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Om te noteren
√   Het bondskantoor is gesloten van woensdag 

23 december 2020 tot en met vrijdag 
 1 januari 2021.

√   Het volgende nummer van Vizier verschijnt 
op woensdag 10 februari 2021. 

    U kunt kopij inleveren tot uiterlijk 
 maandag 11 januari 2021.

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

Volg de Vakbond ABW
        op Twitter!

www.twitter.com/VbABW

Per 1 december 2020
ook bij de Vakbond ABW
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Dit wil ik met u delen...
Hoop doet leven

2020 gaat ongetwijfeld de boeken in als hét jaar waarin door de 
coronacrisis de digitale transformatie binnen organisaties op 
hoge snelheid is doorgevoerd. Want door de coronacrisis werden 
we verplicht om zo veel mogelijk thuis te werken, en gelukkig 
konden wij, de Vakbond ABW, als organisatie goed hierop inspelen.
Wie had ooit gedacht dat een virus de wereld zo op zijn kop zou 
zetten?
Geen wonder dat er héél hard wordt geknokt om zo snel mogelijk 
een vaccin te ontwikkelen die ons moet gaan beschermen 
tegen dit akelige virus. En bij het schrijven van mijn column 
komen bemoedigende berichten hierover binnen dat er al twee 
farmaceuten zijn, te weten Pfi zer en Moderna, die héél snel het 
vaccin  kunnen leveren met 95% eff ectiviteit. 
Dat er haast is, is wel duidelijk omdat het Europese Medicijn 
Agentschap (EMA) begonnen is met een zogenaamde ‘rolling 
review’ voor het vaccin. Daarin worden de uitkomsten van het 
onderzoek extra snel beoordeeld.
En haast is ook nodig, want laten we eerlijk zijn, we willen toch 
allen weer terug naar ons normale leven.
Dit is dan ook mijn grootste kerstwens voor dit jaar: Een 
eff ectiefwerkend vaccin tegen Covid-19 om onze én de mondiale 
economie én het sociaal-maatschappelijk leven weer op te 
starten.

En ook al is er nu nog geen vaccin, dan kunt u zich voorstellen 
dat het bericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
onlangs, namelijk dat na de ongekende krimp in het tweede 
kwartaal de Nederlandse economie in het derde kwartaal de 
sterkste groei ooit laat zien, me vrolijk stemt. We zijn er nog niet 
maar er is in ieder geval groei. Volgens het CBS is de Nederlandse 
economie nu 3 % kleiner dan eind 2019, voor de coronacrisis. 
Daarmee doet de Nederlandse economie het wel beter dan 
gemiddeld in de Europese Unie. Maar zolang het coronavirus nog 
niet onder controle is, is de economie dat ook niet.
De deskundigen onder ons buigen zich nu ook over welke 
economie we na de corona krijgen. Wordt het bijvoorbeeld een K, 
L, U, V, of W economie?
De letter K, staat voor een economie waarvan het herstel erg 
afhankelijk is van de desbetreff ende sector. Sommige branches 
zoals de supermarkten, IT en online retailers profi teren 
enorm van de coronacrisis, terwijl de toerismebranche of 
horecaondernemingen pas weer aan herstel kunnen denken 
wanneer er sprake is van een breed beschikbaar vaccin.
Bij een L-vorm vindt er groeivertraging plaats en laat herstel 
mogelijk lange tijd op zich wachten. Deze vorm wordt beschouwd 
als de meest uitzichtloze situatie.
De letter U symboliseert een lange recessie gevolgd door een periode 
van herstel. De V staat voor een korte maar diepe recessie gevolgd 
door fl ink herstel en letter W betekent een dubbele economische 
dip gevold door periodes van sterk herstel.
U zult zich afvragen welke letter het nu gaat worden: K,L,U,V of W?

