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Dit wil ik
met u delen...
Nog geen twee maanden geleden schreef ik in mijn column 
van het eerste nummer van Vizier in 2020, o.a. het volgen-
de: ‘Wat gaat er de komende jaren gebeuren? Wat mogen we 
verwachten? Welke krachten bepalen de richting van de tijd? 
Kunnen we überhaupt iets zinnigs zeggen over wat nog moet 
komen? De tijd zal het leren’.

Never nooit had ik gedacht én verwacht dat die toekomst zo 
bepaald zou worden door een dodelijk virus, Corona genaamd 
en bestempeld als Covid-19, die leidde tot een pandemie met 
een weergaloze impact op de gezondheid van de mens én de 
wereldeconomie. Er wordt zelfs nu al vastgesteld door econo-
men en financieel deskundigen dat de impact op de economie 
vele malen erger zal zijn dan de Kredietcrisis in 2008 en de 
Grote Depressie in de jaren dertig.

In Nederland dachten we eerst dat het wel zou meevallen dat 
corona-virus. ‘Ach Wuhan, de oorsprong van het virus, is toch 
zo ver van ons’ dachten velen van ons. Dat we geen handen 
mochten schudden vonden velen ook overdreven, en dan 
hebben we het niet eens over het regelmatig goed je handen 
wassen, niezen en hoesten in je elleboog en 1,5 meter afstand 
houden.

Maar toen alle besmettingen leidden tot een domino effect 
met talrijke opnames in ziekenhuizen in Nederland en moge-
lijke tekorten op de IC’s, werd de ernst hiervan steeds zicht-
baarder. Dat het corona virus serious business is werd ineens 
met pijnlijke cijfers meer dan duidelijk.

Daar deze pandemie wereldwijd leidde tot héél veel besmet-
tingen (4,02 miljoen besmettingen en 279.000 doden, waar-
van in Nederland 42.627 besmettingen en 5.440 doden, (peil-
datum 10 mei 2020) werd in nagenoeg alle landen meteen 
opgeroepen tot een lockdown. De lockdown maatregelen ver-
schilden per land.

Even dacht ik aan paralellen met de oorlog te meer omdat Ne-
derland druk bezig was met de voorbereidingen van 75 jaar 
Bevrijding. Vergelijken kun je het uiteraard niet echt maar een 
ding staat wel vast, namelijk dat in beide situaties onzeker-
heid en veiligheidsrisico het dagelijkse bestaan overheerst(e) 
en ook nu we gedwongen thuis moeten blijven, ten tijde van 
oorlog door de bezetter en nu door een virus. 

Goed, Nederland koos voor een intelligente lockdown, omdat 
de premier er van overtuigd is dat hij met de medewerking 
van de 17 miljoen inwoners van ons land, het Corona virus 
kan overwinnen. 

Na het horen van deze persconferentie én de toonzetting 
van de premier was mij ineens duidelijk dat we als Vakbond 
ABW gelijk acties moesten ondernemen. Achterover leunen 
én kijken hoe het allemaal afloopt was geen optie en heeft 
geen enkele zin. Direct na de persconferentie stuurde ik na 
overleg met mijn DB-collega Indra Kandhai een mail naar alle 
collega’s, dat er op maandag 16 maart een spoedoverleg zou  
plaatsvinden op kantoor met inachtneming van de RIVM-
richtlijnen. We bespraken hoe we onze belangenbehartiging 
voor de komende periode gingen inrichten, niet wetend ook 
hoe lang die zou gaan duren. 

Wetend dat deze periode voor onze vakbond ook een van de 
drukste periodes van het jaar is, moesten we snel met een 
plan van aanpak komen. Zo waren we net 2 weken gestart 
met onze Belastingservice en stonden al meer dan duizend 
afspraken gepland. En daarnaast ook alle reeds geplande en 
nog te plannen reguliere individuele en collectieve afspraken 
die gewoon doorgaan. En dan zie je ook weer, dat je als team 
ook in tijden van een crisis als deze je met creatieve en snelle 
oplossingen kan komen. Het betekende onder meer dat tot 
nadere orde alle afspraken plaatsvinden hetzij telefonisch of 
via videobellen. Gelukkig lukt het met z’n allen en elke dag 
weer sturen we steeds bij. Elke dag weer, want voor iedereen 
is het dealen met deze situatie.

De ervaringen tot nu toe zijn dat héél veel van onze leden in 
den beginne nerveus waren maar vinden het achteraf zo chi-
que dat we hun belangen op deze manier blijven behartigen. 
Hoe dan ook; we vinden dat de service aan onze leden zowel 
op individueel als collectief niveau voorop staat en via deze 
manier kwalitatief gewaarborgd blijft.

Hoe lang we zo zullen moeten werken is moeilijk te voorspel-
len. De routekaart van premier Rutte is een handvat.
Daar staat in wat wanneer open gaat. Rutte haalt Nederland 
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Om te noteren
√ Het bondskantoor is gesloten op maandag 1 juni 

(Tweede Pinksterdag)

√ Het volgende nummer van Vizier verschijnt 
 op vrijdag 19 augustus 2020. 
   U kunt kopij inleveren tot uiterlijk  

maandag 20 juli 2020.

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

van het slot, maar met de voet bij de rem. Afhankelijk van het 
niet optreden van een exponentiële groei van besmettingen 
mogen we steeds meer. Maar dit succes valt of staat met het 
gedrag van alle 17 miljoen Nederlanders en dan gaat het dan 
met name om het naleven van de RIVM –richtlijnen.

Per week wordt bekeken wat steeds kan en mag, maar voor-
spellen is en blijft moeilijk.

Een ding is nu al duidelijk dat alle evenementen tot 1 septem-
ber a.s. geschrapt zijn.

Omdat het Corona virus nog niet onder controle is en het elk 
moment opnieuw kan oplaaien heeft het hoofdbestuur inmid-
dels besloten om dit jaar de AV niet te laten plaatsvinden. Dit 
betekent dan dat in het jaar 2021 een Algemene Vergadering 
zal plaatsvinden, zowel over het verslagjaar 2019 als dat van 
2020. 

We scharen ons ook achter de oproep van premier Rutte om 
niet alleen aan onze eigen bewegingsvrijheid te denken maar 
ook aan de gezondheid van allen in de samenleving. We voe-
len ons dan ook verplicht om de gezondheid van ons allen 
mede te helpen waarborgen.

In deze Vizier hebben we op de pagina’s 5 t/m 8 een volledige 
Special gewijd aan het Corona Virus om jullie zo op de hoogte 
te blijven houden van belangrijke ontwikkelingen over het 
Corona Virus in relatie met ons werk.

Maar de ontwikkelingen gaan snel, dus bezoek onze website 
www.vakbondabw.nl ook regelmatig.

Trots ben ik om te zien hoe kernwaarden als solidariteit, zor-
gen voor elkaar en een subtiele verschuiving van de ik-samen-
leving naar de wij-samenleving spontaan ontstaan. Samen 
zijn we sterk(er)!

Content ben ik met het voorlopige optreden van het Kabinet 
om al die bedrijven die acuut in de problemen komen, tege-
moet te komen met een tijdelijke Noodmaatregel Overbrug-
ging Werknemers (NOW) waarbij de werkgelegenheid van 
miljoenen werknemers zo gewaarborgd blijft. 

Vanuit deze plek ook een hartenkreet van mijn kant om bij 
een verlenging van de NOW-regeling ook het verbod om  
iemand te ontslaan inzake het behoud van zoveel mogelijk  
banen erin te houden. En, vergeet bij de NOW-regeling de 
grensarbeiders niet!

Hoopvol kijk ik uit naar de ontwikkeling van het vaccin,  
want alleen dan kunnen we enigszins terug naar ons normale 
bestaan.
Samen overwinnen we het en samen zijn we sterk(er)!

Jack Hurxkens,
voorzitter
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1. Maandag 8 juni 2020: Informatiebijeenkomst‘Wet Arbeid en Balans (WAB)’, tot nader orde geannuleerd.
2. Maandag 6 juli 2020: Algemene Vergadering: Verplaatst naar 2021.
 De Algemene Vergadering van 2020 zal gecombineerd worden met de Algemene Vergadering 2021.
3. Maandag 28 september 2020: Pensioenbijeenkomst.
 Doelgroep: Leden geboren tussen 01-10-1954 en 31-03-1955 en met AOW
 tussen 1 februari 2021 en 31 juli 2021. Vooralsnog tot nader orde geannuleerd.

