mers (ABW). Een bond vrij van politiek en kerk (godsdienst) 
met slechts één doel, namelijk de behartiging van de belangen 
van haar leden. 

Hij feliciteerde dan ook alle aanwezigen met hun 75-jarige 
vakbond. Een groot feest is er niet, maar op de jubilarishul- 

diging van onze vakbond op 25 september 2019 gaan we toch 
even stil staan bij ons 75-jarig bestaan, lees meer hierover ook 
op de pagina’s 7 t/m 11. Of deze Algemene Vergadering ook 
de 75ste editie van de Algemene Vergadering is, was niet met 
zekerheid te zeggen daar tot en met 1987 naast de Algemene 
Vergadering ook nog de zogenaamde Bondsraadvergadering 
was. Beide fenomenen waren jaarvergaderingen. 
De opzet van die jaarvergaderingen was als volgt: 2 opeenvol-
gende jaren vond er een Bondsraadvergadering plaats, en het 
3de  jaar een Algemene Vergadering. Het vierde en vijfde jaar 
weer een bondsraadvergadering, en het zesde jaar een Alge-
mene vergadering enz. enz…
De Bondsraad had zelf een eigen bestuur; een voorzitter, een 
secretaris en een penningmeester. En dat mochten niet de 
voorzitter, secretaris en penningmeester van de bond zijn. 
In 1987 heeft ons hoofdbestuur besloten om de bondsraad-
vergaderingen af te schaffen. Dit vanwege het feit dat de Al-
gemene Vergadering die een maal in de 3 jaar plaatsvond, op 
meerdere momenten een herhaling van zetten was. Hetgeen 
namelijk in de Bondsraad was besloten, moest dan toch weer 
in het hoogste gezagsorgaan van de bond, zijnde de Algemene 
Vergadering, bekrachtigd worden. 
Daarom is er toen gekozen voor een jaarlijkse Algemene Ver-
gadering en werd de Bondsraad opgeheven. Hoeveel Bonds-
raadvergaderingen en hoeveel Algemene Vergaderingen er in 
de geschiedenis van onze bond hebben plaatsgevonden, heb-
ben we helaas nog niet kunnen achterhalen. 
 
De voorzitter constateerde vervolgens dat de eerste zes maan-
den van het jaar 2019 voorbij zijn gevlogen. Vanuit vakbonds-
perspectief valt het hem op dat er de afgelopen periode veel 
gestaakt is in Nederland voor een beter loon en een beter pen-
sioen. Ook hebben we na bijna 10 jaar een pensioenakkoord 
en in tegenstelling tot de sociale partners is de Vakbond ABW, 
totaal niet blij met dit akkoord. Via een ‘Nieuwsbrief Special’ 
is dit ook duidelijk kenbaar gemaakt aan alle ABW-leden van 
wie we een correct e-mailadres hebben. Hoewel we niet kun-
nen/mogen mee doen aan deze landelijke onderhandelingen 
hebben we wel een mening. Op de eerste plaats zijn we nogal 
verbaasd dat er in zulke grote getale VOOR het pensioenak-
koord gestemd is, terwijl we in de wandelgangen, op de bedrij-
ven of waar dan ook nog steeds grote onvrede horen over dit 
akkoord en dus een totaal ander geluid. Je zou bijna denken 
dat deze uitslag door hackers beïnvloed is... 
Ook ons hoofdbestuur heeft zich nadrukkelijk tegen dit pen-
sioenakkoord uitgesproken en vastgesteld dat hetgeen wat er 
nu als een akkoord wordt gepresenteerd een aanfluiting is van 
wat we eigenlijk hadden mogen verwachten na bijna 10 jaar 
onderzoek en onderhandelen.  Maar goed; een ding staat vast: 
Er is een nieuw Pensioenakkoord 2019, dat is een feit! De uit-
werkingen daarvan zijn echter nog totaal onbekend. Wij zul-
len in ieder geval met name de uitwerkingen van dit akkoord 
kritisch volgen.

Algemene vergadering 2019
 Jack Hurxkens 
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Vervolgens roept de voorzitter al vele jaren dat het tijd wordt 
dat de lonen van de werknemers moeten stijgen omdat die de 
laatste jaren flink zijn achtergebleven, omdat hij vindt dat de 
loonkloof tussen de bestuurlijke top van bedrijven en werk-
nemers veel te groot is. Steeds roepen winstgevende onder-
nemers allerlei argumenten waarom de lonen niet omhoog 
kunnen, zoals mondiale concurrentiepositie en bla, bla, bla. 
Ondernemingen waar de winsten tegen de plinten klotsen, 
maar waar de werknemers nauwelijk iets van merken. 

Nu premier Rutte de bestuurders van die winstgevende onder-
nemingen dreigt met maatregelen, schijnen die ondernemers 
opeens wel in gesprek te willen. Voor wat het allemaal waard 
is, vindt hij, want geen enkele politicus is - wat dat betreft - 
100% te vertrouwen. Ook de politici in Nederland spreken ze-
ker niet altijd de volle waarheid en dan zegt hij het nog netjes.
Het is geen geheim dat bij winstgevende organisaties in Ne-
derland vooral beleggers en aandeelhouders profiteren. Het 
deel van de winst dat naar de bestuurlijke top gaat is gegroeid 
en het werknemersaandeel is juist afgenomen. Een vergelij-
king tussen de winst van de 75 grootste beursgenoteerde be-
drijven in Nederland en de loonontwikkeling van alle burgers 
toont een groot contrast aan. Waar de winsten in de laatste 
zes jaar toenamen tot 66 miljard euro, ontwikkelden de ge-
middelde cao-lonen zich naar verhouding veel minder snel.  
Bedrijven moeten sinds vorig jaar zelf rapporteren over de 
loonkloof. Deze beschrijft hoeveel keer méér de baas verdient 
ten opzichte van de werknemers. Zo bleek uit onderzoek dat 
de beloning voor Paul Polman, voormalig topman van mul-
tinational Unilever, 283 keer hoger uitkwam dan het salaris 
van de gemiddelde werknemer. Stel dat de gemiddelde werk-

nemer daar € 40.000 op jaarbasis verdient, dan krijgt de baas 
in dit bedrijf 283 x € 40.000 en dat € 11.320.000 per jaar. 

Over deze contrasten (arm-rijk) heeft hij zich ook al vaker 
kritisch geuit in ons vakblad Vizier. Maar nu premier Rutte 
dreigt dat als de bedrijven de gemiddelde salarissen niet snel 
verhogen, het kabinet de verlaging van de vennootschapsbe-
lasting voor bedrijven terug zal draaien, is er enige sprake van 
paniek bij die bedrijven, en terecht. Als vakbondsman juicht 
hij een dergelijke handreiking van Rutte natuurlijk hard toe. 
Maar nu eerst kijken of Rutte’s woorden ook omgezet worden 

 Hoofdbestuur ABW
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in daden of ons weer knollen voor citroenen worden verkocht 
met populaire praatjes. Vervolgens staat hij stil bij het goede 
nieuws dat Limburgers vaker werk vinden na WW. 
Vakbond ABW is een vakbond voor werkenden en niet-wer-
kenden, dus als hij als voorzitter leest dat het aantal WW-
uitkeringen in Limburg verder gedaald is, en wel tot 17.000 
eind mei jl., dan is dat goed nieuws. Drie op de vier vinden 
snel werk na beëindiging van de WW-uitkering. Dat blijkt uit 
recente cijfers van het UWV. Ook zijn er minder mensen in 
de bijstand. UWV en Gemeenten werken steeds vaker samen 
in de dienstverlening aan werkzoekenden die vanuit de WW 
dreigen door te stromen naar de bijstand. 

Het laatste onderwerp dat hij aankaartte was de wildgroei aan 
contractvormen omdat die de tweedeling in de maatschappij 
vergroot. Zo blijkt uit een recent advies van een door het kabi-
net ingestelde commissie Borstlap dat de regels rond werk en 
arbeidscontracten – uitzenden, payrolling, nulurencontrac-
ten, zzp-ers enz. – allemaal volledig op de schop moeten. 
De voorzitter duidde een aantal belangrijke conclusies uit dit 
advies. Pas eind dit jaar zal de commissie haar eindrapport 
uitbrengen, met concrete adviezen. 

Vanuit vakbondsperspectief zal veel afhangen van de uitwer-
king van de plannen en daarover zullen de meningen sterk 
verdeeld zijn. Ook hier zullen we eerst de eindrapportage - die 
eind 2019 uitkomt – afwachten.

Na de uiteenzetting van de voorzitter over een aantal belang-
rijke ontwikkelingen die onze doelgroepen aangaan of in ie-
der geval zaken die wij als vakbond moeten blijven volgen en 
onze leden uiteraard in moeten bijstaan daar waar het nodig 
is, volgden de mededelingen, punten van orde en herdenking 
van de overleden bondsleden in het afgelopen verslagjaar.

Stembureau
Daarna vond de benoeming van het stembureau plaats. Deze 
bestond uit Bert Kieboom (bondsgroep Industrie), Fred Saal-
tink (bondsgroep Dienstverlening), Wiel Kremer (bonds-
groep Sociale Werkvoorziening en Leo van Gansewinkel 
(bondsgroep Gepensioneerden & Uitkeringsgerechtigden), 

de bondsadvocaat Rob Breuls van Bronneberg Advocaten als 
aanvullend vijfde lid en de secretaris/penningmeester Indra 
Kandhai, ter ondersteuning. 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’. Daar er nauwelijks opmerkingen wa-
ren stapte de voorzitter gauw over naar het toch wel belang-
rijkste agendapunt voor onze vereniging, te weten ‘Financien’.

Financiën 
Dit punt werd eerst ingeleid door het verslag van de kascon-
trolecommissie die op 19 juni jl. bijeen is geweest om op het 
bondskantoor de boeken, bescheiden en geldmiddelen te 
con¬tro¬leren met betrekking tot het tijdvak 1 januari 2018 
tot en met 31 december 2018. Toine Schaaf gaf aan dat de 
commissie van oordeel was dat de boekingen zijn geschied 
conform de aanwezige stukken voor kas en bank en had geen 
op- of aanmerkingen met betrekking tot het tijdvak voor-
noemd, en verleende décharge aan de penningmeester en het 
hoofdbestuur van de Vakbond ABW.

Jaarrekening 2018
Hierna gaf de voorzitter het woord aan de secretaris/pen-
ningmeester Indra Kandhai voor een mondelinge toelichting 
op de Jaarrekening 2018 van de Vakbond ABW.
De AV verleende ook décharge aan de penningmeester en aan 
het hoofdbestuur van de Vakbond ABW aangaande de Jaar-
rekening 2018.

Actieprogramma 
Hoofdbestuur
Als woordvoerder van het hoofdbestuur deed voorzitter Jack 
Hurxkens verslag van een aantal punten uit het Actie- en Be-
leidsprogramma 2019/2020.