Volgens economen vormt de 
letter V het meest gunstige 
scenario, dat - indien er 
sprake is van een succesvolle 
vaccinatieperiode - ook in 
Europa nog tot de moge-
lijkheden behoort. 
Het enige wat we weten is dat alle prognoses vallen of staan 
met het onder controle krijgen van Covid-19, want alleen samen 
krijgen we het onder controle.

En tja, wat heeft het jaar 2021 allemaal nog meer in petto voor 
ons?
Amerika heeft in november 2020 gestemd en de nu zittende 
president Donald Trump wil maar niet toegeven aan zijn verlies. 
Hoe lang zal die het volhouden? Een ding staat vast, nl. op 21 
januari 2021 zal de inauguratie plaatsvinden van de nieuwe 
president van de Amerika Joe Biden. Laten we hopen dat de 
verhoudingen tussen Amerika en Europa weer hersteld worden 
als van ouds, want wat de wereld nu héél hard nodig heeft zijn 
sterke wereldleiders die de onrust in de wereld in goede banen 
kunnen leiden.
En een andere prangende vraag, dichter bij huis, is natuurlijk 
ook: Komt er nu wel of niet een brexitdeal? Boris Johnson komt 
steeds weer hobbels tegen op zijn EU snelweg, maar op een 
gegeven moment moet hij toch gaan beslissen of hij wel/niet 
kiest voor de EU-afslag.

En ja ook in Nederland vinden de verkiezingen plaats voor de 
Tweede Kamer en wel op woensdag 17 maart 2021. Komt er een 
Rutte III of gaat er een geheel andere politieke wind in Nederland 
waaien.
Een ding staat nu al vast, 2021 wordt een héél druk jaar want alle 
grote evenementen van 2020 zoals EK voetbal en Olympische 
spelen zijn verschoven naar 2021.

En ja ja, dan hebben we ook nog onze eigen belangrijke 
activiteiten als de Algemene Vergadering en de tweejaarlijkse 
jubilarishuldiging.
Op dit moment hebben we nog niets kunnen plannen omdat alle 
activiteiten vallen of staan met de ontwikkeling van een goed 
werkend vaccin.
Maar wat betreft onze eigen activiteiten houden we u uiteraard  
op de hoogte.
Mijn oproep aan jullie allen is dat we met z’n allen positief 
moeten blijven. Gewoon de schouders er onder, elkaar steunen 
en zorgen voor elkaar en dan kumpt ’t good!
Rest mij u mooie feestdagen toe te wensen en vooral een gezond 
en vredig 2021!

Jack Hurxkens,
voorzitter
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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 eindsta-
dium van de cao-onderhandelingen tussen werkgeverspartij-
en en werknemerspartijen (vakbonden), dat met een positief 
advies door de vakbonden wordt voorgelegd aan de leden.

CAO:
Een cao, een collectieve arbeidsovereenkomst, is een overeen-
komst tussen werkgeverspartijen en werknemerspartijen (vak-
bonden). Er is sprake van een cao indien het onderhandelingsre-
sultaat en/of het principeakkoord door de leden is aangenomen 
en uiteindelijk ondertekend is door de betreff ende partijen.

LOONMUTATIES EN EENMALIGE UITKERINGEN

CAO    Per 1 september 2020
Groenvoederdrogerijen  Loonmutatie 2,5% 

CAO    Per 1 oktober 2020
Slagersbedrijf   Loonmutatie 2,00%

CAO    Per 1 november 2020
Hoveniersbedrijf in Nederland  Loonmutatie 1,00%

CAO    Per 1 december 2020
Bouw en Infra   Loonmutatie 2,00 % 

CAO nieuws WAT IS EEN ONDERHANDELINGSRESULTAAT?
WAT IS EEN PRINCIPEAKKOORD?
WAT IS EEN CAO? 

Bronnen: SDU Uitgevers, CAO e-nieuws 2020 periode 24-07-2020 t/m 20-11-2020.