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

LET OP! 
Alle onderstaande bijeenkomsten van

de Vakbond ABW in het kader van het corona virus 2020
zijn tot nader orde verplaatst en/of geannuleerdATTENTIE

AIR LIQUIDE
Bij de tussentijdse OR-verkiezingen van 
Air Liquide van 21 april tot en met 28 
april jl. konden de kiesgerechtigde mede-
werkers uit de kiesgroepen Geleen - Nij-
megen en Sales & Customer Experience 
kandideren.

Namens de ABW hebben de heren Hennie 
Houben en Thei Stoffels zich verkiesbaar 
gesteld voor de openstaande OR zetel bij 
Air Liquide. Thei Stoffels is gekozen en 
zal samen met ABW-kaderlid Peter van 
der Sluijs (tevens cao-bijzitter Air Liqui-
de en hoofdbestuurslid bij de Vakbond 
ABW) deel uit maken van de OR van Air 
Liquide BV. Proficiat Thei!

OCI NIGTROGEN
Bij OCI Nitrogen waren OR-verkiezingen 
niet meer nodig daar er voor de 11 zetels 
ook 11 kandidaten waren.
Ons kaderlid Jos Rook zal de komende 3 
jaar namens de Vakbond ABW deel uit-
maken van deze OR. Momenteel is Jos 
ook lid van de Arbo & Milieu commissie. 
Van harte proficiat Jos en héél veel succes 
toegewenst in de komende OR-periode!

PROFCORE
De werknemers van Profcore hadden reeds hun stem uitge-
bracht op één van de verkiesbaar gestelde kandidaten voor de 
nieuwe OR. Maar het Corona virus leidde tot een aanpassing. 
Op dit moment is het niet mogelijk om aan de slag te gaan 
met de nieuw gekozen OR. Belangrijke zaken voor een nieuw 
gekozen OR zoals het installeren en trainen van de nieuwe 
OR-leden, alsook het samenstellen van de verschillende OR-

commissies, kunnen op dit moment niet 
op juiste wijze worden uitgevoerd. In 
overleg met de huidige OR is besloten, 
dat de huidige OR in de bestaande sa-
menstelling en op basis van de bestaande 
portefeuilleverdeling en bevoegdheden, 
vooralsnog aan zal blijven tot 1 juni a.s. 
De omstandigheden zullen te zijner tijd 
bepalen of deze termijn nog verder ver-
lengd moet worden. 
Via een nieuwsbrief zijn alle werknemers 
van Profcore geïnformeerd over de nieu-
we OR samenstelling van de OR én de  
tijdelijke aanpassing. Namens de Vak-
bond ABW zullen onze leden Erik Plieger 
en Peter Vallinga deel uitmaken van deze 
nieuwe OR. We wensen Erik en Peter héél 
veel succes met hun nieuwe OR-termijn.

ZUYDERLAND MEDISCH CENTRUM
Onlangs zouden er verkiezingen hebben 
plaatsgevonden voor de Ondernemings-
raad (OR) Zuyderland Medisch Centrum. 
Voor de 25 beschikbare zetels van de  
Ondernemingsraad hebben zich 23  
medewerkers kandidaat gesteld. 
Dit betekent dus dat er geen verkiezin-
gen hoeven plaats te vinden en onze kan-
didaat de heer Rainer Olfen gekozen is. 
Voor de huidige OR is in overleg met de vakbonden een verlen-
ging van de zittingsperiode afgesproken tot 1 juli a.s..
De OR zal per 1 juli a.s. formeel starten in de nieuwe samen-
stelling. Proficiat Rainer!

HEREN, ABW-KADERLEDEN: 
PROFICIAT ALLEN EN HÉÉL VEEL SUCCES TOEGEWENST!
Vakbond ABW: STERK IN MAATWERK!

Uitslag OR-verkiezingen

Peter van der Sluijs Peter Vallinga

Erik Pflieger

Rainer OlfenJos Rook

Thei Stoffels
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Na vele vragen van onze leden heeft de redactie van  
Vizier besloten om deze SPECIAL volledig te wijden aan het 
Corona Virus, ook wel bekend als Covid-19, de impact daar-
van, de genomen maatregelen door het kabinet en de vele vra-
gen waarmee onze leden op hun werk geconfronteerd worden.
Vermeldenswaard is ook dat we reeds medio maart jl., direct 
na de eerste persconferentie van premier Mark Rutte, via on-
ze website en per mail al onze leden (met een bij ons bekend 
emailadres) hebben geïnformeerd over de betekenis van deze 
maatregelen en een overzicht van zaken waarmee ze te ma-
ken kunnen krijgen.

In deze special besteden wij specifieke aandacht aan:
- Intelligente lockdown – Het nieuwe normaal
- De Routekaart 
- Steunmaatregelen kabinet helpen ruim 2 miljoen mensen
 * Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
 * Tijdelijke Overbruggingsregeling zelfstandig
   ondernemers (TOZO)
 * Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren
  (TOGS)
- Kinderopvang
- Moeten werknemers ingaan op verzoeken van werkgevers?

INTELLIGENTE LOCKDOWN – HET NIEUWE NORMAAL
Op 15 maart jl., kort na de eerste persconferentie van premier 
Mark Rutte, kwam bij 17 miljoen Nederlanders pas echt het 
besef dat niet alleen de rest van de wereld, maar ook Neder-
land te maken heeft met een dodelijk virus, het Corona virus, 
ook wel bekend als Covid-19. Héél de wereld heeft te maken 
met een pandemie.
Dit virus leidde tot maatregelen, ook wel bekend als de intel-
ligente lockdown. Zo stringent maar met één doel: het veilig 
stellen van onze gezondheid en die te doen prevaleren boven 
de economie. Een niet makkelijke beslissing maar wel de juis-
te! Dit laatste leidde wel tot een mokerslag van jewelste op de 
Nederlandse economie, waarvan het effect inmiddels bekend 
is: het per direct sluiten van o.a. alle scholen, universiteiten, 
opleidingsinstituten, sportscholen, restaurants, kappersza-
ken en schoonheidssalons, het annuleren van alle voorstel-

lingen in o.a. concertgebouwen, 
theaters en schouwburgen.
Werknemers werd geadviseerd om 
zo veel mogelijk van huis uit te werken, 
kinderen (en/of kleinkinderen) mochten niet meer op bezoek 
bij hun ouders (en/of oma’s en opa’s)  thuis, in het ziekenhuis 
en zorg- en verpleegtehuizen.

Het nieuwe normaal is: Houd 1,5 meter afstand, blijf zoveel 
mogelijk thuis, blijf thuis als je ziek bent, ga alleen naar de 
winkel/apotheek als het moet, en hoest, nies in je elleboog 
en was regelmatig je handen. En vergeet vooral niet om na 
eenmalig gebruik het door jou gebruikte papieren zakdoekje 
direct weg te gooien ter voorkoming van besmetting.
Moet je werken dan dient de werkgever maatregelen te treffen 
zodat je je werk veilig kan doen. 
Kortom een wirwar van regels, maar angst doet veel met 
mensen. De straten werden stiller, de winkels rustiger en van 
de reguliere zorg werd uit angst voor besmetting nauwelijks 
gebruik gemaakt.
Nederland maakte kennis met onze nieuwe helden, namelijk 
de zorgverleners in de meest brede zin van het woord.
Met luid applaus en indrukwekkende vormen van eerbetoon 
werden grote gebaren van immense dank ten toon gespreid 
én geuit. Chapeau! Maar een crisis als deze deed ook vele 
mooie kanten van onze Nederlandse samenleving ontwaken. 
Vergeten kernwaarden als zorgen voor elkaar, samen zijn we 
sterk(er) en letten op elkaar en er zijn voor elkaar, kwamen 
gauw weer in werking. Hoe mooi is dat! 
Niemand, echt niemand wil, kijkend naar de enge beelden, 
besmet worden met Covid-19. Want los van de ernst van de 
ziekte is het einde ook behoorlijk wrang, nl. je laatste adem 
uitblazen zonder je dierbaren.
Laten we met z’n allen hopen dat er snel een vaccin komt want 
alleen dan kunnen we enigszins terug naar het oude normaal.

DE ROUTEKAART 
Op 6 mei jl. was er weer een persconferentie van onze pre-
mier Mark Rutte en de minister van Volksgezondheid Hugo 
de Jonge.
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Bijna 7 miljoen Nederlanders hoorden wat de nieuwe route-
kaart voor Nederland wordt per 11 mei 2020.
Zie bovenstaande afbeelding.

STEUNMAATREGELEN KABINET
HELPEN RUIM 2 MILJOEN MENSEN
Zoals bekend zijn er verschillende financiële noodregelingen 
voor werkgevers en zelfstandigen die getroffen zijn door de 
coronacrisis. Deze regelingen dienen om banen en inkomens 
van zoveel mogelijk mensen veilig te stellen, en de vitaliteit 
van onze economie te ondersteunen.

