
1

VizierVizier
Jaargang 75| Nummer 4 | Kerst 2019

Het hoofdbestuurHet hoofdbestuur
en de collega’s van de Vakbond en de collega’s van de Vakbond 

ABW wensen uABW wensen u

PRETTIGE FEESTDAGEN
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Dit wil ik
met u delen...
Traditiegetrouw ontvangt u vlak voor kerst de kersteditie van 
ons vakblad Vizier. Aan het eind van het jaar ben ik dan ook 
geneigd terug te blikken op het oude jaar en met een knipoog 
alvast te kijken naar het nieuwe jaar. Blik ik terug op 2019 dan 
is het voor onze vakbond sowieso een bijzonder en historisch 
jaar omdat we op 23 september 75-jaar bestonden en in het 
kader van het bereiken van deze bijzondere mijlpaal voor het 
eerst in onze geschiedenis een historisch boek hebben uitge-
geven, omdat we het belangrijk vonden om onze geschiedenis 
vast te leggen.

Maar de laatste maanden van 2019 zijn nogal roerig geweest 
en staat Nederland volop in de schijnwerpers in het kader 
van de stikstofcrisis. Eerst trokken de boeren met en zonder 
trekkers naar Den Haag. Ze pikken het niet langer, omdat ze 
zich al langer het afvoerputje voelen van de samenleving en 
het lijkt of ze de schuld krijgen van alle milieuproblemen en 
ze daarom ook allemaal moeten oplossen. De boeren vinden 
dat ze worden afgeschilderd als dierenmishandelaars en mi-
lieuvervuilers, beschuldigingen die zelden onderbouwd zijn. 
Maar de echte druppel die de emmer deed overlopen was het 
voorstel van Tjeerd de Groot (D66) dat de veeboeren hun vee-
stapel moeten halveren in het kader van het stikstofbeleid. 
Toen de commissie-Remkes (VVD) ook nog opperde dat boe-
ren in de buurt van natuurgebieden uitgekocht moeten wor-
den, waren de boeren er helemaal klaar mee.
In het kader van de stikstofcrisis kwam daar bovenop de mel-
ding dat de maximumsnelheid op Nederlandse snelwegen 
overdag wordt verlaagd van 130 naar 100 kilometer per uur. 
Het is één van de maatregelen die het kabinet zegt noodge-
dwongen te moeten nemen om de stikstofuitstoot te vermin-
deren.  Premier Rutte sprak van een “rotmaatregel”, maar 
wel een die nodig is om te voorkomen dat Nederland op slot 
gaat en veel banen verloren gaan. Alleen in IJsland wordt nog 
langzamer gereden. Daar geldt een maximumsnelheid van 90 
kilometer per uur.  De verlaging van de maximumsnelheid op 
Nederlandse snelwegen gaat op zijn vroegst in maart 2020 in. 
Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) 
laten weten. 
Roering was er ook in de zorg om de eerste landelijke zieken-
huisstaking ooit. Op woensdag 20 november 2019 lag naar 
schatting in totaal 83 ziekenhuizen, 32 poliklinieken en vier 
revalidatiecentra het werk bijna volledig plat. Ruim 150.000 
ziekenhuismedewerkers (m.u.v. de academische ziekenhuizen 
die onder een andere cao vallen) deden mee aan de actie en 
zijn ons inziens terecht boos op werkgeversorganisatie NVZ 
(Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) omdat die niet 
over de brug wil komen met een goede cao. Ze eisen onder 
meer een stevige structurele loonsverhoging en betere afspra-
ken over werk- en rusttijden.

Maar na alle onrust zijn er gelukkig ook positieve berichten 
zoals het bericht dat de pensioenkortingen grotendeels van 
de baan zijn. Pensioenfondsen die in problemen verkeren krij-
gen onder voorwaarden langer de tijd om te voldoen aan de 
huidige gestelde financiële eisen. Met deze maatregel wordt 
naar verwachting voorkomen dat een groot aantal pensioen-
fondsen volgend jaar kortingen moet doorvoeren, aldus mi-
nister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid. De huidige financiële problemen bij pensioenfondsen 
onderstrepen opnieuw het belang van een hervorming van 
het huidige pensioenstelsel. 
Wij van de ABW vinden een degelijke uitwerking van het pen-
sioenakkoord dan ook de hoogste prioriteit hebben en vinden 
dat sociale partners maar snel in actie moeten komen, want 
delay is danger! Maar het jaar 2020 wordt ongetwijfeld weer 
een jaar met nieuwe uitdagingen. Op 1 januari 2020 gaat de 
Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in, waar de regels op het 
gebied van arbeidscontracten en ontslag gaan veranderen. 
Hierover organiseren wij in juni 2020 een informatiebijeen-
komst. Houd onze website in de gaten.
In 2020 mogen we in Rotterdam ook de 65ste editie van het 
Eurovisiesongfestival organiseren, omdat Nederland de over-
winning binnenhaalde op het Eurovisiesongfestival 2019 in 
Israël. Vervolgens hebben we het Europees Kampioenschap 
(EK) voetbal 2020 dat van 12 juni tot en met 12 juli 2020 
wordt georganiseerd in maar liefst twaalf verschillende lan-
den, waaronder Nederland (Johan Cruijff ArenA Amsterdam).
Wat ook nog spannend wordt is wat het resultaat wordt van de
nieuwe verkiezingen op 12 december 2019 in het Verenigd 
Koninkrijk: Leidt die uitslag tot een definitief einde van de 
Brexit of toch niet? 

Wij van de Vakbond ABW gaan in elk geval samen met ons 
hoofdbestuur en kaderleden kijken naar nieuwe uitdagingen, 
waarbij de focus met name ligt op het werven van meer leden. 
Want dit is van groot belang om datgene wat we doen te kun-
nen blijven doen, namelijk het opkomen voor de belangen van 
onze leden zowel individueel als collectief.
Rest mij u fijne feestdagen toe te wensen en vooral een gezond 
en vredig 2020!

Jack Hurxkens,
voorzitter.
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Om te noteren
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√ Het volgende nummer van  de 
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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 gepresenteerd. 
Vakbondslid en archivaris/historicus Hans Thissen 
tekent voor de inhoud van het boek dat door Vakbond 
ABW in samenwerking met Stichting Historische Kring 
‘Het Land van Herle’ op de markt komt. Ruim 300 jubi-
larissen van de Vakbond ABW kregen het boek cadeau.

Onze bond is kort na de bevrijding van Zuid-Limburg op-
gericht als Algemene Bond van Werkers in het Mijnbedrijf 
(ABWM). Enkele dagen na de bevrijding van een groot deel 
van Zuid-Limburg, op 23 september 1944, namen mijnwer-
kers 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 onze organisatie nu Vakbond ABW. In tegenstelling tot 
de oude vooroorlogse bonden bleek na de oorlog dat de ABWM 
geen nieuwe wijn in oude zakken was. Zij was van alle smet-
ten vrij en anders dan de confessionele bonden. Werkers in 
het mijnbedrijf 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-
vaderlandse houding ten toon. Ondanks keiharde repressie 
door de bisschop, de confessionele bonden en de burgemees-
ter van Heerlen ging onze niet ten onder en wist zij de com-
munistische inbreng buiten de deur te houden.