Beste bondsleden,

Elk jaar opnieuw constateren we bij het invullen van de be-
lastingaangiften dat de voorlopige aanslagen/teruggaven (de 
maandelijkse teruggave bijvoorbeeld vanwege de hypotheek-
renteaftrek van de eigen woning) niet meer gebaseerd zijn op 
de juiste gegevens. 
Dat kan zijn doordat de hypotheekrente omgezet is naar een 
lager rentepercentage, maar ook omdat er bijvoorbeeld sprake 
is van een annuïteitenhypotheek waarop maandelijks wordt 
afgelost en dus de renteaftrek afneemt. 
De voorlopige aanslag die dan de maandelijkse teruggaven 
regelt, is dan niet meer gebaseerd op de juiste gegevens, waar-
door de teruggave per maand te hoog is. Het gevolg is dat u 
dus te veel per maand terugkrijgt en op het einde van het jaar 
moet gaan terugbetalen.
Dit terugbetalen van de te veel ontvangen maandelijkse te-
ruggaven valt iedereen dan koud op het dak en is voor elke be-
lastingplichtige een hele vervelende gewaarwording. Iets wat 
je eerst ontvangen hebt en wat je nu weer moet terugbetalen, 
is voor iedereen een “pijnlijke” ervaring.
DUS: 
Controleer altijd je voorlopige aanslag of laat je voorlopige 
aanslag bij ons controleren of deze nog steeds gebaseerd is 
op de juiste gegevens, zodat je achteraf niet geconfronteerd 
wordt met terugbetalingen.
Namens het HUBA-team van de Vakbond ABW.

HELAAS GEEN FYSIEK SPREEKUUR.
MAAR ONZE DIENSTVERLENING GAAT GEWOON 
DOOR VIA DE TELEFOON!

Om coronabesmetting te vermijden is er voorlopig geen 
fysiek spreekuur.
Maar onze vakbondsbestuurders en vakbondsadvocaten 
staan via de telefoon voor u klaar.
Maak snel een afspraak voor ons telefonisch spreekuur via 
045 - 571 99 55.
Kijk voor het laatste nieuws ook op onze website 
www.vakbondabw.nl

Let op! Ons kantoor is niet altijd bemand. Indien u papieren 
wilt afgeven, dan kunt u dat doen door die in een gesloten 
envelop door de brievenbus te deponeren. 

ALLEEN SAMEN KRIJGEN WE CORONA 
ONDER CONTROLE

Controleer uw voorlopige Controleer uw voorlopige 
aanslag inkomstenbelastingaanslag inkomstenbelasting
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CAO NIEUWS UIT LIMBURG
De CAO-onderhandelingen bij het afsluiten van ondernemings-
cao’s bij de bedrijven in Limburg worden namens de Vakbond 
ABW gevoerd door de vakbondsbestuurders Walter Kunstek en 
Will Kapell.
In het onderstaande een overzicht van de cao’s die onlangs zijn 
afgesloten.

Air Liquide
Er is een resultaat bereikt met o.a. de volgende afspraken:
•  Looptijd
  De cao heeft een looptijd van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 

2021.
• Loonsverhoging
  Er is met ingang van 1 juli 2020 een loonsverhoging van 

1,5% en met ingang van 1 september 2020 een verhoging van 
0,5%.

• Bedrijfs-AOW 
  Hiermee zullen partijen in het najaar verder in overleg tre-

den met de intentie vorm te geven aan een mogelijke arbeids-
voorwaardelijke regeling per januari 2021 volgend uit het 
gesloten pensioenakkoord.

• Tegemoetkoming ziektekostenvergoeding
  Met ingang van 1 juli 2020 wordt de tegemoetkoming ziekte-

kostenvergoeding verhoogd van € 90 bruto naar € 100 bruto 
per maand.

• Vergoeding vakbondscontributie voor 75%.

De ABW-leden hebben na raadpleging ingestemd met het resultaat.
De onderhandelingen zijn gevoerd door vakbondsbestuurder 
bedrijvenwerk Walter Kunstek en het ABW-kaderlid Peter van 
der Sluijs als bijzitter.