Een overzicht van alle regelingen treft u via deze link:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-
financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen

Drie van deze belangrijke maatregelen, te weten de Tijdelijke 
Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de 
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 
(TOZO) en de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen 
Sectoren(TOGS) bespreken we in het onderstaande.

We weten dat het voor veel be-
drijven, werknemers en zelf-
standigen echt zware tijden 
zijn. Het is goed dat het kabinet 
met deze regelingen nu al ruim 
2 miljoen mensen kan helpen. 
Want op deze manier proberen 
we zoveel mogelijk banen te be-
houden, zodat mensen straks 
weer aan de slag kunnen en de 
economie na de coronacrisis 
weer op gang kan komen. Dat 
lukt niet voor iedereen, want 
we zien helaas dat mensen on-
danks de maatregelen toch hun 
baan verliezen. Ook de komen-
de maanden zijn nog heel onze-
ker. We volgen de ontwikkelin-
gen op de voet!

Tijdelijke Noodmaatregel
Overbrugging Werkgelegen-
heid (NOW)
Ondernemers kunnen met de 
Tijdelijke Noodmaatregel Over-
brugging voor Werkgelegenheid 
(NOW) tot maximaal 90% van 
hun loonkosten vergoed krijgen 
als ze verwachten  ten minste 
20% omzet te verliezen over 3 
maanden door de coronacrisis. 

Zij kunnen bij het UWV een 
aanvraag indienen voor een te-
gemoetkoming in de loonkos-
ten, en hiervoor een voorschot 
ontvangen. Hiermee kunnen 
zij werknemers met een vast en 

met een flexibel contract doorbetalen. De tegemoetkoming 
kan in ieder geval voor drie maanden (tot en met 31 mei 2020) 
aangevraagd worden.

Een werkgever kan o.a. onder de volgende voorwaarden voor 
de NOW in aanmerking komen:
• Hij vraagt gedurende de periode waarover hij de tegemoet-

koming ontvangt géén ontslag aan voor zijn werknemers 
wegens bedrijfseconomische redenen.

• Hij krijgt daarbij de mogelijkheid om een reeds ingediende 
ontslagaanvraag in te trekken.

• Hij is verplicht om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te hou-
den als voor de coronacrisis. Dat betekent dat hij zijn werk-
nemers 100% doorbetaalt.

• Hij is verplicht om de subsidie uitsluitend te gebruiken voor 
betaling van de loonkosten.

• Hij is verplicht om de werknemersvertegenwoordiging te 
informeren over een toegekende aanvraag.

Als blijkt dat een werkgever een NOW-toekenning ontvangt 
tussen 18 maart en 31 mei 2020, dan kan die wegens bedrijfs-
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economische redenen geen ontslagaanvraag indienen  bij het 
UWV. Dit is namelijk een van de voorwaarden van de NOW. 
Schendt de werkgever deze voorwaarde toch door een ontslag-
aanvraag in te dienen bij UWV, dan kan UWV het voorschot 
of de subsidie korten, opschorten of terugvorderen.

Tussen de start op 6 april en 30 april jl. zijn er ongeveer 
114.000 aanvragen ingediend, waarvan 75.000 in de eerste 
vier dagen. Tot nu toe zijn er 104.000 aanvragen goedge-
keurd. Aan deze bedrijven is nu € 1,9 miljard aan voorschot-
ten uitgekeerd. Daarmee zijn ongeveer 1,7 miljoen mensen 
bereikt. Ongeveer 6.700 aanvragen zijn afgewezen, voorna-
melijk omdat de loonsom in januari en in november 0 euro 
bedraagt of dat er geen loonsom in januari en november is. De 
meeste aanvragers (68%) zijn kleine werkgevers met 1 tot 10 
werknemers.

Op 8 mei jl. heeft minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) 
laten weten dat het kabinet de regeling gaat verlengen, maar 
dat de boete op het ontslaan van mensen verdwijnt om andere 
banen in het bedrijf te behouden. Hij herhaalde verder dat er 
nieuwe voorwaarden komen voor bedrijven die gebruik willen 
maken van de NOW-regeling. Zo mogen ondernemingen geen 
winstuitkering aan aandeelhouders uitdelen, geen dividend 
uitkeren en niet meer eigen aandelen inkopen. Verder denkt 
Koolmees aan omscholing van werknemers.
Ook stelt hij dat het onvermijdelijk is dat er alsnog bedrijven 
failliet gaan en dat mensen hun baan kwijtraken.

Tijdelijke Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 
(TOZO)
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 
(Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om onder-
nemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is 
voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voor-
ziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als 
het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal mini-
mum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquidi-
teitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

De Tozo is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelf-
standigen (Bbz), maar op punten worden de voorwaarden tij-
delijk versoepeld. De regeling wordt uitgevoerd door gemeen-
ten. Zzp’ers die een beroep willen doen op de regeling kunnen 
daarvoor terecht bij de gemeente waar zij staan ingeschreven.

Omdat de uitvoering van de Tozo bij gemeenten ligt en dus 
heel verspreid is, zijn precieze cijfers pas over enige tijd be-
schikbaar. Momenteel wordt het aantal aanvragen geschat op 
ongeveer 343.000. Dit zijn aanvragen voor ondersteuning in 
levensonderhoud of voor een lening voor bedrijfskapitaal. Tot 
en met 22 april jl. zijn de meeste aanvragen ontvangen voor 
inkomensondersteuning.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)
De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren 
(TOGS) is om ondernemers te ondersteunen die directe 
schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het  
COVID-19 virus in te dammen.

Via deze regeling kan deze specifieke groep ondernemers 
sinds vrijdag 27 maart jl. een eenmalige tegemoetkoming van 
€ 4.000 netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten betalen, 
zoals bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand. De TOGS is 
aan te vragen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona van vrijdag 
27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. De onderne-
ming moet gevestigd zijn in Nederland en de hoofdactiviteit 
of nevenactiviteit moet blijken uit de inschrijving met peilda-
tum 15 maart 2020 in het handelsregister. De uitbetaling van 
de gift vindt zo snel als mogelijk plaats nadat de aanvraag is 
ingediend.

Een gedetailleerd overzicht van sectoren is beschikbaar, hier 
kunt u de lijst met branches en sectoren bekijken via de link: 
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/
togs/vastgestelde-sbi-codes-0.

KINDEROPVANG
Als maatregel tegen het coronavirus was de kinderopvang in 
Nederland gesloten van 16 maart tot en met 10 mei jl. Het 
kabinet heeft ouders gevraagd om de rekening voor de kin-
deropvang te blijven betalen. De SVB betaalt daarom de eigen 
bijdrage kinderopvang aan deze ouders.
Heeft u de eigen bijdrage doorbetaald, dan hoeft u niets te 
doen. U krijgt de vergoeding automatisch op uw bankreke-
ning gestort in juni, uiterlijk juli. U krijgt dan ook een brief 
van SVB.
Indien u vragen heeft, houd de website van de SVB in de ga-
ten. Klik dan op de volgende link:
https://www.svb.nl/nl/algemeen/nieuws/svb-betaalt-ei-
gen-bijdrage-kinderopvang

Vanaf medio mei leest u meer informatie op de website van de 
SVB. Vragen over de vergoeding konden bij het gereed maken 
van deze kopij nog niet beantwoord worden door de SVB.

Op de volgende link vindt u de meest gestelde vragen van ou-
ders over de gevolgen van het coronavirus voor de kinderop-
vang: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-
covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-
en-onderwijs/ouders

MOETEN WERKNEMERS INGAAN OP VERZOEKEN VAN 
WERKGEVERS?

TOP 5 VRAGEN VAN WERKNEMERS

We bespreken de volgende Top 5 vragen:
1. Het opnemen van vrije dagen.
2. Kan ik mijn reeds goedgekeurde vakantie intrekken?
3. Het afzien van salarisverhoging.
4. Het inleveren van loon.
5. Het aanvragen van ontslag voor werknemers met een  

vast contract. 