Onze ABW schroomde niet actie te voeren en trad regelmatig 
keihard op tegen instanties die de rechten van onze bondsle-
den beknotten of met voeten traden, terwijl de andere belang-
rijke 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, bij-
gestaan door enkele anderen die een 
bijdrage aan deze bundel leverden, een overzicht met hoog-
te- én dieptepunten van het werk van onze Vakbond ABW 
en voorlopers gedurende 75 jaar, waarbij de transforma-
tie van onze 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. Via de website of de boekhandel 
(ISBN/EAN 978-94-93037-05-2).

Op dinsdag 5 november jl. heeft bij de Heerlense Boek-
handel Van der Velden Van Dam een presentatie plaatsge-
vonden van dit boek. Drs. Koos Linders (1) stelde tijdens 
een korte presentatie het boek voor aan de aanwezigen. 
Vervolgens ging oud-stadhistoricus en tevens redacteur 
van het boek Roelof Braad (4) in discussie met de auteur 
Hans Thissen en oud-voorzitter Leo Noy (3) en de huidige 
voorzitter Jack Hurxkens (2) over de highlights uit de ge-
schiedenis van onze bond en het neutrale karakter van 
de bond en het waarom de bond niet is aangsloten bij een 
vakcentrale bestaansrecht heeft. 
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RIJBEWIJS 75-PLUSSER TIJDELIJK MET MAXIMAAL 
ÉÉN JAAR VERLENGD
De tijdelijke verlenging van de geldigheid van het rijbewijs 
voor 75-plussers met maximaal één jaar, gaat per 1 december 
2019 in. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infra-
structuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer 
laten weten. De ministerraad stemde eerder al in met een aan-
passing van het Reglement Rijbewijzen. Het wachten was nog 
op advies van de Raad van State, die is positief over de verlen-
ging zo meldt de minister in haar brief. Door de regeling kun-
nen 75-plussers blijven rijden tot het moment dat het CBR een 
besluit heeft genomen over hun rijgeschiktheid.

Er geldt een aantal voorwaarden voor deze Algemene Maatre-
gel van Bestuur (AMvB). Zo moet een 75-plusser om in aan-
merking te komen voor de regeling de gezondheidsverklaring 
bij het CBR hebben ingediend vóórdat het rijbewijs verlopen is. 
Dankzij deze administratieve regeling mag de groep 75-plus-
sers tot maximaal één jaar na verlopen van het rijbewijs door-
rijden. Deze automobilisten behouden hun huidige document 
met daarop de verlopen datum, maar in het Rijbewijsregister 
zet de RDW een code bij het rijbewijs waaraan af te lezen is dat 
zij onder de nieuwe tijdelijke regeling vallen. Deze bestuur-
ders mogen dan niet in het buitenland rijden omdat hun rij-
bewijs daar niet geldig is. In totaal komen er per 1 december 
direct ruim 86.000 ouderen die hun gezondheidsverklaring 
hebben ingediend in aanmerking voor de regeling.

In het belang van de verkeersveiligheid geldt de regeling niet 
voor mensen waarvan het rijbewijs korter dan vijf jaar geldig 
is vanwege een medische achtergrond. Ook 75-plussers waar-
van het rijbewijs is ingevorderd, ingehouden of geschorst, val-
len niet in de regeling. Door deze regeling ontstaat er bij het 
CBR tijdelijk ruimte om met prioriteit aan de slag te gaan met 
de groep mensen die zich vanwege een medische aandoening 

tussentijds meldt bij het CBR. Ook komt er meer ruimte vrij 
voor het beoordelen van de rijgeschiktheid van examenkan-
didaten. Het CBR en de RDW hebben de afgelopen maanden 
hun systemen klaar gemaakt voor de praktische uitvoering 
van de tijdelijke regeling.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-
infrastructuur-en-waterstaat/nieuws/2019/11/13/rijbewijs-
75-plusser-tijdelijk-met-maximaal-een-jaar-verlengd

AOW-LEEFTIJD NA UITWERKING PENSIOENAKKOORD 
OOK IN 2025 OP 67
De AOW-leeftijd blijft na uitwerking van het pensioenak-
koord ook in 2025 op 67. Dat schrijft minister Koolmees van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs in een brief aan 
de Tweede Kamer op basis van CBS-prognoses over de gemid-
delde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd.
In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd de 
komende jaren in vertraagd tempo stijgt tot 67 jaar in 2024. 

Daarna wordt beoogd de AOW-leeftijd langzamer te laten stij-
gen dan de levensverwachting. Dit betekent dat elk jaar le-
venswinst wordt vertaald in gemiddeld acht maanden langer 
doorwerken en gemiddeld vier maanden langer AOW-pensi-
oen. De voorbereidingen voor het betreffende wetsvoorstel 
zijn gestart. Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer 
voor de zomer van 2020 over de voortgang.

Omdat de AOW-leeftijd in 2025 voor 1 januari 2020 moet 
worden vastgesteld, gebeurt dit nog volgens de huidige wetge-
ving. Op basis hiervan komt de AOW-leeftijd in 2025 uit op 67 
jaar en drie maanden. Zodra de afspraak uit het pensioenak-
koord een wettelijke grondslag heeft, komt de AOW-leeftijd 
ook in 2025 uit op 67 jaar.
 

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-
sociale-zaken-en-werkgelegenheid/nieuws/2019/11/01/aow-
leeftijd-na-uitwerking-pensioenakkoord-ook-in-2025-op-67

(Vervolg ‘Voor u gelezen’ zie pagina 10)

Voor u gelezen
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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 04-10 t/m 22-11-2019

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 november 2019

Banden- en wielenbranche Loonmutatie 2,00%
Groothandel in groenten
en fruit Loonmutatie van 3,00% + 
 verhogingsalarisen met
 € 300,- bruto

CAO Per 1 december 2019
Banden- en wielenbranche Verhoging salarissen met
 € 175,- bruto
Metaal en Techniek –
Carrosseriebedrijf Loonmutatie van 3,5 %
Metaal en Techniek – 
Goud- en Zilversmid Loonmutatie van 3,5 %
Metaal en Techniek –
Installatiebedrijf Loonmutatie van 3,5 %
Metaal en Techniek –
Metaalbewerkingsbedrijf Loonmutatie van 3,5 %
Metaal en Techniek –
Technisch Installatiebedrijf Loonmutatie van 3,5 %
Welkoop Verhoging van slarissen
 met € 200,- bruto

De hieronder vermelde informatie berust niet op definitieve 
cao-bepalingen, maar zijn de belangrijkste uitkomsten van 
de onderhandelingen tussen partijen die deels nog aan de be-
trokken leden ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

PRINCIPEAKKOORD – VERPLEEG- EN VERZORGINGS-
HUIZEN EN THUISZORG, EN JEUGDGEZONDHEIDS-
ZORG

Algemeen 
De cao heeft een looptijd van 1 juli 2019 tot en met 31 augus-
tus 2021.