Naast de bekende doorlopende en structurele actie- en be-
leidspunten van het HB voor de lange termijn, die dus ook 
voor het jaar 2019/2020 van kracht blijven, zoals (Kennis up 
to date houden m.b.t. de individuele en collectieve belangen-
behartiging, Wetten en beleidvoornemens blijven monitoren, 
jaarlijks vaststellen CAO-beleid Vakbond ABW, het organi-
seren van informatiebijeenkomsten en/of ambassadeursbij-
eenkomsten, de week van de loonstrook, kaderscholing, le-
denwerving, het beheer van onze beleggingsportefeuille etc.) 
meldde hij nog een 4-tal aanvullende actie- en beleidsvoorne-
mens die in het afgelopen jaar van kracht zijn geworden zoals:
1. Het beleid van het hoofdbestuur aangaande staken voor  
 een beter pensioen. 
2. Geen apart jubileumfeest voor ons 75-jarig bestaan, maar  
 een combinatie samen met de jubilarishuldiging in de  
 week dat we 75-jaar bestaan.
3. Koop kantoorpand per 1 april 2019
4. Investeringen in het kader van een goede bedrijfsvoering.

Bondsgroepen
Na de presentatie van het Actie- en Beleidsprogramma 
2019/2020 van het hoofdbestuur volgde de presentatie van 
het Actieprogramma 2019/2020 van de bondsgroepen. Jos 

 Toine Schaaf
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Joosten (foto) deed dat namens de Bondsgroep Industrie en 
Dienstverlening.  Vervolgens presenteerde Henri Simon (foto) 
het Actieprogramma 2019/2020 van de Bondsgroep Sociale 
Werkvoorziening.  Tenslotte rondde Ans Kolenburg (foto) dit 
agendapunt af met de presentatie van het Actieprogramma 
van de Bondsgroep Gepensioneerden & Uitkeringsgerechtig-
den.

Verslag secretaris/penningmeester 
Na de behandeling van de Actieprogramma’s van het Hoofd-
bestuur en de Bondsgroepen kreeg secretaris/penningmees-
ter Indra Kandhai het woord om haar verslag vanaf 2 juli 2018 
verder toe te lichten.

Ze wilde graag een extra dimensie toevoegen aan de eerdere 
opmerking van de voorzitter in zijn welkomstwoord over de 
verhoging van de lonen en wel deze, namelijk dat ze vindt dat 
ook de kloof tussen de lonen van mannen en vrouwen in ge-
lijke functies moet verdwijnen. Vakbond ABW geeft hier ove-
rigens al heel lang invulling aan, en is dus al heel lang een 
voorloper en daar is ze als vrouw en bestuurder best trots op. 
Vakbond ABW is blij met het signaal dat hiermee afgegeven 
wordt en hoopt dat veel meer bedrijven volgen en het spreek-
woord ‘Als er één schaap over de dam is, volgen er meer’ be-
waarheid wordt.

Vervolgens stond ze stil bij een aantal actualiteiten in het 
afgelopen verslagjaar zoals de jaarlijkse belastingservice, de 
controle van de toeslagen van de leden - dat sinds de invoe-
ring (in 2005) een bron van ellende is – de ledenwerving bij 
de gemeente Heerlen, de toelating van onze vakbond tot het 
Georganiseerd Overleg bij de gemeente Heerlen en het be-
drijf Janshen-Hanhraths/Fairplay. Bij dit bedrijf hebben we 
bijna 100 leden in heel het land geworven vanwege een pen-
sioenkwestie. Er loopt vanuit de ABW een beroepsprocedure 
hieromtrent en we verwachten dit jaar meer duidelijkheid. 
Vervolgens meldde ze dat bij de Ondernemingsraad-Verkie-
zingen in de diverse bedrijven we weer gekozen zijn in de on-
dernemingsraad van verschillende bedrijven. Tevens duidde 
ze de verandering van de opzet met betrekking tot de ‘Week 
van de Loonstrook’: geen collectieve bijeenkomst meer maar 
een individuele afspraak.

Ze rondde haar betoog af met de opmerking dat de Vakbond 
ABW dit jaar twee medewerksters heeft die 25 jaar in dienst 
zijn bij de Vakbond ABW, te weten Nicole Moran-Ermers en 
haar persoon. Beiden zijn bijzonder trots dat ze mogen wer-
ken voor de Vakbond ABW en hopen nog vele jaren dit te mo-
gen doen met één doel: plezier in hun werk én méér leden.
Ze merkte op dat als de ABW-leden de ABW helpen met méér 
leden te werven, dan komt het zeker goed met plezier in hun 
werk! Verder wilde ze nu reeds en héél graag Vakbond ABW 
van harte feliciteren met haar 75-jarig jubileum en ze is toch 
zo trots op de kaderleden die samen met ons team van hoofd-
bestuur, werknemers en Bronneberg Advocaten onze belan-
genbehartiging doen. 

Einde
Voorzitter Jack Hurxkens sloot omstreeks 20.30 uur de Alge-
mene Vergadering 2019 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 allerbelangrijkste in ons leven.

 Ans Kolenburg

 Indra Kandhai

 Henri Simon  Jos Joosten
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Voorzitter Jack Hurxkens heette in de prachtige mane-
gezaal van Auberge de Rousch te Heerlen alle aanwezi-
gen van harte welkom op deze bijzondere jubilarishul-
diging in het jaar 2019. Een speciaal welkom was er voor 
alle jubilarissen van het jaar 2018 én het jaar 2019, en 
natuurlijk ook voor hun partners en familieleden. 

De jubilarissen van 2018 hebben een jaartje geduld moeten 
hebben omdat het hoofdbestuur besloten heeft om voortaan 
eens in de twee jaar de jubilarishuldiging te vieren. Dat was 
dus op woensdag 25 september 2019. 
25 september 2019 was én is dus een héél bijzondere dag 
niet alleen voor alle jubilarissen, maar ook voor de Vakbond 
ABW zelf, omdat het op 23 september 2019 precies 75 jaar 
geleden was dat onze Vakbond ABW werd opgericht. Toen 
met de oorspronkelijke naam Algemene Bond van Werkers in 
Mijnbedrijf oftewel de ABWM en nu inmiddels met de naam 
Vakbond ABW. 
Dit was dan ook reden voor een dubbel feest: het jubileum 
van alle jubilarissen en ook een klein beetje het jubileum van 
onze vakbond zelf. En daar onze jubileumdatum 23 septem-
ber 2019 was hebben we dan ook besloten om dit jaar de ju-
bilarishuldiging die normaliter in mei/juni plaatsvindt nu in 
september te vieren. De feestelijke stemming was vanaf het 
begin al duidelijk merkbaar in de zaal. 

De voorzitter gaf aan dat deze avond gevierd werd samen 
met zijn collega uit het dagelijks bestuur Indra Kandhai, 
alle collega’s van het bondskantoor, ons hoofdbestuur, de 
Werkgroep Jubilarishuldiging, Bronneberg Advocaten, oud-
voorzitter Wiel Smeets, oud-voorzitter Leo Noy, de band “De 
Häörepaert”, het duo “De Waerknöppele”, het trio “Capito”, de 
“Koempels” en natuurlijk samen met alle jubilarissen en hun 
aanwezige familieleden. Daar de Vakbond ABW de jubilaris-
sen eert en respecteert wilde ze deze avond zeer zeker niet 
onopgemerkt voorbij laten gaan en heeft daarom alle jubila-
rissen dan ook letterlijk en figuurlijk in de “bloemetjes” gezet 
via het maken van een programma waarbij het uitgangspunt 
was dat de jubilarissen zich volop konden amuseren.

Maar voordat van start werd gegaan met het programma 
memoreerde de voorzitter nog dat de Vakbond ABW dit jaar 
in totaal 323 jubilarissen heeft, waarvan 195 jubilarissen in 
2018 en 128 jubilarissen in 2019. Van deze jubilarissen waren 
er 6 rodium (= 75j lid), 2 platina (= 70j lid), 10 diamant (= 60j 

lid), 18 goud (= 50j lid), 45 robijn (= 40j lid) en 242 zilver (= 
25j lid). Op die avond zouden 84 aanwezige jubilarissen ge-
huldigd worden, waarvan 2 van de 75-jarige (Rodium); 0 van 
de 70-jarige (Platina), 3 van de 60 jarige (Diamant), 11 van de 
50 jarige (Goud), 15 van de 40 jarige (Robijn) en 53 van de 25 
jarige (Zilver).

De voorzitter benadrukte nogmaals dat hij heel erg blij met 
én trots is op de jubilerende leden, leden die lang trouw zijn 
en blijven aan hun “eigen” vakbond. Het feit dat de Vakbond 
ABW dit jaar 75 jaar bestaat was zonder deze jubilarissen dan 
ook zeker niet mogelijk geweest, want zij zijn de pijlers en het 
fundament van ons bestaan. Zonder hen hadden wij HIER nu 
niet gestaan. Zonder hen konden we de leden niet bieden wat 
we ze nu te bieden hebben.  Hij vroeg alle jubilarissen dan ook 
om een luid applaus voor henzelf! De voorzitter vond het bij 
elke jubilaris een eer en voorrecht om hen persoonlijk te mo-
gen onderscheiden met hun jubileum, en hoopte dan ook dat 
deze avond hen zou laten ervaren en voelen hoe belangrijk wij 
van de Vakbond ABW hen vinden, want met leden die 25, 40, 
50, 60, 70 en zelfs 75 jaar lid blijven van onze vakbond kun-
nen wij ‒ als Vakbond ABW ‒ ook de komende 75 jaar weer 
vooruit.

Na zijn welkomstwoord had de voorzitter nog een verrassing 
in petto, iets dat tot dit moment geheim was. Om alle aanwe-
zigen niet langer in spanning te houden verklapte hij dat van-
wege ons 75-jarig bestaan dit jaar besloten is dit heugelijke 
feit niet zonder meer aan ons voorbij te laten gaan. Daarom 
hebben we met heel veel plezier en grote trots een boek ‒ een 
historisch boek ‒ laten samenstellen met als titel: “75 jaar 
Vakbond ABW”.
En in dat boek komt de geboorte van onze vakbond uitge-
breid aan de orde. Een geboorte die nogal een zware bevalling 
kende. Met name de eerste 10 jaren maar ook daarna werden 
veelal gekenmerkt door strijd, jaloezie, tegenwerking en ga zo 
maar door. De gevestigde vakorganisaties zagen namelijk in 
onze nieuwe bond een grote rivaal. Deze bijzondere histori-
sche ontwikkeling wordt uitgebreid weergegeven in dit boek, 
waarin ook een groot aantal belangrijke memorabele histori-
sche “wapenfeiten” gebundeld en besproken worden. 
Ook de transitie van Algemene Bond van Werkers in het Mijn-
bedrijf (ABWM) naar Algemene Bond van Werknemers (ABW) 
en daarna naar RegioVakbond ABW en daarna naar Vakbond 
ABW ‒ onze huidige naam ‒ wordt in dit boek historisch goed 

Een spectaculaire, bijzondere
en historische jubilarishuldiging
op woensdag 25 september 2019 

….Vakbond ABW bestaat 75 jaar én presenteert voor het eerst in haar 
75-jarig bestaan een historisch boek ’75 jaar Vakbond ABW’
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weergegeven. De voorzitter memoreerde dat ook heden ten 
dage we in vakbondswereld nog steeds, in sommige situaties, 
last hebben van jaloezie en tegenwerking, net als bij de op-
richting. Natuurlijk gelukkig lang niet zo heftig meer, maar 
toch. Onze Vakbond ABW heeft zich daar evenwel nooit iets 
van aangetrokken en we hebben gewoonweg ons werk gedaan 
en ons niet gestoord aan dit soort onzinnige en kwaadwillige 
praktijken. En daarom bestaan we ook nog steeds. En dat al 
75 jaar lang! En dat allemaal mede dank zij u allen!