Voor alle 5 vragen geldt dat we zien dat in kleine bedrijven 
soms geprobeerd wordt om op individuele basis dit te ver
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plichten. En zoals hierboven reeds beschreven wil het kabinet 
in de coronacrisis banen en inkomens van mensen bescher-
men via de steunmaatregelen als de  NOW- en TOZO regeling. 
Deze zorgen ervoor dat ondernemers hun werknemers niet 
hoeven te ontslaan. Werknemers vragen zich dan ook steeds 
vaker af waarom ze vragen krijgen om qua arbeidsvoorwaar-
den, wellicht tijdelijk, in te leveren, er van overtuigd dat de 
overheid juist hiervoor de compensatieregelingen in het leven 
heeft geroepen?
Een saillant detail is dat uit een recente enquête van werkge-
versvereniging AWVN blijkt dat 58 % van de werkgevers een 
beroep heeft gedaan op zijn werknemers om vakantiedagen 
op te nemen om zo een hausse aan verlofaanvragen in het 
najaar te voorkomen. Meerdere uitkomsten van deze AWVN 
enquête ziet u in de illustratie bovenaan op deze pagina.
Bron: AWVN. Tweede AWVN-enquête ‘Effecten van de coronacri-
sis op bedrijven (eindrapport 30-04-2020)

Sommige bedrijven gaan daarin nog een stapje verder. Zo 
schreef Talpa automatisch 4 dagen af van het verlofsaldo en 
verzekeringsreus AON vroeg zijn medewerkers om 20 % sa-
laris in te leveren. En last but not least brancheorganisatie 
Koninklijke Horeca Nederland (KHN) riep de vakbonden, 
tevergeefs, op mee te werken aan een gespreide betaling van 
het vakantiegeld of het staken van de opbouw ervan. KHN-
voorzitter vindt dat het personeel ook offers moet brengen. 
We wijzen onze leden altijd op hun rechten én winkansen, 
maar wat je dan ziet is dat werknemers toch vaak instemmen, 
omdat ze bang zijn, ondanks de nadelige  gevolgen. 

We vinden het in ieder geval niet van goed werkgeverschap ge-
tuigen om werknemers onder druk te zetten. Ons inziens kun 
je altijd over en weer zeker bekijken wat er mogelijk is maar 
dan wel in goed overleg met elkaar en niet eenzijdig bepaald.
Een ander aspect daarentegen is dat als deze crisis zo doorgaat 
en ook nadelige gevolgen gaat hebben voor het voortbestaan 
van het bedrijf en dus de werkgelegenheid, dan is het verstan-
dig om dit soort gesprekken niet met individuele werknemers 
te laten plaatsvinden maar dit altijd over te laten aan de vak-
bonden en de ondernemingsraad (als die er is).  
1. Het opnemen van vrije dagen.
Ook in tijden van nood zijn de cao, de wet én de arbeidsover-
eenkomst bepalend. 
Een werkgever mag aan zijn werknemers vragen om een aan-
tal vrije dagen op te nemen, maar hij moet/kan het niet ver-
plichten. De werknemer hoeft daar geen gehoor aan te geven. 
Kortom, een werkgever mag niet eenzijdig de arbeidsvoor-

waarden wijzigen. Doet hij het toch, dan kan een werknemer 
dat succesvol aanvechten. Maar wat we dan zien is dat veel 
werknemers in een spagaat zitten en zich dan ook afvragen of 
het wel zin heeft, nl. een aantal verlofdagen inleveren of ruzie 
met zijn baas en zijn collega’s. Het blijft altijd een lastige afwe-
ging en de afzonderlijke feiten en omstandighedenb bepalen 
wat wel en niet verstandig is.
2. Kan ik mijn reeds goedgekeurde vakantie intrekken?
Rondom de recente meivakantie kwamen er veel vragen hier-
over en dan met name of je als werknemer je vrije dagen een-
zijdig kan intrekken omdat de geplande vakantie niet door-
ging? Het antwoord is ‘Nee’. 
Als de verlofdagen zijn goedgekeurd, kun je niet meer terug 
als je geen toestemming krijgt van de werkgever. Andersom, 
als een werkgever een gewichtige reden heeft, hoeft hij de 
aanvraag niet goed te keuren c.q. kan hij de vakantie-aan-
vraag afwijzen. Werkgevers die geen werk hebben voor hun 
personeel, kunnen werknemers dus zeker niet verplichten om 
hun vakantiedagen op te nemen, zie ook vraag 1.
3. Het afzien van salarisverhoging.
4. Het inleveren van loon (o.a. bij AON en KHN).
Net als bij vraag 1 en 2 geldt dat de cao, de wet én de indivi-
duele arbeids-overeenkomst en dat de werkgever niet zomaar 
eenzijdig arbeidsvoorwaarden kan wijzigen.
In Angelsaksische landen als Amerika en het Verenigd Ko-
ninkrijk is dit niet vreemd, maar in Nederland hebben vak-
bonden en werkgevers na vele jaren van onderhandelen de 
arbeidsvoorwaarden van de werknemers goed geregeld. Aan 
deze verworven zekerheden kan nimmer eenzijdig door welke 
werkgever dan ook getornd worden.
Aan de werknemers die toch zwichten voor de vraag van de 
werkgevers om af te zien van een loonoffer (salarisverhoging 
of inleveren van loon), geven we nog het volgende mee: Een 
loonoffer betekent ook: minder pensioenopbouw, minder op-
bouw van vakantiegeld en mocht je tóch op straat komen te 
staan, dan is ook het WW-bedrag waar je recht op hebt lager. 
De WW is namelijk gekoppeld aan je laatstverdiende salaris 
berekend over 12 maanden. 
5. Het aanvragen van ontslag voor werknemers met een 
vast contract.
Ik heb een vast contract en vraag me af of mijn werkgever me 
kan ontslaan. Als er sprake is van bedrijfseconomische om-
standigheden, kan een werkgever ontslag aanvragen. Maar 
als je een vast contract hebt, kan dat niet in alle gevallen, 
want als je werkgever aanspraak heeft gemaakt op de NOW-
regeling - de loonkosten-subsidieregeling vanuit de overheid 
- kan dat niet meer. Een van de spelregels van die regeling 
is namelijk dat je geen ontslag mag aanvragen vanwege be-
drijfseconomische redenen. Doet je werkgever het toch, dan 
moet die een boete betalen. Als je werkgever vóór 1 juni 2020 
een ontslagaanvraag doet om zijn bedrijf te redden en dus nog 
steeds gebruik maakt van de verlengde NOW regeling, dan 
moet die bovendien aangeven dat hij geen gebruik heeft ge-
maakt van de NOW en waarom niet.

Let wel, na 1 juni, de datum waarop de NOW regeling voor een 
periode van 3 maanden verlengd wordt tot 31 augustus a.s., 
gelden volgens minister Koolmees iets andere voorwaarden 
dan in de eerste regeling, zoals hierboven reeds is opgemerkt.

34%
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LOONMUTATIES EN EENMALIGE UITKERINGEN

CAO Per 1 januari 2020
Abbott Healthcare Products  Loonmutatie 0,7 %
Bedrijfsverzorgingsdiensten voor
land- en tuinbouw Loonmutatie 1 %
Bos en Natuur- raamcao Loonmutatie 2,5 %
Dierenartspraktijken Loonmutatie 2,9 %
Dierenartspraktijken 
Dierenartsen in loondienst Loonmutatie 2,9 %
Drankenindustrie en 
de Groothandel in Dranken Loonmutatie 2,5 %
Handelsvaart Loonmutatie 3 %
Hellende daken Loonmutatie 2,25 %
Horeca- en aanverwante bedrijf Loonmutatie 3 %
Houthandel-groothandel-machinale 
bewerking-verduurzaming Loonmutatie 3,25 %
Informatie-, Communicatie- en 
Kantoortechnologiebranche Loonmutatie 2,75 %
Margarine- en Spijsvetindustrie Loonmutatie 0,3 %
Nederlandse Baksteenindustrie Loonmutatie 1,8 %
Nederlandse Podia  Loonmutatie 1,5 %
Unilever Nederland Holdings B.V. Loonmutatie 2,6 %
Ziekenhuizen Loonmutatie 5 %
Ziekenhuizen Eenmalige uitkering 
 van € 1200

CAO Per 1 februari 2020
Foodservice en Groothandel in 
levensmiddelen en Horecaproducten Loonmutatie 2,8 %

CAO Per 1 maart 2020
Kartonnage en flexibele 
verpakkingenbedrijf Loonmutatie 3 %

CAO Per 1 april 2020
Abbott Healthcare products Loonmutatie 2,5 %
ABN-AMRO Loonmutatie 2,75 %
Plumveeverwerkende Industrie Loonmutatie 3 %
Technische Groohandel Loonmutatie 3 %

CAO Per 1 mei 2020
Afbouw Loonmutatie 3 %
Tata Steel BV Ijmuiden Loonmutatie 2,5 %