Lonen 
De lonen worden verhoogd:
per 01-06-2020 3,50%
per 01-07-2021 3,00%

Loontabellen
Alle leerlingen die werken en leren, en nog geen startkwali-
ficatie hebben of nog in de beroepsvoorbereidende periode 
zitten krijgen een leerlingsalaris, er wordt geen onderscheid 
meer gemaakt naar opleiding.
Bij zij-instromers zal naar boven worden afgeweken van het 
leerlingsalaris.
Medewerkers die een opleiding volgen naar een hoger kwa-
lificatieniveau, behouden gedurende hun opleiding hun oude 
nominale salaris en recht op periodieken voor zover van toe-
passing. De zakgeldregeling komt te vervallen.
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Er wordt een bepaling in de CAO opgenomen dat het salaris 
per maand evenredig over de arbeidsduur op jaarbasis wordt 
betaald, los van het aantal feitelijk gewerkte uren per maand.

Arbeidstijdtoeslagen
Met ingang van 1 januari 2020 vindt de verrekening van min- 
en plus-uren op jaarbasis plaats (kalenderjaar). Voor de ver-
rekening van min-uren is situationeel bepaald hoe deze ver-
rekening zal plaatsvinden conform onderstaand schema:

Situatie: Wijze van verrekenen:
Min-uren die aantoonbaar 
zijn ontstaan op verzoek of 
initiatief van de werknemer

Er vindt geen kwijtschelding 
plaats en er worden op indi-
vidueel niveau afspraken ge-
maakt over de wijze van ver-
rekenen

Min-uren zijn ontstaan om-
dat de werknemer niet in de 
gelegenheid is gesteld om de 
uren te werken

Min-uren worden kwijtge-
scholden

Meerwerk: Uitgangspunt is dat de verrekening van meerwerk 
plaatsvindt in tijd.

In de CAO wordt vastgelegd dat als een medewerker gedu-
rende 12 achtereenvolgende kalendermaanden structureel 
meerwerk heeft verricht, de werkgever aan de betreffende 
medewerker een aangepaste arbeidsovereenkomst aanbiedt 
op basis van het gemiddelde aantal gewerkte uren in de af-
gelopen 12 maanden. Indien de werknemer geen aangepast 
contract wil, dan worden de betreffende uren uitbetaald.

Tegemoetkoming kosten

Vakantiebijslag en jaarlijkse uitkeringen
Vanaf 2019 is er sprake van een eindejaarsuitkering van 
8,33%. Het opbouwpercentage voor de eindejaarsuitkering 
wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 december 2018 
vastgesteld op 8,33%.
De verhoging van de eindejaarsuitkering dient uiterlijk 1 mei 
2020 te worden uitbetaald. ActiZ leden betalen de verhoogde 
eindejaarsuitkering in november 2019.

Arbeidsduur
Op dagen dat een werknemer niet ingeroosterd is, heeft een 
werknemer het recht om onbereikbaar te zijn. Het gevoel om 
op vrije dagen altijd bereikbaar te moeten zijn draagt bij aan 
ervaren werkdruk. In het kader van de Kanteling Werktijden 
en daarbuiten worden er afspraken gemaakt over het aantal 
dagen dat werknemers bereikbaar en inzetbaar zijn. Daarbij 
wordt rekening gehouden met het aantal dagen bereikbaar-
heid en inzetbaarheid in relatie tot de contractomvang.
Het BalansBudget wordt door de individuele medewerker op-
gebouwd door tijd te sparen, uitgaande van de (nog in te voe-
ren) afspraak in het Pensioenakkoord 2019 tot maximaal 100 
weken (momenteel 50 weken).
Het BalansBudget kan in alle fasen van de loopbaan worden 
aangewend om tijdelijk minder of niet te werken.
Daarnaast kan het BalansBudget worden aangewend voor de 

financiering van de LandingsBaan.
De medewerker kan autonoom beschikken en beslissen over 
haar BalansBudget; over de aanwending moeten evenwich-
tige spelregels tussen werknemer en werkgever worden afge-
sproken.

Spaarbronnen in tijd kunnen zijn:
• meerwerk;
• compensatie voor bijzondere diensten;
• bovenwettelijke verlofuren;
• (een deel van de) eindejaarsuitkering of vakantietoeslag.

Werkgever draagt zorg voor de kosten van de indexatie van de 
opgebouwde uren van het BalansBudget.

Vanaf 1 januari 2020 mogen medewerkers van 60 jaar en ou-
der vooruitlopend op de invoering van het Balansbudget al 
beginnen met sparen.

De LandingsBaan stelt medewerkers in staat, onder (gedeel-
telijke) aanwending van hun BalansBudget, om in de aanloop 
naar hun pensioen minder te gaan werken.

Door middel van de Landingsbaan worden medewerkers in 
staat gesteld om hun contractsomvang stapsgewijs af te bou-
wen tot 50% van de huidige omvang. Er is sprake van een 
werkgeversbijdrage, waarvan de vorm en de omvang onder-
werp van nadere bespreking is.

Medewerkers die aantoonbaar 45 jaar in de sector zorg en 
welzijn hebben gewerkt, worden in staat gesteld om volledig 
met pensioen te gaan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de 
(nog in te voeren) afspraak uit het Pensioenakkoord 2019 die 
het mogelijk maakt een RVU-boetevrije bijdrage van de werk-
gever te verstrekken van maximaal € 19.000 op jaarbasis.

De uitvoering (tijdspaarregistratie, beheer, uitkering) van het 
BalansBudget en de LandingsBaan wordt voor rekening van 
de werkgevers bij een derde partij belegd.

Arbeidsovereenkomst
Indien als gevolg van een nieuwe aanbesteding sprake is van 
een situatie dat werkzaamheden overgaan van de huidige 
aanbieder naar één nieuwe aanbieder zal de verkrijgende aan-
bieder aan alle betrokken medewerkers een arbeidsovereen-
komst aanbieden met minimaal dezelfde arbeidsvoorwaar-
den. Als de aanbesteding in percelen wordt opgedeeld, dan 
zullen de werknemers toebedeeld worden aan de aanbieder 
per perceel.
Bron: Actiz 10-10-2019

PRINCIPEAKKOORD – JEUGDZORG
Algemeen
De cao heeft een looptijd van 1 april 2019 tot en met 31 de-
cember 2020.

Lonen
De salarisbedragen worden verhoogd:
per 01-01-2020 4,00 %.
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Eenmalige uitkering
In december 2019 ontvangen alle werknemers, in dienst op 
1 december 2019, een eenmalige uitkering van bruto € 800, 
naar rato van de omvang van het dienstverband.
In juni 2020 ontvangen alle werknemers, in dienst op 1 juni 
2020, een eenmalige uitkering van bruto € 200, naar rato van 
de omvang van het dienstverband. 

Vakantiebijslag en jaarlijkse uitkeringen
Het bodembedrag van de vakantietoeslag wordt per 1 januari 
verhoogd met 4%.

Tegemoetkoming kosten
Op verzoek van de werknemer vergoedt de werkgever vanaf 
2019 de vakbondscontributie voor FNV Zorg en Welzijn en 
CNV Zorg en Welzijn die de werknemer heeft betaald. De 
werknemer overlegt een bewijs van betaling. De werkgever 
kan deze vergoeding volledig ten laste brengen van de vrije 
ruimte (forfait) van de werkkostenregeling.

PRINCIPEAKKOORD – HOUTHANDEL
Algemeen 
De cao heeft een looptijd van 1 april 2019 tot en met 31 maart 
2020.

Werkingssfeer
In de houthandel wordt niet gewerkt met gedetacheerde werk-
nemers van buitenlandse bedrijven. De WAGWeu is hierdoor 
mogelijk niet van toepassing. Dit wordt uitgezocht. Indien 
verplicht zullen de kernarbeidsvoorwaarden in de cao opge-
nomen worden. 