Zoals de voorzitter eerder in zijn welkomstwoord had aan-
gegeven hebben we vandaag dus dubbel feest; wij huldigen 
de jubilarissen van het jaar 2018 en 2019. En we bestaan 75 
jaar. En dat feest werd gevierd door samen met de jubilaris-
sen de officiële presentatie van het boek te doen. Als eerste 
en belangrijkste man die hij bij deze presentatie van het boek 
noemde, was de auteur van het boek, Hans Thissen. Hans is 
archivaris bij de Gemeente Heerlen en tevens amateur histo-
ricus en - zeker ook niet onbelangrijk om te noemen - Hans 
is ABW-lid in hart en nieren.  Hans heeft zelfs een groot deel 
van zijn verlofdagen bij de Gemeente Heerlen ingezet om dit 
boek op tijd te kunnen verwezenlijken.  En zeker ook niet 
minder voornaam om te noemen: de heer Roelof Braad, de 
eindredacteur van het boek. Roelof heeft er voor gezorgd dat 
alles wat door Hans is aangeleverd netjes gestructureerd en 
geïllustreerd weergegeven wordt in ons boek.  De voorzitter 
sprak grote dank uit aan beide heren voor hetgeen zij gedaan 
hebben om dit boek verwezenlijkt te krijgen en vandaag op uw 
jubilarishuldiging te presenteren. 

Onder luid applaus en een groot gevoel van trots bij alle aan-
wezigen benadrukte de voorzitter dat de uitreiking van het 
eerste exemplaar bewust niet geschiedde aan externe hot-
shots van buiten maar aan voor de ABW zeer belangrijke en 
bekende personen en dat is niemand minder dan DE belang-
rijkste persoon die dit boek tot stand heeft laten komen, na-
melijk aan de auteur van dit boek, de heer Hans Thissen. Ook 
aan de eindredacteur van het boek, de heer Roelof Braad en 
aan onze oud-voorzitters Wiel Smeets en Leo Noy. 
Ook alle jubilarissen kregen als eerste, vanavond allemaal, dat 
bijzondere boek, dat historische boek, als extra cadeau voor 
hun jubileum, uitgereikt. Na de gedenkwaardige presentatie 
van het boek speelde de band ‘Häörepaert’ een ‘Lang zal ze le-
ven’ en creëerde meteen een feestelijke sfeer. Vervolgens werd 
begonnen met de jubilarishuldiging. Per jubileumgroep én in 
alfabetische volgorde werd de jubilaris met partner of fami-
lielid naar voren geroepen. Onze hoofdbestuurder Ans Kolen-
burg vertelde het e.e.a. over de jubilaris. Alle jubilarissen ont-
vingen als dank en herinnering aan hun trouw lidmaatschap 
bij de Vakbond ABW een insigne dat bij het jubileum hoort, 
een oorkonde en het boek ’75 jaar Vakbond ABW’.

Tussen de huldigingen door was speciaal tijd gereserveerd 
voor een korte toespraak door de twee oud-voorzitters Wiel 
Smeets en Leo Noy. De heer Wiel Smeets nam in zijn toe-
spraak de aanwezigen mee terug naar de jaren zestig. Van zijn 
indiensttreding bij de vakbond met als hoofdtaak het volgen 
van de ontwikkelingen na de mijnsluiting tot aan zijn periode 
als Voorzitter. 

De toespraak van de heer Leo Noy, getooid met blauwe vak-
bondspet, roemde vooral de nog steeds van toepassing zijnde 
zelfstandigheid van de Vakbond ABW en de sterke combinatie 
van individuele en collectieve belangenbehartiging. Makke-
lijk benaderbaar en alom aanwezig. De trots van beide heren 
werd beloond met een hartelijk applaus.
De hele avond door waren er optredens van de muziekband 
De ‘Häörepaert’, het duo de ‘Waerknöppele’ en het trio ‘Ca-
pito’. Allen hadden een repertoire speciaal voor deze avond 
gemaakt. De algemene indruk was dat we samen gezorgd heb-
ben voor een prachtige, muzikale en een zeer gezellige avond.
De avond werd afgesloten door een dank- en slotwoord van 
de voorzitter in welke hij alle jubilarissen dankte voor hun 
trouw aan de bond en allen die deze avond tot een succes heb-
ben gemaakt. 

Alle aanwezige jubilarissen krijgen als aandenken aan deze 
bijzondere en gedenkwaardige jubilarishuldiging nog een 
mooi fotomapje opgestuurd met foto’s van o.a. het opspelden, 
de foto bij binnenkomst en de groepsfoto. Deze fotoreportage 
geeft hen een impressie van deze bijzondere jubilarishuldi-
ging in 2019. 

Vakbond ABW dankt allen voor de mooie felicitaties en 
bloemen ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan.
Een van de felicitaties wilden we u niet onthouden.

Jubilerende Vakbond ABW

Het was in het verre verleden
Alweer 75 jaar geleden

Dat een vakbond werd opgericht
Met een goede blik en inzicht

Hebben aan mensen met problemen en noden
Hier een goede en gedegen hulp aangeboden

Vakbond ABW ging hij heten
Een naam om nooit meer te vergeten

Iedereen jong of misschien wel oud
Is met de Vakbond ABW vertrouwd

Heb je problemen, ga ze vertellen
doe gewoon de ABW even bellen

ik kan gerust hier doen bewere
Ze helpen je graag uit de misere

Jullie zijn correct en ervaren
Dus blijf nog zeker 75 jaren

Maria en Twan Scholl
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Op deze pagina kunt u via een foto-reportage een impressie 
krijgen van de zeer gezellige jubilarishuldiging 2019.

1. Voorzitter Jack Hurxkens heet de aanwezigen van harte
 welkom en houdt een huldigingstoespraak.
2+3. Uitreiking eerste exemplaar historisch boek ’75 jaar Vak-

bond ABW’ aan de heer Hans Thissen (auteur), Roelof 
Braad (eindredacteur) en de oud-voorzitters De heren Wiel 
Smeets en  Leo Noy.

4. Overzicht van de feestzaal.
5. Voorzitter Jack Hurxkens speldt de bondsinsignes op.
6+7. Korte dankwoord door oud-voorzitters Wiel Smeets (6) en     

Leo Noy (7) 
8. De zevenman sterke formatie ‘Häörepaert” zorgde voor een 

zeer gevarieerde muzikale omlijsting.
9. Het duo de ‘Waerknöppele’ bracht de boel op stelten
10. Het trio ‘Capito’ tijdens hun optreden.

   1

   2

   3

   4
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   6
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   10

   9

  7



10

RODIUM: 75 jaar lid, 
Mevrouw J.A. Verheyen-Lemmens

Mevrouw J.A. Verheyen-Lemmens uit Heerlen is lid van onze 
vakbond geworden via haar echtgenoot. Hij werkte destijds op 
de mijn Oranje Nassau II. Haar man had zich op aanraden van 
zijn vader en broer toen aangemeld bij de bond.

Met haar 89 jaar is ze nog heel actief. Haar hobby’s zijn o.a. 
gymnastiek, handwerken en spelletjes spelen. Ze hoopt dat ze 
over vijf jaar, bij haar 80-jarig jubileum, weer aanwezig mag 
zijn op de jubilarishuldiging van de Vakbond ABW. En heel 
graag wenst ze het oudste lid ooit te mogen worden van de 
Vakbond ABW.

Platina: zestig jaar lid,
de heer M. de Bruin uit Heerlen

De heer M. de Bruin uit Heerlen is lid geworden omdat hij een 
probleem had met de vakbond waar hij voorheen aangesloten 
was én met zijn werk. Een collega van hem adviseerde hem om 
de Vakbond ABW te benaderen. 

Op 13-01-1982,ruim 37 jaar geleden, heeft hij een zwaar on-
geluk gehad. Hij was namelijk aangereden door een auto en 
heeft twintig maanden geen auto kunnen rijden. De Vakbond 

ABW is toen bij hem langs geweest en heeft hem gevraagd wat 
ze voor hem konden betekenen. Voor zijn revalidatie heeft hij 
toen een hometrainer van de Vakbond ABW gekregen.
Hij is met 13 jaar naar de OVS Heerlerheide gegaan. Na de OVS  
heeft hij 3 jaar gewerkt op de Oranje Nassau 3. Daarna is hij in 
dienst geweest. In 1957 was hij steenhouwer op de mijn Emma. 
Na de sluiting van de mijn in 1974 heeft hij gewerkt op het ter-
rein van de staatsmijn Hendrik bij de steenfabriek Brunssum. 
Daar hij niet zo goed tegen de stof van die fabriek kon mocht 
hij het onderhoud doen van het badlokaal voor alle bedrijven 
op het terrein. In 1987 werkte hij bij de interne dienst op het 
hoofdkantoor van DSM in Heerlen.

Op 2 mei 1994, hij was toen 58 jaar, ging hij met pensioen.
Zijn hobby’s zijn het verzamelen van postzegels en munten, 
voetbal (al 40 jaar lid van Roda JC), spelletjes (o.a. kaarten en 
Rummikub) en TV kijken (natuurfilms en sport).
De heer De Bruin wil graag iets leuks vermelden over de home-
trainer die hij in 1983 van de ABW had gekregen, namelijk dat 
hij die nog steeds (36 jaar later) in gebruik heeft.

De heer de Bruin wenst de Vakbond ABW veel succes met de 
komende jaren en hoopt dat het ledenaantal flink mag stijgen.
Wellicht helpen reclame op scholen en via werkgevers daarbij.

Goud: vijftig jaar lid,
de heer F.L. Goossens uit Beek

De heer F.L. Goossens is via zijn vader lid geworden, omdat die 
vond dat het nodig was. Hij werd niet gevraagd of hij dat goed 
vond, het werd gewoon zo gedaan.
Doordat zijn vader zwaar hartpatiënt was moest hij ook in het 
bestuur van de regio Geleen, Sittard, Beek, Stein en Urmond. 
Dit met de bedoeling dat als zijn vader stopte als voorzitter 
van het regiobestuur er een nieuwe opvolger kwam in het re-
giobestuur en dat hij dan ook wel eens kans maakte om ooit in 
het hoofdbestuur te komen. Dit was toen nog een ‘ver van mijn 
bed’ show, maar in die tijd deed je nog wat er van je gevraagd 
werd.