CAO Per 1 juni 2020
Gehandicaptenzorg Loonmutatie 3,4 %
Grafimedia Loonmutatie 1 %
Jeugdzorg Loonsverhoging 
 van € 200 
Textielverzorging Loonmutatie 2,25 % 
Verpleeg-, verzorgingshuizen 
en Thuiszorg Loonmutatie 3,5 %

CAO-Nieuws
Bronnen: SDU Uitgevers, CAO e-nieuws 2020 periode 17-01-2020 t/m 08-05-2020

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

ONDERHANDELAARSAKKOORD CAO SOCIALE WERK-
VOORZIENING 2020
 
Partijen betrokken bij de onderhandelingen voor de CAO So-
ciale Werkvoorziening (SW) zijn op 20 april jl. een onderhan-
delaarsakkoord overeengekomen. Partijen hebben de intentie 
om te komen tot een langjarige CAO. Dit blijkt op dit moment 
echter niet haalbaar. Hierbij speelt een rol dat als gevolg van 
de coronacrisis normaal onderhandelen niet mogelijk is. Bo-
vendien kan het vorig jaar afgesproken onderzoek naar eerder 
stoppen met werken nog niet worden afgerond, onder meer 
doordat de wettelijke mogelijkheden nog niet in alle opzich-
ten bekend zijn. Aangezien partijen wel de behoefte hebben 
om duidelijkheid te bieden over de loonsverhoging per 1 juli 
2020, is opnieuw gekozen voor een kortdurende CAO. 
Partijen treden vervolgens direct in overleg over de cao voor 
2021 en verder, met de intentie om hierover uiterlijk eind sep-
tember 2020 overeenstemming te hebben. 

Partijen komen het volgende overeen: 
1. Looptijd 
 De nieuw overeengekomen cao heeft een looptijd van één 

jaar, te weten van 1 januari 2020 tot en met 31 december 
2020. 

2. Salarisontwikkeling 
 Partijen spreken af om door te gaan met de in de cao 2015-

2018 gemaakte afspraak over loonontwikkeling conform 
de LPO-systematiek (LPO staat voor Loon-prijs-ontwikke-
ling). Partijen hebben overeenstemming bereikt over een 
‘’cao-model’’, waarmee het LPO-bedrag van het ministerie 
van SZW wordt omgezet in de cao-loonsverhoging. 

 Wat betekent dit? 
 Werknemers die meer dan het wettelijk minimumloon 

(WML) verdienen, ontvangen per 1 juli 2020 een loonsver-
hoging gelijk aan de WML-indexatie van 1 juli 2020, dat is 
1,6 %. Daarnaast ontvangen zij in januari 2021 het verschil 
tussen de LPO verhoging in procenten over 2020 en de eer-
der ontvangen WML-indexatie van juli 2020. 

 Partijen gaan zo spoedig mogelijk met de Staatssecretaris 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)in overleg om 
een langjarige afspraak te maken over de toekenning van 
LPO voor koopkrachtbehoud van SW-werknemers. 

3. Onderzoek eerder stoppen met werken 
 Partijen zijn naar aanleiding van het Pensioenakkoord en 

de in de cao 2019 gemaakte afspraak bezig met een onder-
zoek naar de mogelijkheden om vóór de AOW-gerechtige 
leeftijd te kunnen uittreden. Dit onderzoek is erop gericht 
om te komen tot een zowel voor werknemers als werkgevers 
betaalbare regeling om vanaf 1 januari 2021 desgewenst 
eerder te kunnen stoppen met werken. Op dit moment zijn 
nog te veel factoren (onder andere elementen in de wet-
geving) onzeker om het eens te kunnen worden over zo’n 
regeling. Partijen spreken af het onderzoek en het overleg 

daarover uiterlijk in september dit jaar af te ronden. De uit-
komsten van het onderzoek, de uitwerking van het pensi-
oenakkoord en de wetgeving die daar uit volgt maken deel 
uit van de intentie hierover een afspraak te maken in de cao 
voor 2021 en verder. 

4. Pensioen 
 Zonder nadere afspraken verwachten partijen vanaf 2021 

een forse stijging van de pensioenpremie, hetgeen niet in 
het belang is van zowel werkgevers als werknemers. Om 
ook de komende jaren een stabiele en betaalbare pensioen-
premie na te streven, zonder de kwaliteit van de pensioen-
regeling SW aan te tasten, spreken partijen af: 

a) vast te houden aan de systematiek waarbij de premie voor 
een periode van 5 jaar wordt vastgesteld; 

b) de ambitie voor toeslagverlening (het indexeren van de 
pensioenopbouw en pensioenuitkeringen) vanaf 1 januari 
2021 te wijzigen van loon- naar prijsinflatie, waarmee de 
dreigende forse premiestijging wordt voorkomen. 

5. Afschaffen koffie- en theegeld 
 Partijen zijn het er over eens dat het laten betalen van 

werknemers voor koffie- en theegeld niet meer van deze 
tijd is. Daar waar de eigen bijdrage van werknemers nog 
van toepassing is wordt deze vanaf 1 juli 2020 afgeschaft. 

6. Gezamenlijke actie WGA-premie 
 Partijen vinden de heffing van de WGA-premie (Regeling 

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) voor een 
doelgroep die daar (bijna) nooit een beroep op doet oneer-
lijk. Partijen zullen gezamenlijk actie ondernemen richting 
het Rijk voor afschaffing van de heffing van de WGA-pre-
mie voor de sector SW. 

7. Technische wijzigingen 
 Alle cao-partijen hebben meerdere kleine en technische 

voorstellen voor wijziging van de cao gedaan. Een aantal 
technische wijzigingen zal worden doorgevoerd in de cao 
SW 2020. De voorstellen waarover nog geen overeenstem-
ming is, worden onderwerp van overleg voor de cao voor 
2021 en verder. Partijen gaan over dit onderhandelaarsak-
koord zo spoedig mogelijk hun leden raadplegen. We hou-
den u op de hoogte van de uitkomst van deze raadpleging. 

ONDERHANDELINGSRESULTAAT DSM CAO 
Op 28 februari jl. hebben DSM NL Services BV en de vakbon-
den een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe 
cao voor DSM. Dit resultaat is door de vakbonden voorgelegd 
aan hun leden. Uiterlijk 19 maart jl. zouden de vakbonden la-
ten weten of de leden instemmen met dit CAO resultaat, maar 
bij het gereed maken van de kopij was de uitkomst nog niet 
bekend.
In het onderstaande op hoofdlijnen de belangrijkste punten 
van dit onderhandelingsresultaat:

1. Looptijd
De nieuwe 2 jarige cao geldt van 1 april 2020 tot en met 31 
maart 2022 

2. Inkomen
De individuele jaarsalarissen (%) en de salarisschalen (nomi-
naal) worden als volgt structureel verhoogd: 
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• 1 juli 2020: nominale verhoging van 1000,- bruto;
• 1 juli 2020: procentuele verhoging van 2%;
•  1 januari 2021: nominale verhoging van 1000,- bruto;
•  1 april 2021: procentuele verhoging van 2%;

Gelijke beloning/leefbaar loon
• Bij DSM is het beloningssysteem begrijpelijk en transpa-

rant. DSM beloont medewerkers met gelijkwaardig werk op 
gelijkwaardig niveau (zie equal pay statement).

• Medewerkers werkzaam bij DSM op basis van een arbeids-
overeenkomst verdienen een inkomen van tenminste 
€ 14,00 euro bruto per uur en zijn zo in staat een minimaal 
leefbaar inkomen te verwerven. 

• DSM handhaaft een loonschaal op C32 niveau. Deze schaal 
zal enkel gebruikt worden voor posities in kader van leer-
werk en/of begeleidingstrajecten. 

Compensatie indexering m.b.t. nominaal deel
De onderstaande vier arbeidsvoorwaarden volgen de algeme-
ne loonsverhoging. Er is overeengekomen om per genoemde 
data de 2% salarisverhoging en 1000 euro nominaal (1%) om 
te zetten naar (in totaal) 3% algemene indexatie voor: 
1. Pensioenindexatie 
2. Indexatie deel van persoonlijke transitietoeslag 
3. Persoonlijke toeslagen/ bijbetalingen 
4.  BHV vergoedingen 

3. Resultaatbeloning
De resultaatbeloning wordt per 1 januari 2021 aangepast: 
Loonschalen C32-C37 
• De resultaatbeloning wordt omgezet in een winstdelings-

regeling afhankelijk van bedrijfstargets: 50% DSM NV  
resultaat en 50% het resultaat van het betreffende bedrijfs-
onderdeel. 

Loonschalen C38-C44 
De resultaatbeloning wordt in lijn gebracht met het DSM’s 
global STI framework. De 3 onderdelen van de resultaatbelo-
ning wijzigen:
• 20% gekoppeld aan (A) DSM NV targets, 
• voor 40% aan (B) targets van het betreffende bedrijfson-

derdeel en 
•  voor 40% aan (C) individuele targets. 