Lonen
De lonen worden verhoogd:
per 01-01-2020 3,25%

Eenmalige uitkering
Eénmalige uitkering € 400,- bruto per 1 november 2019, over-
eenkomstig de gebruikelijke voorwaarden. “Bij de salarisbe-
taling van november 2019 hebben werknemers recht op een 

eenmalige uitkering van € 400,-- bruto inclusief vakantietoe-
slag en op basis van een 40-urige werkweek en een doorlo-
pend dienstverband van november 2018 t/m oktober 2019. 
Parttime werknemers en werknemers met een dienstverband 
korter dan 12 maanden hebben recht op een uitkering naar 
rato van het parttimepercentage resp. het aantal maanden 
dienstverband.

Loontabellen
1e uitloopperiodiek wordt normsalaris. Uitloopperiodieken 
boven de 1e uitloopperiodiek komen te vervallen. Uitwerken 
van een evenwichtiger loongebouw met logische opbouw van 
periodieken. Daar kan onderzoek voor nodig zijn. Het zal in 
overleg in de vorm van een werkgroep/commissie uitgewerkt 
worden om bij de volgende cao-onderhandelingen in te voe-
ren. Bedrijven met een OR mogen een eigen beoordelings-
systeem hanteren, indien de OR daarmee heeft ingestemd 
na achterban raadpleging bij de werknemers van het bedrijf 
waarbij een meerderheid van de betrokken werknemers ak-
koord is. De invoering en uitleg van het in te voeren systeem 
worden aangemeld bij de secretaris cao partijen.

Cao-lonen worden aangepast aan wettelijk minimum (jeugd)
loon.

Tegemoetkoming kosten
De werknemer, lid van een bij de cao betrokken vakbond, heeft 
in 2019 recht op vergoeding van de vakbondscontributie van-
uit de werkkostenregeling. Indien de ruimte van de WKR er 
niet of onvoldoende is, heeft de werknemer onder overlegging 
van de nota voor de vakbondscontributie, recht op een ver-
goeding van € 50,= netto. Hiervan wordt afgetrokken het deel 
dat binnen de WKR kon worden betaald. De werkgever is vrij 
in de wijze waarop hij dit in de administratie verwerkt. 

Arbeidsduur
Aansluiten bij Meubel met 80-, 90-, 100- regeling, mits kos-
tenneutraal. 
Als werknemers daarom verzoeken, kunnen alle roostervrije 
dagen afgekocht worden. Dit geldt ook voor werknemers die 
vóór 1 augustus 2007 in dienst zijn gekomen. 

CAO en overig bedrijvennieuws
uit Limburg 

Jack Hurxkens, Will Kapell, Indra Kandhai en Cas Wilbers

AIR LIQUIDE
Bij Air Liquide zijn de onderhandelingen gestart voor het ver-
lengen van de pensioenovereenkomst.

CHROMAFLO
Momenteel zijn we bezig om de CAO op te schonen en aan te 
passen aan de huidige tijd.

DALLI DE KLOK
Recent is bij Dalli de Klok in Hoensbroek een eenjarige CAO 
afgesloten. De belangrijkste punten zijn:
• 2,25% salarisstijging per 1 juli 2019 en 0,75% per 1 januari 

2020.
• De verhoging geldt ook voor de in de CAO opgenomen be-

dragen.
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• De BHV vergoeding wordt € 250.
• Studie naar duurzame inzetbaarheid
CAO-onderhandelaar is Will Kapell. Els van Boekholdt en 
Henk de Bree zijn de CAO-bijziters.  

OCI NITROGEN
Onlangs zijn de CAO-onderhandelingen gestart bij OCI. Ga voor 
het laatste nieuws naar onze website www.vakbondabw.nl

PROFCORE DETACHEREN
Door de vakbonden ABW, CNV en FNV is samen met de di-
rectie de tekst van deze CAO vastgesteld. De looptijd is van 1 
april 2019 tot en met 31 december 2021.
De inlenersbeloning (artikel 22) wordt toegepast vanaf 1 ja-
nuari 2020. Tot en met 31 december 2019 wordt de werkne-
mer nog beloond volgens de methodiek zoals vastgelegd in de 
oude ProfCore CAO. 
Werknemer heeft vanaf de eerste dag van zijn terbeschikking-
stelling bij de opdrachtgever recht op de inlenersbeloning. 
De inlenersbeloning wordt per terbeschikkingstelling vast-
gesteld op basis van de door de opdrachtgever verstrekte 
informatie. Bij toepassing van de inlenersbeloning wordt de 
door werknemer te vervullen functie voor aanvang van de 
terbeschikkingstelling ingedeeld in de bij de opdrachtgever 
van toepassing zijnde functiegroep. De inlenersbeloning is 
samengesteld uit de navolgende elementen, overeenkomstig 
de bepalingen zoals die gelden in de inlenende onderneming: 
1. Uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal; 
2. De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week/

maand/jaar/periode. Deze kan gecompenseerd worden in 
tijd en/of geld; 

3. Toeslagen voor overwerk, meerwerk, verschoven uren, on-
regelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegen-
toeslag. 

4. Initiële loonsverhoging, hoogte en tijdstip als bij de op-
drachtgever bepaald; 

5. Kostenvergoeding (voor zover werkgever deze vrij van 
loonheffing en premies kan uitbetalen: reiskosten, pensi-
onkosten, gereedschapskosten en andere kosten noodza-
kelijk vanwege de uitoefening van de functie); 

6. Periodieken, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever be-
paald. 

De toepassing van de inlenersbeloning is gebaseerd op de in-
formatie als verstrekt door de opdrachtgever over de functie-
groep, de hoogte van het loon, de van toepassing zijnde ar-
beidsduurverkorting, de hoogte van de periodiek, de hoogte 
en het tijdstip van de initiële loonsverhoging, de kostenver-
goedingen en de toeslagen. 
Toepassing van de inlenersbeloning zal nooit worden aange-
past met terugwerkende kracht, behalve als: 
1. Er sprake is van opzet dan wel kennelijk misbruik of; 
2. Werkgever zich niet aantoonbaar heeft ingespannen voor 

een correcte vaststelling van de inlenersbeloning. 
Voor werknemers die in dienst treden bij werkgever en beho-
ren tot de in de ABU in artikel 27 benoemde allocatiegroepen, 
is de inlenersbeloning niet van toepassing. 
Indien de inlenersbeloning lager is dan het basissalaris con-
form arbeidsovereenkomst, dan geldt het basissalaris con-
form arbeidsovereenkomst als basissalaris.

PROFCORE OUTSOURCING LOGISTIEK B.V. 
Profcore en ABW hebben samen een nieuwe cao-overeen-
komst afgesloten voor ProfCore Outsourcing Logistiek B.V. 
De belangrijkste afspraken van deze nieuwe cao zijn:
1. Looptijd 
 Er is een looptijd van 33 maanden overeengekomen (van 1 

april 2019 tot en met 31 december 2021). 
2. Loon 
 De lonen worden per: 
 • 1 juli 2019 met 2,75% verhoogd; 
 • 1 april 2020 met 2,00% verhoogd; 
 • 1 april 2021 met 2,00% verhoogd. 
 De loonsverhoging van 2,75 % met terugwerkende kracht 

naar 1 juli is inmiddels doorgevoerd (via de salarisafreke-
ning in oktober). 