De heer Goossens heeft in zijn werkzame periode vele func-
ties vervuld.  Na de opleiding leerlingstelsel heeft hij als tim-



11

merman bij diverse aannemers en in de werkplaats gewerkt 
om precisiewerk te leren voor het maken van kozijnen, trap-
pen en meubels. Ook heeft hij in de bouw gewerkt om kennis 
op te doen over verschillende bouwwerken en de draagkracht 
van verschillende daken. Tevens heeft hij als meubelmaker ge-
werkt. Hier leerde hij de kneepjes van het vak en daarbij vond 
hij dat meubels maken veel leuker was. Zo kon hij er nog wat 
van leren en was het niet zo koud en tochtig als in de bouw.
De opleiding meubelmaker heeft hij gevolgd via de LTS (avond-
school) in Sittard. Ook was hij werkzaam in de koeltechniek.

Na op diverse bedrijven te hebben gewerkt werd hij vanwege 
een hartafwijking afgekeurd. Omdat hij afgekeurd was kwam 
hij terecht bij de sociale werkplaats ’Wegom’in Geleen, en wel 
op de caravan afdeling en de rompenbouw. Op die laatste was 
hij aanstuurder van de rompenafdeling, waar hij startte als 
voorman, planner en werkvoorbereider.
Omdat deze afdeling te groot werd en de caravanafdeling ook 
meer plaats moest hebben, kreeg hij een eigen afdeling bij de 
metaal afdeling omdat die verhuisden naar een ander gebouw. 
Dus werd er in samenwerking met de technische dienst en de 
jongens die hen daarbij hielpen, helemaal begonnen aan een 
eigen afdeling en een eigen inzicht. 
Frans Goossen zijn hobby’s zijn in elk geval proberen om de 
vernieuwingen van deze tijd zo goed mogelijk te kunnen vol-
gen. Iets wat hem niet zo goed meer afgaat. 

Hij wenst de bond héél veel succes. Hij kan niet voorspellen of 
het in de toekomst zo goed blijft gaan als nu. Hij denkt dat dit  
voor de jongere generaties nog een hele opgave is. Hij hoopt 
dat ze het net zo goed krijgen als hij in de gouden jaren die hij 
heeft meegemaakt.

Robijn: 40 jaar lid,
mevrouw G.E. Paquaij-van der Heijden uit Brunssum

Mevrouw Paquaij-van der Heijden is lid geworden van de Vak-
bond ABW via wijlen Flores van der Heijden. Ze vindt dat ze 
altijd heel vriendelijk wordt geholpen door Jack Hurxkens bij 
allerlei problemen, vragen e.d. aangaande belastingzaken. Hij 
helpt ons altijd er bij en dan gaan we met een gerust gevoel 
naar huis. 

In haar werkzame leven heeft ze gewerkt als verkoopster bij 
Vroom & Dreesman. Ook was ze filiaalhoudster bij een benzine 
bad (stomerij) en werkzaam bij haar echtgenoot in de slagerij.

Haar hobby’s zijn autowassen, tuinieren, puzzelen en leuke 
dingen doen met de kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen (bijvoorbeeld uiteten). Tevens heeft ze nu veel tijd 
nodig om te zorgen voor haar zieke man.

Ze denkt dat de ABW meer leden zou kunnen krijgen door bij-
voorbeeld meer reclame te maken. Ze wenst dan ook dat de 
bond steeds meer leden werft en nog een lang bestaan heeft.

Zilver: 25 jaar lid,
de heer F.C.M. van Rijsbergen uit Heerlen.

De heer F.C.M. van Rijsbergen is lid geworden van de Vakbond 
ABW via een familielid. Hij zat in de Ondernemingsraad bij 
Philips en kon nergens op terugvallen. Vandaar zijn keus om 
lid te worden van de bond.

Als hij zijn ervaringen met de dienstverlening/belangenbe-
hartiging van de Vakbond ABW gedurende zijn lidmaatschaps-
jaren moet omschrijven, dan zegt hij dat hij geniet van de vele 
voordelen zoals het belastinginvullen. Ook heeft hij een keer 
een probleem gehad dat door de vakbondsadvocaat de heer  
F. Bronneberg keurig is afgehandeld.

Als hij terugblikt op zijn werkzame leven, dan heeft hij vijf 
jaar gewerkt bij de ON 1 mijn, 39 jaar bij Philips en zes jaar als 
hobby bij een koerierscentrum (KCZL). Zijn grootste hobby is 
fietsen.

Als hij terugblikt op zijn lidmaatschapsjaren dan vindt hij ver-
meldenswaard de Kaderscholing van de Vakbond ABW. Die 
vond hij héél leerzaam. Ook de demonstratie in Sittard voor 
een betere CAO vond hij bijzonder. 

Zijn wens voor de Vakbond ABW is om de altijd vriendelijke en 
goede behandeling in stand te houden, en natuurlijk een flinke 
ledengroei.



12

De oudste nog bestaande neutrale zelfstandige vakbond 
in Limburg bestond op 23 september van dit jaar 75 
jaar. Tijdens de jubilarishuldiging op 25 september jl. 
is het boek “1944-2019 | 75 jaar Vakbond ABW” gepre-
senteerd. Vakbondslid en archivaris/historicus Hans  
Thissen tekent voor de inhoud van het boek dat door 
Vakbond ABW in samenwerking met Stichting Histo-
rische Kring ‘Het Land van Herle’ op de markt komt. 
Ruim 300 jubilarissen van de Vakbond ABW kregen het 
boek cadeau.

De bond is kort na de bevrijding van Zuid-Limburg opgericht 
als Algemene Bond van Werkers in het Mijnbedrijf (AWBM). 
Enkele dagen na de bevrijding van een groot deel van Zuid-
Limburg, op 23 september 1944, namen mijnwerkers in het 
casino in Treebeek het initiatief tot de oprichting van deze 
nieuwe vakbond. Na enkele aanpassingen van de naam na de 
sluiting van de Nederlandse steenkolenmijnen heet de organi-
satie nu Vakbond ABW. Het is de jongste- en misschien minst 
bekende vakbond in Nederland. In tegenstelling tot de oude 
vooroorlogse bonden bleek na de oorlog dat de AWBM geen 
nieuwe wijn in oude zakken was. Zij was van alle smetten vrij 
en anders dan de confessionele bonden. Werkers in het mijn-
bedrijf wilden na de Tweede Wereldoorlog een andere aanpak, 
omdat ze genoeg hadden van de andere bonden die vóór de 
oorlog meer bezig waren met interne en onderlinge strijd dan 
met het behartigen van de belangen van hun leden. Enkele 
bonden stelden volgens hen tijdens de oorlog een niet-vader-
landse houding ten toon. Ondanks keiharde repressie door 
de bisschop, de confessionele bonden en de burgemeester van 
Heerlen ging de bond niet ten onder en wist zij de communis-
tische inbreng buiten de deur te houden.

De ABW schroomde niet actie te voeren en trad regelmatig 
keihard op tegen instanties die de rechten van de bondsleden 
beknotten of met voeten traden, terwijl de andere belangrijke 
mijnwerkersbond wel overleg voerde, maar meer in de trant 
van wat we nu het ‘poldermodel’ noemen en waarbij de geit en 
de kool gespaard bleven.

In dit boek geeft Hans Thissen, bijgestaan door enkele ande-
ren die een bijdrage aan deze bundel leverden, een overzicht 
met hoogte- én dieptepunten van het werk van de Vakbond 
ABW en voorlopers gedurende 75 jaar, waarbij de transforma-
tie van de bond na de mijnsluiting niet is vergeten.

Het boek dat uitkomt als nummer 16 in de Historische Reeks 
Parkstad Limburg kost voor leden van de Vakbond ABW  
€ 15,00 (excl. verzendkosten). Het is met ledenpas voor dat 
bedrag te koop bij het Thermenmuseum, Coriovallumstraat 9, 
in Heerlen, of te bestellen met vermelding van bondsnummer 
via: www.landvanherle.nl/bestellen. 

Voor niet leden is het boek te koop voor € 17,95 (excl. verzend-
kosten). Via de website of de boekhandel (ISBN/EAN 978-94-
93037-05-2).

Nieuw boek over
de boeiende geschiedenis van

de 75-jarige Vakbond ABW

V.l.n.r. Roelof Braad (eindredacteur) en Hans Thissen (auteur).
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Vakbond ABW benoemt
100-Jarig lid

Mevrouw E. Smeets tot erelid

De eerste keer dat het hoofdbestuur van de Vakbond ABW 
het erelidmaatschap heeft toegekend aan een 100-jarig 
lid was 10 februari 1998. De heer Bèr Custers uit Suste-
ren ontving die toen.

De tweede keer gebeurde dat tijdens het 60-jarig bestaan 
van de Vakbond ABW op 23 september 2004. 
Op die dag ontvingen de oud-voorzitters van de Vakbond 
ABW, t.w. de heren Daan Brandt, Wiel Smeets en Leo Noy 
ook het erelidmaatschap. 

De derde keer was 25 november 2013. Toen werd het ere-
lidmaatschap toegekend aan het 100-jarige lid  de heer 
Ben Princen uit Gulpen.
De vierde keer vond plaats op 29 augustus 2015. Toen 
werd aan mevrouw Hermiena Brandt-Hartskeerl het ere-
lidmaatschap toegekend. 

Met de toekenning van het erelidmaatschap op 16 augus-
tus 2019 aan mevrouw E.Smeets is het erelidmaatschap 
in totaal vijf keer aan 7 personen toegekend.

Vrijdag 16 augustus jl. was weer zo’n 
bijzonder mooie dag in de 75-jarige ge-
schiedenis van de Vakbond ABW, om-
dat op die dag een van onze leden haar 
100ste verjaardag vierde. Deze keer was 
het een vrouwelijk bondslid en wel me-
vrouw E. Smeets uit Landgraaf.

De Vakbond ABW is persoonlijk niet langs 
geweest om de eeuweling te feliciteren om-
dat de familie tijdig te kennen heeft gegeven 
dat het vieren van deze mijlpaal alleen in 
kleine familiekring gevierd zou worden.
Wel hebben we om het belang van de 100ste 
geboortedag van mevrouw E. Smeets te on-

derstrepen een prachtig boeket én de oor-
konde van het erelidmaatschap laten bezor-
gen. 
Vooraf is aan de zoon van mevrouw Smeets 
verteld dat het hoofdbestuur van de Vakbond 
ABW besloten heeft om het erelidmaatschap 
aan zijn moeder toe te kennen vanwege het 
bereiken van de 100-jarige leeftijd én het 
ruim een halve eeuw lid zijn van onze Vak-
bond ABW.

De zoon van mevrouw Smeets was héél erg 
onder de indruk van deze mooie geste van 
onze vakbond en sprak namens zijn moeder 
woorden van dank uit.