De A en B targets worden conform het bedrijfsbrede target-
proces vastgesteld . Het uitbetalingsschema wordt aangepast; 
de maximale uitkering wordt verhoogd van 150% naar 200% 
en de uitbetaling is 0% bij Ebitda realisatie lager dan 75%. 
• Een individuele beoordeling moet minimaal Goed zijn om 

in aanmerking te komen voor een resultaatbeloning. Voor 
medewerkers met beoordeling Zeer Goed wordt de score op 
het C target vermenigvuldigd met factor 1,2 en voor mede-
werkers met beoordeling Excellent met factor 1,5. 

• De CEOD geeft een advies m.b.t. aanscherpen van spelre-
gels (incl. Klachtencommissie) naar werkgroep beoordelen/
ontwikkelen. 

• Bonus percentages blijven gelijk (C32 t/m C36 hebben 3% 
bonus, C37 t/m C41 hebben 5% bonus, C42 en hoger heb-
ben 12% bonus)

• Sales posities kunnen onder de werkingssfeer van het glo-
bal sales incentive plan (SIP) worden gebracht in plaats van 
onder bovenstaand global STI plan. 

4. Compensatie voor overwerk
CAO partijen streven ernaar om compensatie van overwerk 
te verwerken via MyChoice. De medewerker kan zo zelf de 
keuze maken voor compensatie in geld of tijd. Deze keuze-
mogelijkheid kan pas worden geeffectueerd nadat een nieuwe 
MyChoice tool is doorgevoerd. Totdat de nieuwe regeling van 
kracht is wordt de 3 maanden termijn als periode waarbin-
nen overwerk gecompenseerd moet zijn uitgebreid naar het 
betreffende kalenderjaar als periode waarbinnen overwerk 
gecompenseerd moet zijn. 

5. Pensioen 
Afgesproken is om de cao onderhandelingen en pensioen-
onderhandelingen niet te bundelen. Om dit mogelijk maken 
stellen we nu vast dat de premie ongewijzigd blijft. Na de cao 
onderhandelingen zullen vervolgens de pensioenonderhan-
delingen gaan over de inhoud van de pensioenovereenkomst 
2021, die onderdeel uitmaakt van de cao. 

6. Flexibiliteit 
Om de flexibiliteit in arbeidsvoorwaarden uit te breiden en ter 
ondersteuning van een generatiebestendig inzetbaarheids-
beleid zijn de volgende afspraken gemaakt: 

Pensioenopbouw tijdens ouderschapsverlof 
Medewerkers die na de geboorte meer tijd willen nemen voor 
hun kinderen kunnen gebruik maken van het wettelijk ouder-
schapsverlof. In deze periode waarin tijdelijk minder wordt 
gewerkt ontvangt de medewerker minder salaris en bouwt 
daardoor minder pensioen op. DSM vult vanaf 1 januari 2021 
de pensioenopbouw aan tot 100% (van het laatst ontvangen 
inkomen voorafgaand aan de ingangsdatum van het ouder-
schapsverlof). 
Aanvullend geboorteverlof (wet WIEG) 
Vanaf 1 juli 2020 treedt de wet WIEG in werking. Partners 
kunnen 5 weken aanvullend geboorteverlof nemen. DSM vult 
de UWV-uitkering (70% van het maximaal dagloon) tot 100% 
van het individueel jaarinkomen. 
Verbetering faciliteiten voor Mantelzorgers 
Medewerkers die mantelzorg verlenen, kunnen gebruik ma-
ken van het wettelijk recht op zorgverlof. In deze periode 
waarin tijdelijk minder gewerkt wordt, ontvangt de medewer-
ker minder salaris en bouwt daardoor minder pensioen op. 
Vanaf 1 januari 2021 zal de pensioenopbouw (en de dekking 
voor het nabestaanden pensioen) bij zorgverlof worden ge-
continueerd op hetzelfde peil als de reguliere contractuele ar-
beidsduur. CAO partijen zijn overeengekomen om gedurende 
de looptijd van de CAO een studie uit te voeren naar mantel-
zorgers bij DSM om meer inzicht te krijgen hoe mantelzorg-
taken gecombineerd worden met werk en welke behoefte er 
bestaat aan ondersteuning en begeleiding. 
Verbetering bijzonder verlof bij overlijden 
Het bijzonder verlof bij overlijden zal voor (stief/pleeg/
schoon/groot) ouders, broers, zussen en kleinkinderen wor-
den uitgebreid naar maximaal 4 dagen. 
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Effectief verlofmanagent om balans belasting – belastbaar-
heid (en werkdruk) gezond te houden 
Medewerkers moeten verlof opnemen om de balans belasting 
- belastbaarheid (werkdruk) goed te houden. In dit kader ligt 
er een belangrijke verantwoordelijkheid bij de medewerker en 
de manager. 

Sparen en verjaren van verlof worden als volgt aangepast: 
De (boven)wettelijke vakantie-uren worden zoveel als mo-
gelijk opgenomen in het kalenderjaar waarin het recht ont-
staat. Als dat bij uitzondering door bedrijfsomstandigheden 
niet mogelijk is, worden de niet opgenomen bovenwettelijke 
vakantie-uren toegevoegd aan de verlofspaarregeling. Indien 
het maximum van de verlofspaarregeling is bereikt worden 
de uren automatisch uitbetaald. Het saldo van de verlofspaar-
regeling is per 1 januari 2021 maximaal 1000 uren. Mede-
werkers die op dit moment een hoger saldo hebben zullen dit 
behouden. 

TOR / verlofplan 60+ 
De toekenning van de TOR uren wordt voorwaardelijk ge-
steld aan het hebben van een verlofplan. Het verlofplan is er 
op gericht om medewerkers zo gezond en fit mogelijk de (pre)
pensioen-gerechtigde leeftijd te laten halen. In dit kader geldt 
dat wettelijk en bovenwettelijk verlof samen met het TOR 
verlof ingepland dienen te worden zodat dit gelijkmatig over 
een jaar wordt opgenomen. Het moment waarop een verlof-
plan moet worden opgesteld, is voorafgaand aan de 60 jarige 
leeftijd. 
Uitbreiding regeling vrijwillige demotie 
Bij een verzoek tot vrijwillige demotie geldt een afbouwrege-
ling als dit tot verlies van jaarsalaris leidt. Vanaf 1 april 2020 
zal dit ook van toepassing worden op minder betaald werk als 
gevolg van verlies of vermindering van ploegentoeslag. 

DSM bedrijfs aow (vervroegd uittreden) 
In het landelijk Pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt om 
meer maatwerk mogelijk te maken in het arbeidsvoorwaar-
delijk pensioen. Het wetsvoorstel “Wet bedrag ineens, RVU 
en verlofsparen” strekt tot uitwerking van deze maatwerkaf-
spraken. Dit Wetsvoorstel biedt de mogelijkheid tot tijdelijke 
facilitering van uittredingsregelingen door een werkgever 
met een daaraan verbonden tijdelijke versoepeling van de 
pseudo eindheffing (RVU) op regelingen voor vervroegde uit-
treding. Partijen hebben de volgende afspraken gemaakt om-
trent de DSM bedrijfs AOW, die van kracht wordt wanneer het 
Wetsvoorstel is aangenomen:
• Instroom voor medewerkers in ploegen en medewerkers met 
vaste consignatievergoeding, die maximaal 36 maanden voor 
AOW leeftijd zitten, start vanaf 1 januari 2021.
• Vanaf 1 januari 2022 is de regeling toegankelijk voor alle 
medewerkers die max 36 maanden voor AOW leeftijd zitten.
• Medewerkers moeten 7 maanden voor datum deelname 
doorgeven dat ze gebruik willen maken van de regeling.
• Medewerkers die gaan deelnemen ontvangen geen uitkering 
bij pensionering en moeten 15 TOR/vakantie dagen op jaar-
basis over deze periode inleveren (ploegendienst en part-time 
naar rato) • Medewerkers moeten minimaal 2 jaar in dienst 
zijn (direct voorafgaand aan ingangsdatum bedrijfs AOW) De 

verdere afspraken moeten nog worden uitgewerkt (zie inten-
tie-verklaring) en maken dan onderdeel uit van de cao voor 
de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025. 
Zodra hierover meer bekend wordt, volgen meer details. 