3. Eénmalige uitkering 
 Medewerkers, die in dienst zijn op het moment van tekenen 

van het principeakkoord én onder de werkingssfeer van de 
cao vallen, ontvangen een eenmalige uitkering van € 500,- 
bruto. 

 De éénmalige uitkering is inmiddels uitgekeerd via de sala-
risafrekening in oktober. 

4. Ploegentoeslag 
 In geval van werken in ploegen, gelden de volgende toeslagen:
 • 2-ploegendienst: 12% 
 • 3-ploegendienst: 16% 
 • 4-ploegendienst: 20% 
 • 5-ploegendienst: 28% 
 T.a.v. de huidige situatie bij het project SLPO-Outsourcing 

volgt een onderzoek naar het van toepassing zijnde dienst-
rooster, en de daaropvolgende te hanteren toeslag. Dit zal 
nader worden afgestemd met de onderneminsgraad.

5 Reiskosten 
 Reiskosten worden verhoogd naar een vergoeding van  

€ 0,19 per gereden kilometer. De reisuren regeling (artikel 
1.1 uit ProfCore personeelsreglement) komt te vervallen. 

6.  Loondoorbetaling en aanvulling bij arbeidsongeschiktheid 
 De afspraken omtrent loondoorbetaling en aanvulling bij 

arbeidsongeschiktheid, zoals verwoord in de oude ProfCore 
Cao (artikel 46), komen te vervallen. Daarvoor in de plaats 
wordt aansluiting gezocht bij de CAO ProfCore Detache-
ring (artikel 31). Concreet betekent dit dat werknemer ge-
durende de eerste 52 weken van de arbeidsongeschiktheid 
recht op loondoorbetaling heeft op basis van 91% en gedu-
rende de 53ste tot en met de 104de week van de arbeidson-
geschiktheid recht op loondoorbetaling heeft op basis van 
80%. De eerste dag van arbeidsongeschiktheid geldt als 
wachtdag, waarover werknemer geen recht op doorbetaling 
van loon heeft. 

 De opbouw van bovenwettelijk verlof komt te vervallen na 
6 maanden arbeidsongeschiktheid tot aan het moment van 
volledig herstel. 

7 Loyaliteitsdagen en seniorenverlof De afspraken omtrent 
loyaliteitsdagen en seniorenverlof, zoals verwoord in ar-
tikel 17 en 18 van de oude ProfCore cao, blijven gehand-
haafd. 

8. Duurzame inzetbaarheid en opleidingen 
 Het huidige niveau van duurzame inzetbaarheid en oplei-

dingen zal worden voortgezet. 
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VYNOVA
In augustus jl. hebben onze leden de CAO van Vynova afgewe-
zen. Om die reden hebben we op 11 november jl. ledenverga-
deringen gehouden om te kijken hoe nu verder.
Tijdens de bijeenkomst bleek vooral het ongenoegen over de 
werkdruk, het tekort aan mensen en de ongelijkheid in de re-
sultaatbeloning het grootste struikelblok te zijn. De onzeker-
heid van mensen om naar dit nieuwe systeem om te moeten 
schakelen terwijl er nu al heel hard gewerkt wordt, blijkt heel 
wat mensen in het verkeerde keelgat te zijn geschoten.
Op zich heel begrijpelijk maar het is niet een breed gedragen 
gevoel. Heel wat mensen halen hun schouders op, die zien het 
wel. Anderen maken zich er boos over en weer anderen vin-
den het wel oké. Een lastig beeld omdat “nee” tegen de CAO 
gemakkelijk is maar we ook onze mouwen moeten opstropen 
als de directie daarna niet beweegt. Zover is het echter niet 
gekomen.
Bij de stemming is gebleken dat de meerderheid alsnog ak-
koord is gegaan met het onderhandelingsresultaat. Nogmaals, 
niet omdat ze het een topakkoord vinden maar omdat het ook 
niet zo slecht is dat je hiervoor actie wil gaan voeren. Daarmee 
is er dus sprake van een definitieve CAO voor Vynova.
Daarna hebben wij gesproken met de directie om te kijken of 
we nog een afspraak konden maken over een evaluatiemo-
ment voor de resultaatbeloning. Daar voelde de directie niet 
veel voor; hun stelling is dat het systeem over heel Vynova 
uitgerold wordt en niet alleen Nederland kan afwijken. Ove-
rigens blijft het systeem voor 80% hetzelfde als tot nog toe. 

De onzekerheid gaat over de 20% waarbij nadrukkelijk de OR 
betrokken wordt.
Daarmee is de zaak voor ons niet afgedaan. Natuurlijk kun-
nen we ook zelf evalueren en het opnieuw op de agenda plaat-
sen van de resultaatbeloning als het niet blijkt te werken. 
Daarover gaan wij graag met onze leden in gesprek.
We gaan de veranderingen nauwgezet volgen! Maar voor nu is 
er definitief sprake van een CAO resultaat tot 1 maart 2021.

Volg het laatste nnieuws ook op onze website
www.vakbondabw.nl

BEËINDIGING DIENSTBETREKKING 
R.J.M. VAN DEN BROEK

De heer R.J.M van den Broek is vanaf 1 december 2019 
niet meer werkzaam voor de Vakbond ABW.
Wij verzoeken u voor de duur dat de opvolger van de 
heer Van den Broek zijn dienstbetrekking nog niet heeft 
aangevangen alle correspondentie te sturen naar:

Vakbond ABW,
T.a.v. de secretaris
Postbus 5
6400 AA  Heerlen
e-mail: ika@vakbondabw.nl

Het Hoofdbestuur en de collega ’s 
van de Vakbond ABW wensen jullie

f ijne feestdagen en een gezond & voorspoedig 2020! 
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LEVANTOGROEP
Ons kaderlid mevrouw Yvonne Schmets (zie foto) is gekozen 
in de OR van de Levantogroep en op 8 november jongstleden 
geïnstalleerd.

ANQORE
Ons kaderlid mevrouw Joyce Tummers maakt deel uit van de 
nieuwe samenstelling van de OR van ANQORE.

Joyce en Yvonne, van harte proficiat met jullie lidmaatschap in 
de OR én héél veel succes met jullie werkzaamheden in de OR. 

Uitslag OR-verkiezingen
Levantogroep en Anqore

(Vervolg ‘Voor u gelezen’ van pagina 4)

TWEEDE KAMER AKKOORD MET WETSVOORSTEL
WAJONG
Onlangs stemde de Tweede Kamer in met het wetvoorstel van 
staatssecretaris Van Ark, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Het wetsvoorstel wordt nu voorgelegd aan de Eerste Kamer. 
De meeste nieuwe regels gaan in de eerste helft van 2020 in. 
De regels die te maken hebben met de hoogte van de Wajong-
uitkering gaan per 2021 in.
De huidige regels pakken nu voor sommige Wajongers gunstig 

uit en voor een grote groep Wajongers juist weer niet. Door 
het aanpassen van die regels wordt het makkelijker om sneller 
meer geld over te houden als je gaat werken en kun je altijd 
terugvallen op je Wajong-uitkering als je je werk verliest. Ook 
mag je je volledige uitkering houden als je een opleiding volgt. 
Dat stimuleert jonggehandicapten om met een opleiding ster-
ker op de arbeidsmarkt te starten.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-
sociale-zaken-en-werkgelegenheid/nieuws/2019/11/07/tweede-
kamer-akkoord-met-wetsvoorstel-wajong
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We krijgen regelmatig vragen van onze leden die net gekozen zijn in de Ondernemingsraad (OR) of we op 1 A4-tje 
hen wat tips en tools kunnen aanreiken ter voorbereiding op de overlegvergadering. Daar een goede voorbereiding 
het halve werk is, reikt de redactie van Vizier u onderstaande checklist aan. Deze is afkomstig uit het online plat-
form ‘Inzicht in de OR’ en goed op de praktijk gericht.