Fibrant
Er is een nieuwe cao overeengekomen met o.a. de volgende af-
spraken:
• Looptijd 1 juli 2020 – 1 april 2021
• Salarissen en uitkeringen
 -   € 90 bruto per maand per 1 januari 2021 (€ 1080 op jaarbasis)
 -   € 200 eenmalige netto uitkering uitbetaald in augustus of 

september 2020.
•  Bij een positieve EBITDA in het 4e kwartaal van 2020 volgt 

nog een eenmalige netto uitkering € 200.
• Bedrijfs-AOW
  In navolging van DSM is Fibrant het 2de bedrijf op Chemelot 

waar de bedrijfs-AOW is afgesproken en invoering krijgt in 
2021. Dit is een mogelijkheid die wordt geboden vanuit het 
landelijk Pensioenakkoord.

  De bedoeling van de regeling is te starten begin 2021 tot en 
met 31 december 2025.

De leden zijn geraadpleegd en akkoord. 
Daarnaast loopt nog het traject van de projectgroep bestaande 
uit vertegenwoordigers van vakorganisaties, OR en werkgever 
inzake het herschrijven (versimpelen) van de CAO teksten. 
Deze teksten zijn bijna klaar. Zoals het nu uit ziet zal begin de-
cember 2020 dit traject afgehandeld zijn.
De onderhandelingen zijn gevoerd door vakbondsbestuurder 
bedrijvenwerk Walter Kunstek. 

INTERTEK
Er is een nieuwe cao afgesloten. De belangrijkste afspraken zijn:
•  Een looptijd van 7 maanden ingaande 1 juli 2020 tot en met 

31 januari 2021.
• Loonsverhoging
  De salarissen worden met ingang van 1 juli 2020 verhoogd met 

0,75% en met ingang van 1 januari 2021 verhoogd met 1%.
  Daarnaast ontvangen de werknemers per 01-11-2020 een 

netto eenmalige uitkering van € 175.
•  Een studie voor Bedrijfs-AOW met regelingen voor vervroeg-

de uittreding. 
  Partijen zullen verder hierover in overleg treden met de in-

tentie een mogelijke arbeidsvoorwaardelijke regeling per 1 
juli 2021.

• Het Werkbegeleidingsplan blijft gelden tot 30 juni 2021.
• WGA premie komt voor rekening van de werkgever.
• Studies: 
  Studie aanpassing TOR regeling.Er komt ook een studie flex-

systeem in shifts en overwerk.
Het resultaat is aan de leden voorgelegd en die zijn akkoord.
De onderhandelingen zijn gevoerd door vakbondsbestuurder 
bedrijvenwerk Walter Kunstek.

MOSA
De ABW heeft zich gemeld als cao-partij bij Mosa. De onder-
handelingen waren gepland te starten eind oktober 2020. 
Helaas is dit door Covid ontwikkelingen nog niet van start 
kunnen gaan. 

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 betrok-
ken leden ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

PRINCIPEAKKOORD HANDEL IN BOUWMATERIALEN

Algemeen
  De cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 

december 2020.
Lonen
 De lonen worden per 01-12-2020 verhoogd met 2,00%.
Eenmalige uitkering
  Per 1 december 2020 heeft de werknemer die per die datum 

een dienstverband heeft in de zin van de cao recht op een 
eenmalige bruto uitkering van € 350. De werknemer die in 
deeltijd werkt, heeft recht op dit bedrag naar rato van zijn 
arbeidsduur. De uitbetaling vindt uiterlijk in de maand de-
cember 2020 plaats.

Arbeidstijdtoeslagen
  Art. 5.4 zal worden gewijzigd: wat betreft de inhoud en opzet 

van de regeling zal worden aangesloten bij art. 5.3 Uitbeta-
ling ATV dagen.