My Choice applicatie 
Om de gebruiksvriendelijkheid en de mogelijkheden van 
flexibele arbeidsvoorwaarden te vergroten zal DSM een nieu-
we applicatie invoeren (MyChoice module). DSM wil hiermee 
ook een basis leggen voor uitbreiding van meer duurzame ar-
beidsvoorwaarden (denk bijvoorbeeld aan mogelijkheden om 
duurzame DSM producten te kunnen kopen). DSM zal de vak-
bonden op de hoogte houden van de voortgang in de CEOD 
vergaderingen. 

7. Duurzaam reizen/ woon- werk 
Om duurzame mobiliteit te stimuleren zal DSM een project 
starten waarbij gekeken wordt naar stimuleren Openbaar 
Vervoer, elektrische fiets en elektrische auto, carpoolen etc. 
DSM zal de vakbonden op de hoogte houden van de voortgang 
en de resultaten in de CEOD vergaderingen. 

8. Eindejaarsgeschenk 
In december 2020 en december 2021 verstrekt DSM aan alle 
medewerkers een eindejaarsgeschenk met een waarde van 50 
euro. 

9. Kerstavond toeslag 
Medewerkers in ploegendienst die werken op kerstavond in 
een dienst over de middernacht grens heen gaat, krijgen een 
eenmalige kerstgratificatie van 150 euro netto. 

10. Beeldschermbril/ veiligheidsbril 
In het geval een beeldschermbril of een veiligheidsbril met 
zicht correctie vereist is geeft DSM hiervoor een vergoeding. 
Voorwaarden voor vergoeding van een beeldschermbril /
veilig-heidsbril zijn: de medewerker heeft oogklachten en/of 
houdingsklachten. De vergoeding voor een beeldschermbril/
veiligheidsbril is maximaal € 250,- incl. btw. De medewerker 
ontvangt 1 x per 3 kalenderjaren een vergoeding voor een 
beeldschermbril. Medische indicatie kan deze termijn verkor-
ten en/of het bedrag verhogen (in overleg met de manager). 

11. BHV vergoeding voor centralistenrol 
Centralistenrol wordt opgenomen in BHV vergoedingen met 
een vergoeding van 250 euro bruto per jaar.

Op het kantoor van de Vakbond ABW beschikken wij 
over zeker 250 tot 300 verschillende CAO’s.
Dus…..ook als staat er in het vakblad géén actueel 
bericht over uw CAO, dan hebben wij op kantoor 
bijna zeker toch de nodige informatie bij de hand.

Wilt u wat weten over uw CAO, maak dan een 
afspraak met een van onze vakbondsbestuurders,
 045 - 571 99 55. 
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Voor u gelezen

BEDRAGEN MINIMUMLOON PER 1 JULI 2020
Per 1 juli 2020 wordt het wettelijk minimumloon (WML) ver-
hoogd met 1,6 %. Het nieuwe wettelijk minimumloon voor 
personen van 21 jaar en ouder bedraagt € 1.680,00 bruto per 
maand. Het wettelijk minimumloon is van toepassing voor 
werknemers van 21 jaar en ouder.
De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden 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 bij-
voorbeeld is een volledige werkweek 40 uur. In de horeca en de 
glastuinbouw is dat 38 uur per week.

Per maand, week en dag
Tabel: minimumloon per maand, week en dag
(bruto bedragen per 1 juli 2020)

Leeftijd Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder €  1.680,00 €  387,70 €  77,54

20 jaar €  1.344,00 €  310,15 €  62,03

19 jaar €  1.008,00 €  232,60 €  46,52

18 jaar €      840,00 €  193,85 €  38,77

17 jaar €      663,60 €  153,15 €  30,63

16 jaar €     579,60 €  133,75 €  26,75

15 jaar €      504,00 €  116,30 €  23,26

 
Per uur
Tabel: minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 
40 uur (bruto bedragen per 1 juli 2020)

Fulltime 
werkweek in 

bedrijf

21 
jaar

en ouder

20 
jaar

19 
jaar

18 
jaar

17
jaar

16 
jaar

15 
jaar

36 uur € 10,77 € 8,62 € 6,47 € 5,39 € 4,26 € 3,72 € 3,24

38 uur € 10,21 € 8,17 € 6,13 € 5,11 € 4,04 € 3,52 € 3,07

40 uur € 9,70 € 7,76 € 5,82 € 4,85 € 3,83 € 3,35 € 2,91

Wilt u weten wat uw minimumloon is als u parttime werkt?  
Bereken dan uw minimumloon, via deze link:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/
rekenhulp-minimumloon-berekenen.

GEEN RECHT OP AOW EN KINDERBIJSLAG
DOOR DUITSE MINI-JOB
De Hoge Raad heeft in drie arresten uitspraak gedaan over 
zaken waarin inwoners van Nederland in Duitsland hadden 
gewerkt in een zogenoemde mini-job. Volgens de Hoge Raad is 
een inwoner van Nederland die onderworpen is aan de sociale 
zekerheidsregels van de werkstaat niet verzekerd voor de AOW 
en bestaat er in Nederland ook geen recht op kinderbijslag. Ook 
niet als in de werkstaat door een te laag arbeidsinkomen geen 
vergelijkbare rechten worden opgebouwd.

De belanghebbenden in de drie zaken waren in Duitsland werk-
zaam in een zogenoemde mini-job: een baantje van soms maar 
twee à drie dagen per maand. Toch vielen de Nederlanders on-
der de Duitse sociale wetgeving omdat er in Nederland geen 
werkzaamheden werden verricht. Voor de Duitse versies van 
AOW en kinderbijslag kwamen zij echter niet in aanmerking. 
Dat weerhield de SVB er niet van om een korting toe te passen 
op de AOW-rechten van de Nederlanders. Als reden gaf de SVB 
op dat de Nederlanders gedurende de periode waarin zij pre-
mieplichtig waren voor de Duitse sociale verzekeringen geen 
Nederlandse AOW-premies hoefden te betalen. Over deze peri-
oden bouwden zij dus evenmin AOW-aanspraken op. De werk-
nemers waren het daar niet mee eens. Het geschil mondde uit 
in een lange beroepsprocedure waarbij aan het Hof van Justitie 
van de EU prejudiciële vragen zijn voorgelegd.

Het Hof oordeelde dat een lidstaat van de EU bij het berekenen 
van (een toeslag op) een ouderdomspensioen geen rekening 
hoeft te houden met een periode van buitenlandse sociale ver-
zekeringsplicht. Sterker nog, een niet-bevoegde lidstaat mag 
een ingezete werknemer geen verzekeringsplicht met bijbeho-
rende premiebetaling opleggen. Een niet-bevoegde woonlid-
staat mag wel een ouderdomsuitkering toekennen conform de 
nationale wetgeving. Dit recht op een ouderdomspensioen mag 
de lidstaat berekenen op basis van een ander aanknopingspunt 
dan voorwaarden met betrekking tot werk in dienstbetrekking 
of verzekering. De Nederlandse AOW-verzekering is echter ge-
koppeld aan de premieplicht. De verplichte beperking van de 
premieplicht leidt dus inderdaad tot een korting op het recht 
wwop AOW.

Bron: Wet: art. 6 , 6a AOW Verordening: art. 13 Vo. 1408/71; 
art. 11 Vo. 883/2004 Jurisprudentie: HR 24-01-2020, 16/03746 
bis (ECLI:NL:HR:2020:17), HR 24-01-2020, 16/03747 bis 
(ECLI:NL:HR:2020:18); HR 24-01-2020, 16/03748 bis 
CLI:NL:HR:2020:19)
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OUDERSCHAPSVERLOF WORDT DEELS BETAALD
Het kabinet wil dat mensen meer ruimte krijgen om te kiezen 
hoe ze werken en zorgen willen combineren. Daarom neemt het 
kabinet een derde stap in de verlofregelingen voor ouders van 
jonge kinderen. Zij krijgen vanaf augustus 2022 negen weken 
van het ouderschapsverlof deels doorbetaald. Het kabinet wil 
het daarmee aantrekkelijker maken voor ouders om het ouder-
schapsverlof daadwerkelijk op te nemen.

Dat schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid, minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap en staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.

Minister Koolmees vindt dat de coronacrisis ons meer dan ooit 
heeft laten zien hoe zwaar het is om te werken en te zorgen te-
gelijk. Volgens de minister denkt het kabinet al langer na over 
hoe ze ouders kunnen helpen bij de combinatie van werk en ge-
zin. Door straks het ouderschapsverlof deels te gaan betalen, 
verkleinen ze voor veel gezinnen de belemmering om ouder-
schapsverlof daadwerkelijk op te nemen. Daarmee wordt het 
voor ongeveer 200.000 ouders beter mogelijk om een baan te 
hebben en tegelijkertijd meer tijd thuis te besteden.