Mocht u naar aanleiding van deze checklist nog  vragen hebben, neem dan contact op met Indra Kandhai,
(secretaris/penningmeester) of Will Kapell (vakbondsbestuurder).  Tel.  045-571 99 55 of balie@vakbondabw.nl 
Ook bij andere vragen m.b.t. de OR kunt u beide bestuurders contacten.

Checklist Ondernemingsraad

Aandachtspunt Voldoende  Kan beter Niet
relevant

1. Inhoud 

Heeft u voldoende kennis om dit onderwerp te bespreken?

Kunt u het ‘onderwerp’ kort en kernachtig formuleren?

Kunt u het doel van de OR bij dit onderwerp kernachtig samenvatten?

Kent u de argumenten om dat doel te onderbouwen?

Weet u met welke andere (belangrijke) onderwerpen dit onderwerp samenhangt?
(Bijvoorbeeld beleidsthema’s van de directie)

Wat zijn de onderliggende normen en waarden (of belangen) van de OR bij dit onderwerp?

Voor welke relevante normen en waarden (of belangen) is de bestuurder gevoelig?

2. Positie bestuurder

Kent u de mening van de bestuurder over dit onderwerp? 

Kent u het doel van de bestuurder bij dit onderwerp?

Wat wil die bereiken?

Kent u de argumenten die de bestuurder zal gebruiken om zijn mening te onderbouwen?

Weet u hoe de bestuurder ‘non verbaal’ zal reageren op de inbreng van de OR (woordvoerder) ? 

3. Positie overige actoren

Weet u hoe het bestuur, Raad van Commissarissen (RvC), Raad van Toezicht (RvT)
of concernleiding over dit onderwerp denkt?

Weet u hoe de overige directieleden, het Managementteam (MT) of leidinggevend  kader over 
het onderwerp denkt?

Weet u hoe Personeel & Organisatie (P &O) over het onderwerp denkt?  

Weet u hoe de achterban over het onderwerp denkt?

Weet u hoe de vakbond tegen het onderwerp aankijkt?

4. Positionering op de overlegagenda 

Staat het agendapunt strategisch op de goede plaats?

Is er voldoende tijd om het punt te bespreken?

5. Presentatie 

Is (zijn) de juiste ‘woordvoerder(s) aangesteld?

Weet de voorzitter zijn invloed op de inbreng aan te wenden?

Wordt het agendapunt goed ingeleid?

Worden de argumenten goed geformuleerd?

Sluiten de argumenten aan bij de mening of belangen van de bestuurder?
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Tekst en foto’s: Wiel Wittenbernds en Nico Roijen (bestuurslid 
Bondsgroep Gepensioneerden & Uitkeringsgerechtigden) en Nico 
Roijen (Kaderlid Bondsgroep Gepensioneerden & Uitkeringsge-
rechtigden)

Zoals bekend vond op woensdag 25 september jl. onze 
historische en spectaculaire jubilarishuldiging plaats. 
Deze huldiging was extra speciaal omdat onze vakbond 
75 jaar bestond en we voor het eerst in onze geschiede-
nis ook de jubilarissen hebben gehuldigd die 75 jaar lid 
zijn van de Vakbond ABW.

Een aantal jubilarissen dat er graag bij had willen zijn, maar 
door omstandigheden verhinderd was, gaf aan ons te kennen 
dat ze een thuishuldiging bijzonder op prijs stelden. Reden 
voor ons om dit dan ook te arrangeren.
De heren Wiel Wittenbernds en Nico Roijen, beiden actieve 
kaderleden binnen de bondsgroep Gepensioneerden & Uitke-
ringsgerechtigden van de ABW, boden dan ook meteen aan 
om dit te willen doen. Aldus geschiedde. 

DE HEER A. HEUTS UIT MAASTRICHT:
75-JARIGE JUBILARIS

Op donderdag 17 oktober 2019 vond de thuishuldiging plaats 
van onze 75-jarige jubilaris de heer A. Heuts uit Maastricht.
Wiel en Nico werden door de vriendelijke zoon van de jubila-
ris bij de ingang van het verzorgingshuis “De Zeven Bronnen” 
ontvangen. In het open en mooie restaurant maakte onze ju-
bilaris al zijn opwachting in het bijzijn van zijn schoondoch-
ter. Onze jubilaris is 98 jaar oud en heeft zo’n vitale uitstra-
ling die een ieder eigenlijk wel zou willen hebben. Wiel en Nico 
maakten dan ook kennis met een sympathieke nette oudere 
heer. Op de vraag aan de jubilaris ‘Hoe gaat het met u ?’, werd 
volmondig positief gereageerd en hij had het volledig naar de 
zin. Het verplegend personeel van het verzorgingshuis was 
lief en zorgzaam.
Hierna volgde het officiële gedeelte van de huldiging met de 
uitleg over de geschenken en het aanbieden van de bloemen. 
Hierna ontspon zich een mooie discussie over vroeger en dan 
zowel over de bond alsook het werk. De zoon en schoondoch-
ter deden op een leuke manier hieraan mee.

Dhr. Heuts wist zich nog heel goed te herinneren dat de be-
ginperiode van de bond een niet makkelijke tijd was voor de 
ABWM, en vertelde dat sommigen lid werden en wanneer hun 
probleem was opgelost ze het lidmaatschap weer opzegden.
Hij zelf is in de mijnwerkerstijd namens onze bond voorzitter 
geweest van de afdeling Maastricht en omgeving. Soms werd 
er met de vuist op tafel geslagen, maar daarna ook weer een 
goede pot bier met elkaar gedronken.
De heer Heuts heeft 25 jaar ondergronds op Staatsmijn Mau-
rits gewerkt in de functie van voorman/schiethouwer, en 
daarna nog twee jaar bij het bedrijf Macintosh. Hij is op 55 
jarige leeftijd met pensioen gegaan. Hij heeft veel plezier ge-
had aan zijn tuin.
Wij hopen dat de heer Heuts nog een aantal jaren mag genie-
ten van een goede verzorging in het verzorgingshuis “De Ze-
ven Bronnen” en dat we bij z’n 100ste verjaardag vanuit de 
ABW nog de nodige aandacht aan hem kunnen besteden.