In oktober/begin november a.s. versturen we weer de 
verklaringen om uw vakbondscontributie fiscaal vrien-
delijk te laten verrekenen. Dit kan dus vanaf 1/1-2015 
alleen nog maar via de WKR, de werkkostenregeling.

Deze verklaringen worden automatisch verstuurd naar leden 
waarvan we voorheen wisten dat hun werkgever deze moge-
lijkheid aanbood.
Wij adviseren u om bij (de loonadministratie van) uw werkge-
ver na te vragen of verrekening van de vakbondscontributie 

via de - per 1/1/2015 ingevoerde - werkkostenregeling (WKR) 
mogelijk is. Indien dit mogelijk is, dan kunt u via het secreta-
riaat van de Vakbond ABW een verklaring opvragen als u die 
dus al niet eerder automatisch toegestuurd heeft gekregen.
Dit kan telefonisch, tel. 045- 571 99 55, of via de mail balie@
vakbondabw.nl

Deze lidmaatschapsverklaring dient u voorzien van uw hand-
tekening, in te leveren bij uw werkgever, die dan voor verdere 
afwikkeling zorg draagt.

Fiscaal vriendelijke verrekening
van uw vakbondscontributie!

Erelidmaatschap Vakbond ABW
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UITKERINGSBEDRAGEN PER 1 JULI 2019
AANPASSING WETTELIJK MINIMUMLOON
PER 1 JULI 2019

Per 1 juli 2019 verlaagt de overheid de leeftijd waarop werkne-
mers het volledige minimumloon krijgen naar 21 jaar. 
21-jarigen hebben dan recht op een volledig wettelijk mini-
mumloon. De bedragen van het wettelijk minimumloon gel-
den voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 
uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en 
de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die 
cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt. In 
supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek 40 uur. 
In de horeca en de glastuinbouw is dat 38 uur per week.

Tabel: minimumloon per maand, week en dag 
(bruto bedragen per 1 juli 2019)

Leeftijd Per maand Per week Per dag

21 jaar en ouder € 1635,60 € 377,45 € 75,49

20 jaar € 1308,50 € 301,95 € 60,39

19 jaar € 981,35 € 226,45 € 45,29

18 jaar € 817,80 € 188,75 € 37,75

17 jaar € 646,05 € 149,10 € 29,82

16 jaar € 564,30 € 130,20 € 26,04

15 jaar € 490,70 € 113,25 € 22,65

De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen 
leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan 
het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag 
vindt u de officiële bedragen.

 

Per 1 juli 2019 worden de Participatiewet, Wet inkomens-
voorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstan-
digen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene 
Nabestaandenwet (Anw), Wet werk en arbeidsondersteuning 
Jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet 
Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) 
en Toeslagenwet (TW) aangepast. Dit komt doordat deze uit-
keringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. 

Meer hierover kunt u lezen op https://www.rijksoverheid.nl/
ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegen-
heid/documenten/publicaties/2019/06/24/uitkeringsbedra-
gen-per-1-juli-2019

(vervolg op pagina 22)

Voor u gelezen

Tabel: minimumloon per uur voor fulltime werkweek  van 36, 38 en 40 uur (bruto bedragen per 1 juli 2019)

Fulltime werk-
week in bedrijf

21 jaar 
en ouder

20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar

36 uur € 10,49 € 8,39 € 6,30 € 5,25 € 4,15 € 3,62 € 3,15

38 uur €   9,94 € 7,95 € 5,96 € 4,97 € 3,93 € 3,43 € 2,99

40 uur €   9,44 € 7,55 € 5,67 € 4,72 € 3,73 € 3,26 € 2,84
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“Samen bereik je meer!”
2019. Een bijzonder jaar voor Vakbond ABW. Allereerst 
herdenken we dat we 75 jaar geleden als ABWM zijn op-
gericht, waarover elders in deze Vizier meer. Daarnaast 
zijn er dit jaar maar liefst twee collega’s die hun 25 jarig 
jubileum vieren. In februari was dat Nicole Moran-Er-
mers en deze maand Indra Kandhai-Pahladsingh. Tijd 
voor een terugblik met Indra, secretaris en penning-
meester van Vakbond ABW.

Terugkijkend op de afgelopen vijfentwintig jaar realiseert In-
dra zich dat er waarschijnlijk weinigen bewust kiezen voor een 
loopbaan bij de vakbond. Het is toch meer zo iets van je rolt er 
in. Ik ben ruim 25 jaar geleden benaderd voor deze functie en 

ze hebben me moeten overtuigen dat ik bij de Vakbond ABW 
zou passen. Van thuis uit heb ik weliswaar meegekregen dat 
je altijd oog en oprechte belangstelling voor een ander moet 
hebben, maar dan denk je niet meteen aan een vakbond. Ik 
ben in mijn jeugd opgegroeid in Suriname, een land met een 
verscheidenheid aan culturen. Vanuit mijn opvoeding heb ik 
geleerd anderen te respecteren. Ook als ze een andere achter-
grond hebben. En vanuit die levensfilosofie, heb ik mijn taak 
bij de vakbond opgepakt en ben ik het vakbondswerk steeds 
meer gaan waarderen. Ik ben dan ook blij dat ik me destijds 
heb laten overtuigen dat de vakbondsfunctie heel goed bij me 
zou passen. Het voelt nog steeds als een gepassioneerde roe-
ping, anders had ik het zeker geen 25 jaar volgehouden. 
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Wat me het meeste aanspreekt bij Vakbond ABW, en dan kijk 
ik met name naar onze eigen visie en werkwijze, is proberen 
zo goed mogelijk op te komen voor onze leden, zorg te dra-
gen voor ondersteuning aan mensen die wel willen, maar 
niet kunnen en dan proberen het beste voor ze te bereiken. 
Het voordeel van de werkwijze van de ABW is dat we voor de 
meeste leden “kort in de buurt” zitten en de communicatie-
lijnen kort en effectief zijn. Ik maak me overigens wel enige 
zorgen hoor over de toekomst van de vakbonden, en dat heeft 
te maken met de steeds meer afnemende solidariteit in onze 
samenleving. Vroeger werd je lid, omdat ook je ouders lid wa-
ren. Dat hoorde er gewoon bij. Ook als je geen problemen had. 
Nu wordt het steeds moeilijker om groepen binnen de maat-
schappij aan te spreken. Je ziet dat steeds vaker de motivatie 
om lid te worden afhankelijk is van een vergelijking tussen de 
baten en de lasten. Heb ik er direct iets aan? Dan word ik lid. 
Dat heeft wellicht ook te maken met de grote veranderingen 
op de arbeidsmarkt. Kijk bijvoorbeeld naar de doorgeschoten 
rol van flexwerk en de opkomst van zzp’ers. Ik zou willen dat 
werkgevers wat meer oog houden voor hun belangrijkste ka-
pitaal en dat zijn toch hun werknemers. Zij dragen heel veel 
bij aan het succes van het bedrijf en het uiteindelijke resul-
taat. Ja juist, heb meer oog voor de mensen die het echte werk 
doen dan alleen maar opkomen voor de belangen van de aan-
deelhouders. En daarbij mag door werkgevers veel meer eigen 
initiatief getoond worden en niet alleen schoorvoetend in ac-
tie te komen als onze minister-president dreigt de lasten te 
verhogen als de loonsverhogingen steeds maar achter blijven. 
Een memorabele uitspraak overigens vanuit de VVD. 

Vakbond ABW is een kleine, maar stabiele organisatie. In de 
25 jaar die ik hier nu werk heb ik maar vier voorzitters mee 
gemaakt. Met de huidige voorzitter, Jack Hurxkens, werk ik 
het langst. Het vak heb ik goed van hem geleerd en onze sa-
menwerking is buitengewoon plezierig en efficiënt. In de or-
ganisatie komen ook wisselingen binnen het team niet veel 
voor. Voor onze continuïteit is dat belangrijk. Leden wennen 
aan je en dan is het prettig als ze steeds door dezelfde me-
dewerker geholpen worden. We zijn een heel hecht team met 
fijne collega’s die steeds weer tezamen met ons hoofdbestuur 
proberen de belangenbehartiging van onze leden zo goed 
mogelijk vorm te geven én uit te voeren. En uiteraard zijn er 
nu dingen anders dan 25 jaar geleden. Destijds, in 1974, een 
paar jaar nadat we de M van Mijnbedrijf hebben laten vallen 
in onze naam, was het vakbondswerk binnen bedrijven veel 
beter georganiseerd. Ook door kaderleden die op de “vloer” 
collega’s bijstonden. Dat kennen we nu nog maar sporadisch, 
terwijl het zo belangrijk is dat we oog hebben voor onze col-
lega’s en in bredere zin ook voor onze medemens. En je kunt 
een ander al vaak ondersteunen door goed te luisteren en je ei-
gen kennis met anderen te delen. Vertel over wat je weet over 
bestaande regelingen en eventuele mogelijkheden. Mijn vader 
zei altijd: “materiële zaken kan men je afpakken, kennis niet.” 
Positief en constructief meedenken met een ander, ook dat is 
solidair zijn. Vanuit deze gedachte kijk ik ook met een zekere 
voldoening terug naar de kaderscholing die we vroeger orga-
niseerden. Onze kaderleden de relevante en actuele kennis 
bij brengen die ze vervolgens op de werkvloer konden delen. 
Jammer genoeg is daar nu steeds minder interesse voor. We 

proberen de leemte te vullen door Ambassadeursavonden te 
organiseren over actuele onderwerpen. Deze aanpak pakt in 
de huidige tijdsgeest beter uit.

Toen ik ruim 25 jaar geleden met mijn man Pari – mijn grote 
steun, criticaster en inspirator - naar Limburg kwam zag ik 
de wezenlijke verschillen tussen de volksaard in het westen 
van Nederland en Limburg. Ik heb me daar echter nooit over 
verwonderd, maar als gegeven aanvaard. Ik sprak zo net over 
mijn jeugd in Suriname en de vele culturen die daarbij invloed 
hadden. Als je respect hebt voor een ander neem je waar en 
accepteer je, zonder oordeel. Voor mij is heel belangrijk dat we 
elkaar in onze waarde laten. Ik voel me prima thuis in Lim-
burg en toen we een jaar of twintig geleden de Vakbond ABC 
oprichtten, een vakbond voor Casinopersoneel, en voor die 
bond door het hele land acties op touw zetten heb ik het te-
genovergestelde meegemaakt. Ook toen vielen me verschillen 
in de verscheidene regio’s in Nederland weer op. 