Nu al kunnen ouders 26 weken ouderschapsverlof opnemen in 
de eerste acht levensjaren van hun kind. Dat verlof is in principe 
onbetaald, tenzij werkgever en werknemers daar binnen hun 
bedrijf of cao andere afspraken over maken. Daardoor kan niet 
iedereen het zich veroorloven gebruik te maken van het verlof: 
slechts een derde van de ouders neemt ouderschapsverlof op. 
Daarom heeft het kabinet besloten om de eerste 9 van de 26 we-
ken ouderschapsverlof te gaan betalen. Ouders krijgen straks 
van UWV een uitkering ter hoogte van 50% van hun dagloon, 
tot 50% van het maximum dagloon. Om ervoor te zorgen dat 
zowel UWV als bedrijven zich kunnen voorbereiden op deze re-
geling gaat de verlofregeling pas vanaf augustus 2022 in.
Een belangrijk element van het betaalde verlof is daarnaast dat 
het moet worden opgenomen in het eerste levensjaar van het 
kind. Daarmee krijgen gezinnen meer tijd om te wennen aan 
de nieuwe situatie en om samen bewust keuzes te maken over 
de verdeling van werken en zorgen. De overige 17 weken ver-
lof blijven wettelijk onbetaald en kunnen nog steeds tot de 8e 
verjaardag van het kind worden opgenomen. Het blijft mogelijk 
voor werkgevers en werknemers om daar aanvullende afspra-
ken over te maken.

Dit besluit komt voort uit voorstellen van het Interdepartmen-
taal Beleidsonderzoek (IBO) Deeltijdwerk dat op 29 april jl. 
naar de Tweede Kamer is gestuurd. Daaruit blijkt dat deeltijd-
werk een automatisme is geworden in Nederland, want vrou-
wen werken meestal in deeltijd en zorgen daarnaast voor hun 
kinderen of ouders, terwijl mannen vaker voltijds werken en 
gemiddeld minder tijd besteden aan het zorgen voor kinderen, 
andere familieleden of vrienden. Het kabinet wil door het ou-
derschapsverlof deels te betalen, het voor meer ouders makke-
lijker maken om hun eigen keuze te maken in de combinatie 
van werken en zorgen.
De invoering van betaald ouderschapsverlof volgt op de invoe-
ring van extra geboorteverlof voor partners. Sinds 1 januari 

2019 krijgen partners geen twee, maar vijf werkdagen vrij di-
rect na de geboorte van hun kind. Vanaf 1 juli 2020 krijgen zij 
nog eens vijf weken betaald verlof in de eerste zes maanden van 
een baby. Daarmee krijgen partners van moeders in het eerste 
levensjaar van het kind in totaal vijftien weken betaald verlof. 
Moeders hebben recht op betaald zwangerschapsverlof van 
zestien tot twintig weken, en hebben straks bovendien recht 
op negen weken doorbetaald ouderschapsverlof. 
Het kabinet geeft met deze besluiten ook invulling aan de Euro-
pese richtlijn over de werk-privébalans.

Naar aanleiding van het IBO-rapport gaat het kabinet boven-
dien alternatieve inrichtingen van het stelsel van kinderop-
vang en onderwijs uitwerken. De beleidsopties uit het rapport 
dienen hier ook als input voor. Doel is dat de voorzieningen 
voor kinderen zo worden georganiseerd dat kinderen zich op-
timaal kunnen ontwikkelen en ouders met een gerust hart zo 
veel uren kunnen werken als zij graag willen.

Volg de Vakbond ABW
        op Twitter!

www.twitter.com/VbABW
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Wij feliciteren

25-jarige jubilarissen juni 2020
C.J.A. van Wersch uit Simpelveld
P.W. Korvers-Schlein uit Hoensbroek
S. Kramer uit Brunssum
R.J.L. van Dalfsen uit Kerkrade
T.W.J. Haemers uit Heerlen
J.J.J. Caelen uit Kerkrade
R.B. Kok uit Heerlen
M. Bouzagaoui uit Kerkrade
S.R. Chapel uit Hoensbroek
G.J.M.H. Curfs uit Heerlen
J.G.M. Rook uit Brunssum

40-jarige jubilarissen juni 2020
H.C.I.M. Gulpen uit Eys
J. van Vlimmeren uit Heerlen

60-jarige jubilaris juni 2020
J.S. Hell uit Landgraaf

25-jarige jubilarissen juli 2020
P.A. van der Veeke uit Heerlen
J.M.H. Senden uit Schinnen
J.F.G.M. Geurts uit Brunssum
M.M. Bisschops uit Simpelveld
L.D. van de Eijnden uit Heerlen
B.M.P. van der Heyden-Vonken uit 
Heerlen
E.K.J. van der Heyden uit Heerlen

P.M.J. Leblanc uit Hoensbroek
C. van Laar- inden Berken uit Kerkrade
J.A.M. Verheijen uit Sittard
F.M.G. Snijders uit Landgraaf
M.M.H. Deswijzen uit Kerkrade

40-jarige jubilarissen juli 2020
R. Werner uit Kerkrade
A. Boukar uit Eygelshoven

50-jarige jubilaris juli 2020
F.J. Niemans uit Obbicht

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

Overleden 
Op 19 november 2019 overleed in de leeftijd van 61 jaar 
ons bondslid de heer J. Reinders uit Beek

Op 3 januari 2020 overleed in de leeftijd van 62 jaar 
ons bondslid de heer W. Egges uit Kerkrade

Op 3 januari 2020 overleed in de  leeftijd van 49 jaar
ons bondslid de heer R. Gerards uit Kanne

Op 8 januari 2020 overleed in de leeftijd van 85 jaar
ons bondslid de heer C.J. Becholtz uit Kerkrade

Op 23 januari 2020 overleed in de leeftijd van 98 jaar
ons bondslid de heer A. Heuts uit Maastricht

Op 23 januari 2020 overleed in de leeftijd van 85 jaar ons 
bondslid mevrouw A.F.J. Muijtjens-Crombach uit Simpelveld

Op 28 januari 2020 overleed in de leeftijd van 90 jaar ons 
bondslid mevrouw M.G.E. Mikes-Lankhorst uit Oude Tonge

Onlangs overleed in de leeftijd van 85 jaar
ons bondslid de heer H. Bloemen uit Landgraaf

Op 6 februari 2020 overleed in de leeftijd van 60 jaar 
ons bondslid de heer J.G.H.M. Bettonviel uit Born

Op 12 februari 2020 overleed in de leeftijd van 85 jaar 
ons bondslid de heer L.H. Burgers uit Kerkrade

Op 21 februari 2020 overleed in deleeftijd van 70 jaar
ons bondslid de heer E.M.H. Quett uit Heerlen

Op 19 maart 2020 overleed in deleeftijd van 75 jaar
ons bondslid de heer J.J. Jacobs uit Hoensbroek

Op 23 maart 2020 overleed in de leeftijd van 89 jaar
ons bondslid mevrouw A.F.T. Wiertz-Kostrzewa uit Heerlen

Op 27 maart 2020 overleed in de leeftijd van 75 jaar
ons bondslid De heer C.D.M. Mevissen uit Limbricht

Op 28 maart 2020 overleed in de leeftijd van 85 jaar
ons bondslid mevrouw R. Smeets-Doveren uit Kerkrade

Op 29 maart 2020 overleed in de leeftijd van 59 jaar
ons bondslid de heer L.A.H.A. Gorissen uit Heerlen

Op 2 april 2020 overleed in de leeftijd van 91 jaar 
ons bondslid de heer G. Koeken uit Landgraaf

Op 11 april 2020 overleed in de leeftijd van 62 jaar ons
bondslid mevrouw A.M.H. Meurs uit Kerkrade

Op 13 april 2020 overleed in de leeftijd van 79 jaar
ons bondslidmevrouw S.M. Hribar-Lipovsek uit Hoensbroek

Op 20 april 2020 overleed in de leeftijd van 78 jaar ons
bondslid mevrouw E.G. Krüger-Nafzger uit Kerkrade

Op 25 april 2020 overleed in de leeftijd van 67 jaar
ons bondslid mevrouw A.J.G. Duijzings-Wouters uit Gulpen

Op 30 april 2020 overleed in de leeftijd van 84 jaar
ons bondslid de heer L.F.A. Klippelaar uit Landgraaf

Op 6 mei 2020 overleed in de leeftijd van 60 jaar
ons bondslid de heer J.C.E. Chyba uit Koningsbosch

Op 9 mei 2020 overleed in de leeftijd van 91 jaar
ons bondslid de heer J. van Solkema uit Geleen

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