DE HEER F.J. VENDERBOSCH UIT OBBICHT:
75-JARIGE JUBILARIS 

Op vrijdag 18 oktober 2019 vond de thuishuldiging plaats van 
onze 75-jarige jubilaris de heer F.J. Venderbosch uit Obbicht. 
We arriveerden op tijd in Obbicht. Daar werden we opgewacht 
door de jubilaris (94 jaar) en zijn echtgenote (92 jaar), twee 
dochters, een zoon, aangetrouwde kinderen en kleinkinderen.
De kamer was dus ruim gevuld met een gezellige sfeer onder 
het genot van taart en koffie. Op de vraag hoe het met de beide 
echtelieden ging, werd door beiden volmondig ‘goed’ geant-
woord.
Hierna volgde de officiële huldiging en felicitatie met bijbe-
horende cadeaus en bloemen. In het daarop volgende gesprek 
werd al snel duidelijk dat de heer Venderbosch zijn mijnverle-
den nog niet was vergeten. Hij is ondergronds op Staatsmijn 
Maurits werkzaam geweest en heeft diverse rangen doorlo-
pen zoals o.a. Houwer, Ploegbaas (koelbenaming: Sjuttelbaas) 
en geëindigd met Meester Houwer. Dit laatste was een toe-
zichthoudende functie. Na de mijnsluiting heeft hij nog twee 
jaar in een DSM afdeling gewerkt en is op de leeftijd van 55 
jaar met pensioen gegaan.
De heer Venderbosch is tuinliefhebber en onderhoudt zijn be-

Thuishuldiging jubilarissen 2018 en 2019
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Op dinsdag 1 oktober jl. zijn twee 65-jarige jubilarissen 
thuis gehuldigd  namelijk mevrouw H.E.B. Pecak-Dera 
uit Kerkrade en de heer H.J. Hutten uit Landgraaf. En 
op maandag 2 december mevrouw B. Gerards uit Heer-
len. Om alle jubilarissen te bedanken voor hun trouw 
en solidariteit jegens de Vakbond ABW, kregen ze van 
Indra Kandhai (secretaris/penningmeester) de ‘Oor-
konde van 65 jaar Solidariteit’ uitgereikt, gevolgd door 
een prachtig boeket van Bea Dresen (secretariaat). Dit 
bijzondere moment werd natuurlijk vastgelegd door 
het maken van een aantal foto’s. 

MEVROUW H.E.B. PECAK-DERA UIT KERKRADE:
LID VANAF 01-09-1954.

Allereerst gingen we 
naar mevrouw Pecak-
Dera. Het eerste wat 
opvalt als we binnen 
lopen zijn de prachtige 
schilderijen die aan de 
muur van haar appar-
tement hangen. In een 
oogopslag valt op het 
bekende schilderij van 
Johannes Vermeer zijn 
‘Meisje met de parel’, 
al gauw gevolgd door 
nog meer prominente 
werken van onze Ne-

derlandse grootmeesters. Ze zegt dan ook trots ‘Welkom in 
mijn museum’, en zo voelt dat ook! Samen met haar twee zo-
nen, schoondochter en achterkleinkind heet ze ons van harte 
welkom.

Onder het genot van heerlijke vlaai en een kopje koffie blik-
ken we terug op de tijd van toen, namelijk toen ze haar Poolse 
man in het Hubertushuis tijdens het dansen leerde kennen. 
Ze was 18 en hij 20. Als haar man nog in leven was geweest 
dan zouden ze nu 64 jaar getrouwd zijn. Dat mevrouw Pecak 
een spraakwaterval is blijkt uit de vele ontroerende verhalen 
die ze vertelt ten tijde van de oorlog én de bevrijding van Lim-
burg. Ze eindigt deze verhalen met de slotzin ‘In het leven 
moet je nooit bang zijn.’ 

DE HEER H.J. HUTTEN UIT LANDGRAAF:
LID VANAF 01-10-1954.

Vervolgens bezochten we 
op die dag de tweede ju-
bilaris, te weten de heer 
H.J. Hutten uit Land-
graaf. 
Wat meteen opviel was 
dat de voorgevel van het 
huis prachtig gedecoreerd 
was met de cijfers ‘65’. We 
dachten meteen dat het 
betrekking had op het 
65-jarig jubileum bij de 

hoorlijke tuin nog zelf. Dit werd door de kinderen beaamd, 
zij hoefden alleen bij te springen wanneer het door omstan-
digheden nodig was. De jubilaris vindt het belangrijk om een 
goed contact te hebben met zijn kinderen en kleinkinderen.

DE HEER W.H. THEUNISSEN UIT LANDGRAAF: 
40-JARIGE JUBILARIS 
De tweede huldiging op die dag was die van de 40-jarige ju-
bilaris, de heer W.H. Theunissen uit Landgraaf. Het echtpaar 
Theunissen woont in een mooi senioren appartement.
Na een warm welkom maakten wij kennis met de jubilaris, 
echtgenote en dochter. Het echtpaar was pas thuis van vijf 
weken vakantie in Benidorm (Spanje) waar ze met volle teu-
gen van hadden genoten.
Na het officiële gedeelte met een korte toespraak werd we-
derom onder het genot van een kop koffie en koek uitgebreid 
gepraat over de vakanties en het werkzame leven van de ju-
bilaris.
De heer Theunissen heeft op de Oranje Nassau mijnen ge-
werkt. Hij kwam er al snel achter dat het kolenfront hem niet 
zozeer inspireerde, vooral niet de dunne kolenlagen. Zijn 
nieuwe functie werd ondergronds treinmachinist op de die-
sellocomotief. Dit werk heeft hij met veel plezier gedaan en na 

18 jaar mijnarbeid werden de mijnen gesloten. Hierna heeft 
hij zich op het meubelmaken gestort en heeft dit nog diverse 
jaren gedaan bij ver-
schillende meubelbe-
drijven. De aanwezige 
dochter die ons voor-
zag van een hapje en 
drankje is werkzaam 
in de schuldhulpver-
lening en er ontstond 
een interessante dis-
cussie op dit gebied. 
Dit was voor ons ook 
leerzaam.
De jubilaris hoopt 
samen met zijn echt-
genote nog vele jaren 
naar Spanje op vakan-
tie te kunnen gaan.

Kortom het waren bijzonder prettige en onderhoudende 
huldigingsbijeenkomsten zowel voor Nico Roijen als Wiel  
Witttenbernds.

Thuishuldiging 65-jarige jubilarissen 2019
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Datum Aanvang Activiteit Locatie

Maandag 27 januari Aanvang: 19.00 uur Pensioenbijeenkomst
Doelgroep:  Leden geboren tussen 01-03-1954
en 30-09-1954 en met AOW tussen
1 juli 2020 en 31 januari 2021

Cultuurhuis Heerlen, 
Sittarderweg 145 
Heerlen

Maandag 6 juli Aanvang: 19.00 uur Algemene Vergadering
Doelgroep: Afgevaardigden Vakbond ABW 

Cultuurhuis Heerlen, 
Sittarderweg 145 
Heerlen

Maandag 28 september Aanvang: 19.00 uur Pensioenbijeenkomst
Doelgroep:  Leden geboren tussen 01-10-1954 
en 31-03-1955 en met AOW tussen 
1 februari 2021 en 31 juli 2021

Cultuurhuis Heerlen, 
Sittarderweg 145 
Heerlen

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

Data om te onthouden
Belangrijke bijeenkomsten en activiteiten Vakbond ABW

Vakbond ABW, maar al gauw bleek dat er nog twee bijzondere 
jubilea waren, namelijk de 65-jarige bruiloft van het echtpaar 
Hutten op 10 september jl. én het 65-jarig lidmaatschap van 
de ANWB. Dus 3 x Hoera!!!