Naar de toekomst kijkend maak ik me toch wel enige zorgen. 
En dan niet alleen over de toekomst van de vakbonden. Er is 
een kentering gaande in de maatschappij. Het materiële, de 
luxe schijnen steeds belangrijker te worden, maar is niet voor 
iedereen haalbaar. Ik zie dat de kloof tussen groepen in onze 
samenleving steeds groter worden. En dan heb ik het niet al-
leen over rijk en arm, maar ook tussen jong en oud, kennis-
werkers en arbeidskrachten. Er treedt ook een verharding op, 
waarbij het gevaar aanwezig is dat men alleen nog let op puur 
het eigen belang of het belang van alleen de eigen groep. Je 
kunt om een voorbeeld te noemen de pensioendiscussie niet 
beslechten door alleen naar het belang van ouderen of jonge-
ren te kijken. En de verder afkalvende moeizaam verkregen 
verworvenheden, het voortdurend uitkleden van de Sociale 
Wetgeving en het steeds langer moeten doorwerken dragen 
natuurlijk ook niet bij om de belangenbehartiging gemeen-
schappelijk te houden. Een advies aan onze leden. Wees trots 
op je vakbond! Sta waar mogelijk voor je vakbond. Kijk vooral 
niet op naar de grote bonden. Ondanks onze kleinschaligheid 
mogen we er zeker zijn. Kom op voor jezelf en je collega’s. Wees 
geïnteresseerd in de ander en deel vooral je kennis. Samen zijn 
we sterker. Samen bereik je meer!
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In 2019 telt de Vakbond ABW twee werknemers die hun 
zilveren dienstjubileum vieren, namelijk Nicole Moran-
Ermers (secretariaat, in dienst getreden op 1 februari 
1994) én Indra Kandhai (secretaris/penningmeester, in 
dienst getreden op 1 september 1994). Nicole Moran-
Ermers en Indra Kandhai hadden aangegeven hun zil-
veren dienstjubileum samen te willen vieren. Deze vond 
plaats op vrijdag 20 september jl. in een klein en beslo-
ten gezelschap met familie, het hoofdbestuur, collega’s 
en de advocaten van Bronneberg Advocaten in restau-
rant Bellevue te Simpelveld.

Nicole en Indra bewonderen de prachtige boeketten die ze cadeau 
hebben gekregen.

Voorzitter Jack Hurxkens heette alle aanwezigen welkom op 
deze zeer bijzondere dag omdat in dit jaar maar liefst twee 
werknemers van de Vakbond ABW hun dienstjubileum vie-
ren. Iets dat heden ten dage bijzonder uniek is. Bovendien 
gaat het om twee zeer gewaardeerde collega’s. Reden te meer 
om het bereiken van deze mijlpaal niet ongemerkt voorbij te 
laten gaan. 

Ook Nicole en Indra spraken kort alle genodigden toe en be-
dankten hen voor hun aanwezigheid. Ook brachten ze hun 
dank uit aan hun werkgever, Vakbond ABW voor dit prachtige 
& bijzonder gezellige feest. Ze benadrukten dat ze bijzonder 
trots zijn dat ze mogen werken voor de Vakbond ABW en ho-
pen dit nog vele jaren te mogen doen.

De gasten werden via een ‘walking dinner’ goed verzorgd door 
de culinaire talenten van restaurant Bellevue. De bediening 
was TOP! Ook was de avond bijzonder gezellig door de aanwe-
zigheid van DJ Maurice.

Nicole en Indra blikken dan ook voldaan en zeer dankbaar te-
rug op een bijzonder moment in hun werkzame leven.

Nicole (r) en Indra (l) luisteren naar de toespraak van voorzitter 
Jack Hurxkens.

Nicole vergezeld van echtgenoot Kevin & zoon Sam, en Indra met 
echtgenoot Pari nemen de felicitaties in ontvangst.

Zilveren dienstjubileumviering

Nicole Moran-Ermers
en Indra Kandhai
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Nagenoeg alle CAO-afspraken zijn principeakkoorden of onderhandelingsresutaten. Bij het verschijnen van deze uitgave is het heel goed mogelijk 
dat vele van de hieronder genoemde principeakkoorden en/of onderhandelingsresultaten intussen officiële CAO-bepalingen zijn geworden.

CAO-Nieuws
Bronnen: SDU Uitgevers, CAO e-nieuws 2019 periode 10-05 t/m 27-09-2019

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 werkgeverspartijen 
en werknemerspartijen (vakbonden), dat met een positief advies door de vakbonden wordt voorgelegd aan de leden.

CAO:
Een cao, een collectieve arbeidsovereenkomst, is een overeenkomst tussen werkgeverspartijen en werknemerspartijen 
(vakbonden). Er is sprake van een cao indien het onderhandelingsresultaat en/of het principeakkoord door de leden is aan-
genomen en uiteindelijk ondertekend is door de betreffende partijen.

LOONMUTATIES EEN EENMALIGE UITKERINGEN

CAO Per 1 mei 2019
Houtverwerkende industrie Loonmutatie van 1,50%

CAO Per 17 juni 2019
Schilders-, afwerkings- 
en glaszetbedrijf  Loonmutatie van 2,0%

CAO Per 30 juni 2019
Offshore catering  Loonmutatie van 1,00%

CAO Per 1 juli 2019
Architectenbureaus Loonmutatie van 1,40%
Bakkersbedrijf Loonmutatie van 2,25 % 
 (bij uitbetaling per
 maand) 
Bedrijven Branchevereniging
Tandtechniek  Loonmutatie van 3,00%
Bitumineuze en kunststof 
dakbedekkings-bedrijven  Loonmutatie van 3,00%
Doe-het-zelfbranche  Loonmutatie van 2,50%
Gemaksvoedingindustrie Loonmutatie van 2,25%
Glastuinbouw Loonmutatie van 3,35%
Groothandel in bloembollen  Loonmutatie van 2,00% 
Hellende Daken  Loonmutatie van 1,00%
Hoveniersbedrijf  Loonmutatie van 1,55%

Kalkzandsteen-
cellenbetonindustrie Loonmutatie van 2,50%
Rabobank Loonmutatie van 1,00% 
Recreatie  Loonmutatie van 2,00%
Reisbranche  Loonmutatie van 2,00%
Royal Flora Holland  Loonmutatie van 1,00%
Schoonmaak- en 
glazenwassersbedrijf Loonmutatie van 1,00%
Tentoonstellingsbedrijven Loonmutatie van 1,50%
Textielverzorging Loonmutatie van 2,25% 
Zaterdagbestellers PostNL N.V.  Loonmutatie van 1,50
Zelfstandige Klinieken Nederland  Loonmutatie van 3,5%

CAO Per 14 juli 2019
Bakkersbedrijf Loonmutatie van 2,25%
  (bij uitbetaling per
 4 weken) 

CAO Per 1 augustus 2019
Elektrotechnische detailhandel Loonmutatie van 1,50% 
Groothandel in Textielgoederen 
en  aanverwante artikelen Loonmutatie van 3,00%
Metalektro  Verhoging salarissen met 
 ten minste € 58,00
 bruto per maand 
Metalektro –hoger personeel Verhoging salarissen met
 € 58,00
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Openbaar vervoer  Loonmutatie van 2,00%
Universitair Medische Centra  Loonmutatie van 2,75%

CAO Per 9 augustus 2019
Timmerindustrie  Verhoging salarissen met 
 € 35,00 *
CAO Per 1 september 2019
Groenvoederdrogerijen  Loonmutatie van 2,5%
Orsima  Loonmutatie plaats van
 2,00%**
Parketvloerondernemingen  Loonmutatie van 1,50%
Post NL N.V. voor postbezorgers  Loonmutatie van 1,00% 
Sportverenigingen Loonmutatie van 2% 
 verhoogd

CAO Per 1 oktober 2019
Dagrecreatie Loonmutatie van 1 %
Nederlandse Spoorwegen Loonmutatie van 1,2 %

* Bruto verhoging per maand op full time basis  (=37,5 uur per 
week).

** Indien de APC per 1 maart 2019 lager is dan 2% worden de 
lonen per  1 september 2019 structureel verhoogd met 2% 
minus de verhoging per 1 maart  2019 (0,46%).

Let op! De hieronder vermelde informatie berust niet 
op definitieve cao-bepalingen, maar zijn de belangrijk-
ste uitkomsten van de onderhandelingen tussen par-
tijen die deels nog aan de betrokken leden ter goedkeu-
ring moeten worden voorgelegd.

PRINCIPEAKKOORD SOCIALE WERKVOORZIENING

Algemeen
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 
december 2019.

Lonen
De lonen worden verhoogd:
Per 01-07-2019: 1,23%
Per 01-01-2020: 1,34%

Medewerkers die meer dan het wettelijk minimumloon 
(WML) verdienen ontvangen in 2019 een loonsverhoging die 
gelijk is aan de WML indexatie van 2019 ( = 2,57%).

De loonsverhoging van deze groep wordt als volgt vormgege-
ven:
* Per 1 juli 2019 een loonsverhoging van 1,23%, gelijk aan 

de WML stijging per 1 juli 2019;
* Per 1 januari 2020 een loonsverhoging van 1,34%, dit is 

het verschil tussen de WML indexatie over 2019 en de 
loonsverhoging ontvangen per 1 juli.

Tegelijk met het ondertekenen van het onderhandelaarsak-
koord hebben partijen een brief opgesteld aan de staatssecre-
taris van SZW met het verzoek om ook voor de toekomst voor 
de mensen in de WSW een jaarlijkse loonsverhoging van mi-
nimaal de WML-indexatie te garanderen. Gemeenten kunnen 

niet garant staan om deze afspraak voor langere tijd af te spre-
ken omdat de compensatie van de loon – en prijsontwikkeling 
niet minimaal gelijk is aan de jaarlijkse WML-indexatie.

Pensioen
Gedurende de looptijd van de cao wordt onderzocht wat de ef-
fecten en mogelijkheden zijn van het pensioenakkoord, waar-
onder de mogelijkheden om voor de AOW-gerechtigde leeftijd 
te kunnen uittreden.
PRINCIPEAKKOORD MODE, INTERIEUR, TAPIJT EN 
TEXTIELINDUSTRIE

Algemeen
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 
maart 2020.
De leden van de vakorganisaties hebben inmiddels ook inge-
stemd met het akkoord.

Lonen 
De lonen worden verhoogd:
Per 01-07-2019 3,00% en per 01-01-2020 1,25%.

Eenmalige uitkering
Er geldt een eenmalige uitkering van 0,5% in augustus 2019. 
Dit in loon of 1 vrije dag. Dit naar keuze van de werkgever.

UITZENDKRACHTEN ABU EN NBBU
- PRINCIPEAKKOORD

Algemeen
De cao heeft een looptijd van 30 december 2019 tot en met 31 
mei 2021.

Werkingssfeer
ABU en NBBU hebben vanaf 30 december 2019 nieuwe en 
volledig geharmoniseerde cao’s voor alle 850.000 uitzend-
krachten in Nederland. De ABU bereikte samen met NBBU, 
vakbonden en LBV een onderhandelingsresultaat. Vanaf 1 
september worden de eerste verbeteringen al doorgevoerd in 
de beide huidige cao’s (die van de ABU en de NBBU). Vanaf 
eind dit jaar geldt er dan één cao voor alle uitzendkrachten 
in Nederland. Voor alle uitzendkrachten gelden dan dezelfde 
arbeidsvoorwaarden. 
Met de komst van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wordt 
payroll wettelijk geregeld. Payrollovereenkomsten vallen per 
1 januari 2020 buiten de werkingssfeer van de CAO voor Uit-
zendkrachten. Wel wordt in een overgangsregeling voor op 1 
januari 2020 lopende payrollovereenkomsten voorzien.