De heer Hutten is 
ook actief geweest 
binnen de Vakbond 
ABW. Zo heeft hij 
vroeger zelf de con-
tributie voor de 
Vakbond ABW op-
gehaald. Hij vertelt 
mooie verhalen over 
zijn actieve tijd in de 
bond, met de heer 
Mengeleers, voorzit-
ter van de afdeling 
Landgraaf, en secre-
taris Wiel Verheijen.

Hij heeft gewerkt op de Wilhelmien, de Emma, DSM (kunstof-
sector)en op de speelgoedafdeling van de WPM. Hij was 58 
jaar toen hij met pensioen ging. Het moet hem even van het 
hart dat het jaar 2019 naast de drie genoemde jubilea echt 
héél bijzonder voor hem is, want op 18 augustus 2019 was het 
70 jaar geleden dat hij communie heeft gedaan. Trots laat hij 
ons strak in het pak daar een foto van zien.

MEVROUW B. GERARDS UIT HEERLEN:
LID VANAF 01-12-1954. 

Op maandag 2 december jl. bezochten we de laatste 65-jarige 
jubilaris van 2019, te weten de mevrouw B. Gerards uit Heer-
len. De koffie stond klaar en niet te vergeten de heerlijke spe-

culaasjes, koekjes die in deze tijd van het jaar vlak voor het 
Sinterklaasfeest dan ook extra lekker smaken.
Mevrouw Gerards heeft 23 jaar geleden toen haar man kwam 
te overlijden het lidmaatschap van haar man overgenomen. 
Dat vond ze vanzelfsprekend. Ze wilde namelijk het goede 
werk van hem voortzetten! Tot de dag van vandaag mist ze 
haar overleden man nog heel veel. Dit blijkt ook uit het ant-
woord op de vraag ‘Wat vindt ze het mooiste als ze terugblikt 
op haar leven?’.  Dat ze samen waren, dat vond ze het mooiste.
Mevrouw Gerards waardeert het enorm dat de Vakbond ABW 
naar haar is toegekomen, want geeft ze aan ‘ze voelt zich nogal 
eenzaam’. Ze zegt dat - ondanks de goede zorgen en aandacht 
van de familie- als je ouder wordt en geen kinderen hebt, is 
het best lastig.
Al pratend ontdekken we dat ze een grote fan is van series als 
‘The Bold and The Beautiful en ‘Goede tijden, Slechte tijden’. 
Ook houdt ze van puzzels (o.a. woordzoekers). Ze benadrukt 
dat ze zo lang mogelijk zelfstandig wil blijven wonen, want 
naar een verzorgingstehuis wil ze niet. Zo kookt ze nog steeds 
zelf en haalt ook haar eigen boodschappen.
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Wij feliciteren
25-jarige jubilarissen januari 2020
L.M.H. Hanssen-Menten uit Limbricht
G. Kessing-van Schaik uit Landgraaf
W.R.H. Schijns uit Kerkrade
R. Cichon uit Kerkrade
C.G.J. Reulen uit Kerkrade
H.H.J. van de Vin uit Sittard
C.R. van den Brink uit Sittard
H.C. Huysmans uit Landgraaf
B.F.M. Crombach uit Landgraaf
R. Wobben uit Geleen
S. Raduzzi uit Landgraaf
W. Trags uit Kerkrade
E.L.H.M. Timmers-Bergsteyn uit 
Schimmert
F.P.G. Vaessen uit Landgraaf
E.E.S. Reulen-Evers uit Kerkrade
A.H. Moederscheim-Hanzen uit Kerkrade
J.J. Pisters uit Stein

40-jarige jubilarissen januari 2020
P.B. Power uit Schinveld
J.J.H.M. Kroon uit Schinveld

50-jarige jubilaris januari 2020
TH. Beckers uit Elsloo

60-jarige jubilarissen januari 2020
P. Nijssen uit Heerlen
A.J.M. Willekes-van Schijndel uit 
Kerkrade

25-jarige jubilarissen februari 2020
W.H. Timmermans uit Kerkrade
K.J.H. Leblanc uit Brunssum
J.W.J.M. Kleuters uit Eygelshoven
A.H.S. Schaaf uit Heerlen
J.G.H. Schins uit Urmond
Y.H.H.M. Jacobs-Bouwels uit Schinveld

M.W.G. van Heumen-Teney uit Stein
C.J.W. Hameleers-Klinkenberg uit 
Heerlen
M.T. Weigel uit Kerkrade
J.M.M. Urlings uit Schimmert
R.A. Weideman uit Brunssum
R. Kempen uit Gangelt

40-jarige jubilarissen februari 2020
J.G. Meulenberg uit Landgraaf
M.J.G. van den Tillaard uit Kerkrade
J. Kist uit Heerlen

50-jarige jubilaris februari 2020
J. van Solkema uit Heerlen

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

Overleden 
Op 17 april 2019 overleed in de
leeftijd van 70 jaar ons bondslid
de heer M.A.A.M. Stevens uit Sittard

Op 11 september 2019 overleed 
in de leeftijd van 68 jaar ons bondslid
mevrouw M.H.P. Munsters-Delil  
uit Urmond

Op 11 september 2019 is overleed 
in de leeftijd van 60 jaar ons bondslid 
mevrouw M.T.A. van den Beucken-
Beuving uit Baarlo

Op 28 september 2019 overleed  
in de leeftijd van 74 jaar ons bondslid
de heer J.J. Öllers uit Kerkrade

Op 30 september 2019 overleed  
in de leeftijd van 42 jaar ons bondslid
mevrouw J.H.D. Heidendal-Heusch uit 
Kerkade

Op 1 oktober 2019 overleed in de 
leeftijd van 74 jaar ons bondslid
mevrouw H.M.J. Hausmann-Franken 
uit Landgraaf

Op 6 oktober 2019 overleed in de 
leeftijd van 70 jaar ons bondslid
mevrouw M.K. Kanczewska  
uit Torun Polen

Op 6 oktober 2019 overleed in de 
leeftijd van 71 jaar ons bondslid
de heer P.J. Burgers uit Kerkrade

Op 8 oktober 2019 overleed in de 
leeftijd van 76 jaar ons bondslid
de heer C.J. Daemen uit Maastricht

Op 18 oktober 2019 overleed  
in de leeftijd van 93 jaar ons bondslid 
de heer J.J.H. Bodelier uit Heerlen

Op 20 oktober 2019 overleed in de 
leeftijd van 77 jaar ons bondslid
de heer W.G. Voncken uit Lemiers

Op 29 oktober 2019 overleed in de 
leeftijd van 65 jaar ons bondslid 
de heer G.M.A. Mikelj uit Heerlen

Op 4 november 2019 overleed
in de leeftijd van 102 jaar ons bondslid
mevrouw J. Knarren-Willems  
uit Geleen

Op 4 november 2019 overleed in de
leeftijd van 76 jaar ons bondslid
de heer A. Carlitz uit Heerlen

Op 7 november 2019 overleed in de
leeftijd van 92 jaar ons bondslid
de heer M. Zelissen uit Beek

Op 19 november 2019 overleed in de 
leeftijd van 62 jaar ons bondslid 
mevrouw L. Gerets uit Kerkrade

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