Lonen
De inlenersbeloning gaat gelden voor alle uitzendkrachten. 
Ook bij doorlening van de ene opdrachtgever aan de volgende 
geldt de inlenersbeloning van de opdrachtgever waar de uit-
zendkracht werkzaam is. 
Alleen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en 
schoolverlaters zonder startkwalificatie kunnen tot de allo-
catiegroep behoren. Voor hen geldt de inlenersbeloning niet 
maar een afwijkend loongebouw met periodieke verhogingen. 
Wel ontvangen zij de toeslagen, arbeidsduurverkorting en 
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kostenvergoedingen zoals die gelden bij de inlener. Uitzend-
krachten in de allocatiegroep krijgen na 26 weken een perio-
dieke verhoging van 2,25%.
De uitzendkrachten in fase C die tot 30 december 2019 de vol-
gens de ABU-cao de ABU-beloning zijn toegekend, gaan per 
die datum over op inlenersbeloning waarbij het feitelijk loon 
minimaal gelijk blijft.

Voor alle vakantiewerkers gaat de inlenersbeloning gelden. 
Uitzendkrachten hebben recht op duidelijke informatie over 
hun beloning. Zo krijgen uitzendkrachten op verzoek meer 
uitleg over de beloning waar zij recht op hebben én moet het 
uitsluiten van loon als er geen werk is, schriftelijk worden 
vastgelegd.
In de cao worden verschillende loonbegrippen gebruikt, zo-
als feitelijk loon en naar tijdruimte vastgesteld loon, deze zijn 
duidelijker omschreven en in sommige situaties leidt dat tot 
een verbetering van de grondslagen binnen de cao. Bijvoor-
beeld bij arbeidsongeschiktheid kan dat leiden tot meer loon-
elementen waarover de ziekte aanvulling plaatsvindt.
Uitzendkrachten krijgen sneller een periodieke verhoging 
toegekend als zij langer in (nagenoeg) dezelfde functie bij ver-
schillende opdrachtgevers maar via dezelfde uitzendonder-
neming hebben gewerkt. De werkervaring wordt dan over de 
opdrachtgevers heen doorgeteld.

Vakantiebijslag en jaarlijkse uitkeringen
De vakantiebijslag wordt verhoogd van 8% naar 8,33%.

Arbeidstijdtoeslagen
Het element toeslagen van de inlenersbeloning is beter be-
schreven waardoor er geen onduidelijkheid meer is dat alle 
toeslagen voor het werken in onregelmatigheid en ploegen-
dienst er onder vallen.
Toeslagen voor werken in onregelmatigheid of voor overwerk 
worden direct uitbetaald of in overleg in tijd gereserveerd 
voor compensatie-uren.

Arbotoeslagen
Bij de inlenersbeloning worden vanaf 2 september 2019 de 
toeslagen uitgebreid met toeslagen voor fysiek belastende 
omstandigheden, zoals bijvoorbeeld koude-toeslag of toeslag 
voor het werken met gevaarlijke stoffen.

Tegemoetkoming kosten
Uitzendkrachten krijgen voortaan ook een vergoeding voor 
aan het werk verbonden reisuren als de opdrachtgever een re-
geling voor vergoeding van reisuren kent.

Arbeidsduur
Alle uitzendkrachten krijgen voortaan recht op 25 vakantie-
dagen. Voor vakantiewerkers blijft een afwijkende regeling 
gelden, zij hebben slechts recht op het wettelijk aantal vakan-
tiedagen.
Bij de toekenning van feestdagen wordt verduidelijkt wanneer 
er recht bestaat op doorbetaling van de feestdag. Als het niet 
duidelijk is of op de feestdag normaliter door de uitzendkracht 
zou zijn gewerkt, moet worden gekeken naar het bestendig 
arbeidspatroon. Hiervan is sprake als op 7 dagen waarop de 

feestdag valt in de voorafgaande 13 weken is gewerkt op die 
dag. Er komen regels om het onterecht niet toekennen van 
feestdagen tegen te gaan. Cao-partijen gaan ook onderzoek 
doen naar de toekenning van feestdagen in de praktijk.
De bijzonder verlof regeling is door harmonisatie gewijzigd. 
Het geboorteverlof en verlof voor het afleggen van het vak-
examen zijn toegevoegd en de verhuisdag is daarmee komen 
te vervallen.
De bestaande regeling voor scholing en ontwikkeling wordt 
verbreed naar een regeling voor duurzame inzetbaarheid. Er 
geldt een ongewijzigde bestedingsverplichting voor duurzame 
inzetbaarheid van 1,02 %.

Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
Voor de hele uitzendsector gaat één regeling voor loondoor-
betaling bij ziekte gelden. In het eerste jaar wordt het loon tot 
90% en in het tweede jaar tot 80% aangevuld. Voor AOW-ge-
rechtigde uitzendkrachten geldt de wettelijke termijn (van op 
dit moment 13 weken) voor loondoorbetaling bij ziekte. Voor 
uitzendovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd is 
beter omschreven op basis van hoeveel uren ziektegeld moet 
worden betaald en over welke loonelementen.
Bij het wegvallen van werk krijgen uitzendkrachten met een 
uitzendovereenkomst met een loondoorbetalingsverplich-
ting, in principe alle uitzendkrachten in fase B / 3 en C / 4, 
100% van hun uurloon in hun laatste terbeschikkingstelling 
betaald. Als ze vervolgens bij een andere opdrachtgever gaan 
werken, ontvangen ze de daar geldende inlenersbeloning. 
Voor uitzendkrachten in fase C / 4 met een uitzendovereen-
komst voor onbepaalde tijd gaat een nieuwe sterk vereenvou-
digde inkomensbescherming gelden. Het loon in een nieuwe 
opdracht is de daar geldende inlenersbeloning maar bedraagt 
altijd tenminste 90% van het laatst verdiende loon en nooit 
minder dan 85% van het hoogst genoten loon in fase C / 4.

Arbeidsovereenkomst
Er komt een minimale contractduur van 4 weken in fase A / 
1-2 voor de volgende contracten bij elkaar opvolgende uitzen-
dovereenkomsten zonder uitzendbeding voor bepaalde tijd 
bij dezelfde uitzendonderneming en voor dezelfde opdracht-
gever. Hiermee worden repeterende dag- en weekcontracten 
tegengegaan.
De kennisgevingstermijn voor beëindiging van uitzendover-
eenkomsten met uitzendbeding gaat gelden na 26 gewerkte 
weken en wordt 10 dagen. Voor uitzendovereenkomsten voor 
bepaalde en onbepaalde tijd gelden bij - tussentijdse - beëindi-
ging de wettelijke opzegtermijnen.

Pensioen
De pensioenopbouw voor arbeidsmigranten, waarbij sprake 
is van uitruil van arbeidsvoorwaarden, wordt verbeterd. Ook 
over het uitgeruilde loon wordt pensioen opgebouwd.

BITUMINEUZE EN KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGSBE-
DRIJVEN - PRINCIPEAKKOORD

Algemeen 
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 
december 2020. 
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AIR LIQUIDE
We zijn gestart met de CAO onderhandelingen bij Air Liquide. 
We hebben een voorstel ingediend voor een structurele loons-
verhoging van 4%.  We gaan verder met de onderhandelingen 
in september. In september zullen we tevens starten met de 
onderhandelingen voor het verlengen van de pensioenover-
eenkomst.

CHROMAFLO
De CAO tekst is aangepast. Moet nu nog nader uitgewerkt 
worden en zal dan aan de leden worden verspreid.

DALLI DE KLOK
Inmiddels zijn we gestart met de onderhandelingen voor een 
nieuwe CAO. Inzet is 4% structurele loonsverhoging voor 1 jaar.

FIBRANT
We zijn bezig met behulp van een tekstcommissie om de CAO 
aan te passen. Eind 2019 is dit gereed.

OCI NITROGEN
Op 10 oktober starten de CAO onderhandelingen. Inzet is 
4,5% structurele loonsverhoging voor de looptijd van 1 jaar.

Tevens zal duurzame inzetbaarheid het speerpunt zijn.

PROFCORE
Momenteel zijn wij bezig met de CAO onderhandelingen voor 
een aparte CAO outsourcing bij Profcore. Deze CAO komt er 
naast de CAO Detachering. Ergens in oktober zal er een ak-
koord zijn.

SITECH
Hier zijn wij druk bezig met de werkgroepen voor de CAO 
2020 en volgende jaren. Actieve deelname vanuit personeel.

VYNOVA
In juli jl. is er een onderhandelingsresultaat tot stand geko-
men. De nieuwe CAO heeft een looptijd van 26 maanden, te 
weten vanaf 1 januari 2019 tot en met 28 februari 2021.
Loonsverhoging bedraagt per 1 januari 2019 3,5% en per 1 
januari 2020 3 %.  Het huidige werkbegeleidingsplan loopt af 
op 1 maart 2021. De beloningsstructuur is aangepast en er is 
een afspraak gemaakt over resultaatbeloning.
Op 12 september vonden de ledenvergaderingen plaats. De le-
den konden hun stem uitbrengen over dit voorstel. Eind sep-
tember hebben de leden het akkoord afgewezen.

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

Tijdens de OR-verkiezingen in juli jongstleden bij Jan-
shen Hahnraths Group/Fair Play Centers zijn 3 ABW-
leden gekozen.

Dat zijn de heren Martijn Paas (op de foto helemaal links), 
Peter Verwimp (in het zwarte kostuum) en Math Brull (hele-
maal rechts met de blauwe stropdas).

We feliciteren Martijn, Peter en Math met deze mooie uitslag 
en wensen hen héél veel succes toe met hun werkzaamheden 
in de nieuwe ondernemingsraad.

Uitslag OR–verkiezingen
Janshen Hahnraths group/Fair Play Centers

Lonen 
De garantielonen worden volgens de gebruikelijke systema-
tiek verhoogd: 
Per 01-07-2019 met 3,00% en per 01-07-2020 met 3,00%.

Participatiebanen 
Conform de aanbeveling van de Stichting van de Arbeid d.d. 
21 februari 2014 zijn door CAO-partijen passende loonscha-
len ingericht voor werknemers van wie is vastgesteld dat zij 
wegens een arbeidsbeperking niet in staat zijn met voltijdse 
arbeid 100% van het minimumloon te verdienen. Het betreft 

hier een groep werknemers die objectief geïndiceerd is met 
een verminderd arbeidsvermogen, opgenomen in het doel-
groepregister en in aanmerking komt voor een loonsuppletie 
(Wajong) of loonkostensubsidie (Participatiewet). Schalen 0.1 
en 0.2 zijn bedoeld voor werknemers met een arbeidsbeper-
king, overeenkomstig de aanbevelingen van de Stichting van 
de Arbeid d.d. 21-2-2014. 

Toeslagen 
De van toepassing zijnde toeslagen en vergoedingen worden 
met dezelfde percentages als de loonmutaties verhoogd. 
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(vervolg ‘Voor u gelezen’ van pagina 14)

KABINET VERLENGT IOW MET 4 JAAR
De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) wordt 
verlengd. Werknemers vanaf 60 jaar en 4 maanden die werk-
loos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden, kunnen aan-
spraak maken op een IOW-uitkering. Dat staat in een wets-
voorstel waarmee de ministerraad op voorstel van minister 
Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft inge-
stemd.

De arbeidsmarkt verandert en er moet langer worden door-
gewerkt. Met dit wetsvoorstel wil het kabinet oudere werk-
nemers, die ondanks inspanningen van overheid, werkgevers 
en werknemers toch werkloos of arbeidsongeschikt worden, 
tegemoet blijven komen. De IOW biedt een tijdelijk vangnet 
aan oudere werklozen van wie de WW- of WGA-uitkering is 
afgelopen en die nog geen recht hebben op een AOW-uitke-
ring. Als zij aanspraak willen maken op de bijstand, moeten 
ze vaak eerst hun eigen vermogen of dat van hun partner ‘op-
eten’. Om dat te voorkomen, hebben zij recht op een IOW-uit-
kering totdat zij de AOW-leeftijd bereiken.De IOW zou per 1 
januari 2020 aflopen. In het regeerakkoord is afgesproken dat 
de IOW wordt verlengd met vier jaar tot 1 januari 2024. Om-
dat een WW-uitkering maximaal twee jaar duurt, kan men 
tot 1 januari 2026 instromen in de IOW. Als resultaat van een 
toezegging aan het Kamerlid Stoffer zal de toetredingsleeftijd 
niet meegroeien met de pensioenleeftijd, zoals afgesproken in 
het regeerakkoord, maar worden vastgelegd op 60 jaar en 4 
maanden.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel 
voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het 
wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden 
openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

NALEVING ARBOWET NOG ONVOLDOENDE
Uit het tweejaarlijkse onderzoek van de Inspectie SZW (‘Ar-
bo in bedrijf ’) blijkt dat het aantal bedrijven dat zich aan de 
regels op het gebied van de Arbeidsomstandighedenwet (Ar-
bowet) houdt, licht is gestegen. Desondanks houden (te) veel 
bedrijven zich nog steeds niet aan de regels van de Arbowet, 
constateert de Inspectie.

De Inspectie SZW meldt dat het aantal bedrijven dat zich aan 
de regels van de Arbowet houdt, licht is gestegen. In 2018 had 
een derde van de bedrijven een preventiemedewerker, be-
drijfshulpverlening, een overeenkomst met een arbodienst en 
een inventarisatie gemaakt van de risico’s voor werknemers. 
In 2016 voldeed slechts 27% van de bedrijven aan al deze ver-
plichtingen uit de Arbowet.

UITKERINGEN VANWEGE BEROEPSZIEKTE GEEN LET-
SELSCHADE-UITKERINGEN
Een man is arbeidsongeschikt geraakt als gevolg van een ziek-
te die volledig door het werk is veroorzaakt. Hij stelt daarom 
dat de uitkeringen die hij daarvoor ontvang moeten worden 
aangemerkt als letselschade uitkeringen.
De man is sinds 2001 arbeidsongeschikt en heeft in 2015  

uitkeringen van het UWV en een verzekeringsmaatschap- 
pij ontvangen. Door de inspecteur zijn deze uitkeringen als 
belastbaar inkomen uit werk en woning in aanmerking geno-
men. Volgens de man is dit niet terecht. Volgens hem betreft 
het letselschadeuitkeringen – de arbeidsongeschiktheid is 
immers een direct gevolg van zijn werkzaamheden. Volgens 
vaste jurisprudentie van de Hoge Raad zijn dergelijke uitke-
ringen belast als inkomen uit sparen en beleggen en dus niet 
als inkomen uit werk en woning.

Volgens Hof Den Haag brengt de omstandigheid dat de uitke-
ringen worden verstrekt als gevolg van de beroepsziekte niet 
mee dat de uitkeringen moeten worden aangemerkt als let-
selschade-uitkeringen. In de jurisprudentie van de Hoge Raad 
waar de man naar verwees was de situatie namelijk anders. 
Daar was steeds sprake van door een werkgever verstrekte ver-
goedingen voor (immateriële) schade en verlies aan arbeids-
kracht. De uitkering van het UWV is een publiekrechtelijke 
WAO-uitkering die dient ter (gedeeltelijke) vervanging van 
het inkomen dat de man genoot vóór zijn arbeidsongeschikt-
heid; de uitkering van de verzekeringsmaatschappij dient om 
de WAO-uitkering aan te vullen, zodat de inkomensterugval 
ten opzichte van het laatst verdiende salaris wordt vermin-
derd. Beide uitkeringen strekken er dus toe het als gevolg van 
de arbeidsongeschiktheid verloren inkomen te vervangen.
Jurisprudentie: Hof Den Haag 10-07-2019, BK-19/00059 
(ECLI:NL:GHDHA:2019:1903)
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Wij feliciteren
25-jarige jubilarissen
oktober 2019
M.TH. Terry-Meyer uit Heerlen
J.H.P. Senden uit Kerkrade
P.J.A. Jansen uit Stein
M.H.M. Vrosch-Duijkers uit Landgraaf
G. Beks uit Hoensbroek
F.M.L. van Haaren uit Landgraaf

40-jarige jubilaris oktober 2019
H.A.S. Verboort uit Stein

50-jarige jubilarissen 
oktober 2019
G.P. Hermens uit Heerlen
M.J.H. Weerts uit Kerkrade
G.J. Frols uit Landgraaf
A.G. Cobussen uit Stein

70-jarige jubilarissen 
oktober 2019
G. Hendriks uit Brunssum
L.F.A. Klippelaar uit Landgraaf 
75-jarige jubilarissen 
oktober 2019
M.H. van Marwijk-Fuchsmann uit 
Brunssum
J. Knarren-Willems uit Geleen
A.A. Bainczyk-Gorka uit Brunssum
A. Heuts uit Maastricht

25-jarige jubilarissen 
november 2019
M.J.E. Finken uit Landgraaf
P.W.M. Steens uit Geleen
G.J. Quaedvlieg uit Heerlen
E. Elzakkers-Lange uit Kerkrade
H.T.G. Quaedvlieg-Kleijkers uit Geleen
H. van Zeitveld uit Kerkrade

40-jarige jubilarissen 
november 2019
E.H. Wolfhagen-Moonen uit Hoens-
broek
F.H. Vrosch uit Landgraaf
J.P.L. Ramackers uit Landgraaf

75-jarige jubilaris november 2019
F.J. Venderbosch uit Obbicht

25-jarige jubilarissen 
december 2019
V.C.F. Willems uit Heerlen
R.H. Jansen uit Einighausen
R.W. Immerzeel uit Brunssum
C.J.A. Adams uit Voerendaal

G.M.W. Stevens uit Oirsbeek
A. Goldsmits-Bayens uit Heerlen
P.B.C. Willems uit Brunssum
H.H.M. Rook-Hoek uit Brunssum
J.J.M.G. Grobbee uit Heerlen

40-jarige jubilarissen 
december 2019
H.W.J. Vlaspoel uit Kerkrade
M.B.M. Zekri uit Heerlen
J. Wiegers uit Selfkant-Wehr

75-jarige jubilaris december 2019
J.A. Verheyen-Lemmens uit Heerlen

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

Overleden 
Op 17 mei 2019 overleed in de
leeftijd van 78 jaar ons bondslid
de heer T.B. Schoubroeck uit Stein

Op 20 mei 2019 bereikte ons het 
bericht dat ons bondslid A.G. Szarota-
Wind uit Kerkrade in de leeftijd van 85 
jaar overleden is.

Op 25 mei 2019 overleed in de 
leeftijd van 61 jaar ons bondslid
de heer J.W. Kohl uit Mechelen

Op 27 mei 2019 overleed in de
leeftijd van 55 jaar ons bondslid
de heer C.J.M.M. Buijsers uit Schinveld

Op 5 juni 2019 overleed in de
leeftijd van 68 jaar ons bondslid
de heer J.M. Deumens uit Schinveld

Op 2 juli 2019 overleed in de
leeftijd van 48 jaar ons bondslid
de heer R.B.G. Buter uit Kerkrade

Op 6 juli 2019 overleed in de
leeftijd van 72 jaar ons bondslid
de heer J. Rijvers uit Kerkrade

Op 11 juli 2019 overleed in de  leeftijd 
van 46 jaar ons bondslid mevrouw 
A.G.J. Bonnema uit Landgraaf

Op 13 juli 2019 overleed in de 
leeftijd van 71 jaar ons bondslid
de heer E.L. Luten uit Beek

Op 14 juli 2019 overleed in de
leeftijd van 91 jaar ons bondslid
de heer Z. Janicki uit Landgraaf

Op 23 juli 2019 overleed in de
leeftijd van 69 jaar ons bondslid
de heer E.L.L. Verhoeven uit Heerlen

Op 28 juli 2019 overleed in de leef-
tijd van 66 jaar ons bondslidde heer 
H.A.A.M. van Ingen uit Brunssum

Op 17 augustus 2019 overleed in de
leeftijd van 77 jaar ons bondslid
mevrouw J. Kampos uit Geleen

Op 27 augustus 2019 overleed in de
leeftijd van 96 jaar ons bondslid
de heer G. Wolvers uit Brunssum

Op 31 augustus 2019 overleed in de
leeftijd van 75 jaar ons bondslid
mevrouw A. Rütter-Claus uit Brunssum

Op 2 september 2019 overleed in de
leeftijd van 75 jaar ons bondslid
de heer W. Heykhaus uit Brunssum

Op 10 september 2019 overleed in de
leeftijd van 63 jaar ons bondslid
de heer J.W. Koolen uit Heerlen

Op 17 september 2019 overleed in de
leeftijd van 84 jaar ons bondslid 
mevrouw H.A.M. Fiala-Vleugels uit 
Heerlen

Op 18 september 2019 overleed in de
leeftijd van 56 jaar ons bondslid
de heer E. Perra uit Geleen
 
Op 20 september 2019 overleed in de
leeftijd van 64 jaar ons bondslid
de heer J.J.W. Mommer uit Vaals

Op 30 september 2019 overleed in de
leeftijd van 90 jaar ons bondslid 
mevrouw M.J.H.G. Jansen uit Hoensbroek

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

 

 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.

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

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

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

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

Telefoon mobiel: ...............................................................................................................

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:  ....................................................................................................

 Ondertekening: 

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

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

Let op: elke vraag altijd invullen!!!

Deze aanmelding werd opgenomen door:

Naam en voorletters van de werver:  ..............................................................................

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

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

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

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

[*doorhalen wat niet van toepassing is.}

Opsturen

in een envelop naar:

Vakbond ABW

Antwoordnummer 113

6400 VB Heerlen

(postzegel niet nodig)

Aanmeldingsformulier