  De regeling wordt als volgt: De tekst in artikel 5.4. vanaf “Zwaar-
wegende bezwaren” wordt vervangen door: “Een werknemer met 
een voltijdsbaan kan met de werkgever overeenkomen dat de 
atv-dagen geheel of gedeeltelijk kunnen worden gebruikt voor 
een vierdaagse werkweek. De werknemer die meent dat zijn ver-
zoek ten onrechte is afgewezen kan zijn verzoek ter beoordeling 
voorleggen aan de Vaste Commissie uit art. 9.10 cao.”
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  Aan art. 9.10 zal daartoe worden toegevoegd: “Betreft het 
verzoek de argumenten waarmee een werkgever een vier-
daagse werkweek afwijst, dan heeft de Vaste Commissie de 
taak na te gaan of de werkgever naar redelijkheid en billijk-
heid tot zijn oordeel is gekomen.” Als de vaste commissie van 
oordeel is dat de werkgever onvoldoende valide argumenten 
heeft dient de werkgever gehoor te geven aan het verzoek van 
de werknemer.

PRINCIPEAKKOORD TAXIVERVOER

Algemeen
  De cao heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 

december 2021.
Lonen
 De lonen worden per 01-01-2021 verhoogd met 1,50 %.
Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
  In de huidige Cao is opgenomen dat de eerste twee maan-

den 70% doorbetaald moet worden, daarna, tot 104 weken, 
90%. In het onderhandelingsresultaat is opgenomen dat voor 
nieuwe ziektegevallen per 1 januari 2021 gaat gelden dat de 
1e twee weken van de ziekteperiode tegen 70% betaald moet 
worden, vanaf twee weken tot en met 8 weken 80% en vanaf 
8 weken tot en met 104 weken 90%. De wachtdagen blijven 
bestaan.

PRINCIPEAKKOORD GROENTEN- EN 
FRUITVERWERKENDE INDUSTRIE

Algemeen
  De cao heeft een looptijd van 1 oktober 2019 tot en met 30 

juni 2021.
Lonen
 De lonen worden per 01-11-2020 verhoogd met 2,50 %.
Eenmalige uitkering
  Fulltime werknemers vallend onder de werkingssfeer van de 

cao ontvangen bij de betaling december 2020 een eenmalige 
bruto uitkering van € 750 als zij in dienst waren op 1 oktober 
2019 én nog steeds in dienst zijn op 1 december 2020. Part-
time werknemers ontvangen deze bruto uitkering naar rato. 
De eenmalige uitkering werkt niet door naar alle andere sa-
lariscomponenten zoals pensioen, de vakantietoeslag etc.

Tegemoetkoming kosten
  Gedurende de looptijd van deze CAO verstrekt de werkgever 

een bijdrage van maximaal € 15 bruto per maand aan werk-
nemers die deelnemen aan de collectieve aanvullende verze-
kering waarin fysiotherapie is opgenomen. Deze vergoeding 
geldt ook voor de werknemer die een bewijs kan overleggen 
van deelname aan een aanvullende verzekering waarin fy-
siotherapie is opgenomen. De bijdrage is gelijk aan de hoogte 
van de aanvullende verzekering van werknemer tot een 
maximum van € 15, bruto per maand.

  De mogelijkheid om vakbondscontributie fiscaal vriendelijk te 
verrekenen blijft gedurende de looptijd van deze cao gehand-
haafd.

Arbeidsduur
  Partijen hebben zich gecommitteerd om uiterlijk per 1 juli 

2021 een generatiepactregeling overeen te komen en te heb-
ben ingevoerd. Op hoofdlijnen bestaat deze regeling uit een 

90-95-100 en een 80-90-100 regeling in lijn met toepasselij-
ke wet- en regelgeving. Partijen zullen de verdere voorwaar-
den van de generatiepactregeling nader uitwerken.

Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
  Gedurende de looptijd van de CAO zal de werkgever geen 

gebruik maken van de bevoegdheid 50% van de gedifferen-
tieerde wettelijke WGA–premie op het (netto) loon van de 
werknemer te verhalen.

PRINCIPEAKKOORD SLAGERSBEDRIJF

Algemeen
  De cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 

december 2020.
Lonen
  De feitelijk lonen en de loonschalen in de cao worden per 01-

10-2020 verhoogd met 2,0 %.
  Dit betekent dat ook de brutosalarissen zoals opgenomen in 

de cao-salarisschalen 2 t/m 11 per 1 oktober 2020 met 2,0% 
worden verhoogd.

  Op salarisschaal 1 is het wettelijk minimum(jeugd)loon van 
toepassing.

  Als gevolg van wijzigingen in de Wet minimumloon zijn be-
paalde salarissen in de schalen 2 t/m 4 op het niveau van het 
wettelijk minimumloon terechtgekomen. Hierdoor is de situ-
atie ontstaan dat in deze salarisschalen bij de leeftijd van 20 
jaar geen sprake meer is van onderscheid in loonhoogte. Dat 
geldt ook voor de treden 0 en 1 in salarisschaal 2. Om op deze 
punten weer onderscheid te verkrijgen is afgesproken in de 
betreffende salarisschalen aanpassingen door te voeren. De 
aanpassingen worden in de commissie arbeidsvoorwaarden 
uitgewerkt. De aanpassingen worden per 31 december 2020 
in de cao ingevoerd. De administratieve verwerking door de 
werkgever vindt per 1 januari 2021 plaats.

Fondsen
  Cao-partijen realiseren zich dat door de uitzonderlijke om-

standigheden sommige bedrijven nog steeds in zodanig 
zwaar weer verkeren dat een stijging van de loonkosten 
voor hen ondraaglijk is. Daarom hebben cao-partijen beslo-
ten een dringend appel te doen op het bestuur van de Stich-
ting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf 
(VOS) om deze bedrijven voor een tijdelijke periode geheel 
of gedeeltelijke kwijtschelding van de premie VOS te verle-
nen. Het zou hierbij kunnen gaan om bedrijven die gebruik 
hebben gemaakt van de NOW-regeling, waarbij de aanvraag 
is toegewezen en er geen restitutie van de ontvangen NOW-
uitkering hoeft plaats te vinden.

PRINCIPEAKKOORD KRAAMZORG

Algemeen
  De cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 

december 2020.
Lonen
 De lonen worden per 01-07-2020 verhoogd met 3 %.
Eenmalige uitkering
  Er wordt een eenmalige uitkering verstrekt aan de kraamver-

zorgenden die zowel op 1 januari 2020 als op 31 december 
2020 in dienst zijn bij een kraamzorgorganisatie die onder de 
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werkingssfeer vallen van de Cao Kraamzorg. Deze eenmalige 
uitkering bedraagt €150,- bruto ongeacht een deel- of vol-
tijds dienstverband.

Vakantiebijslag en jaarlijkse uitkeringen
  Per 1 januari 2020 wordt de opbouw van de eindejaarsuitke-

ring verhoogd naar 7,7%.

PRINCIPEAKKOORD POSTNL ZATERDAGBESTELLERS

Algemeen
  De cao heeft een looptijd van 1 april 2020 tot en met 31 maart 

2022.
Lonen
  Er is een loonstijging afgesproken:
  per 01-07-2020 van 1,5%; per 01-10-2020 van 0,5%, per 01-

12-2020 van 0,5%, per 01-02-2021 van 1,0%, per 01-07-2021 
van 1,0% en per 01-12-2021 van 1,0%.

  De salarisverhoging wordt alleen gegeven aan de medewerker 
die op het moment van de ingangsdatum en de uitbetaling van 
de salarisverhoging ook daadwerkelijk in dienst is van werkgever.

  Voor wat betreft de terugwerkende kracht van de salarisver-
hogingen per 1 juli en 1 oktober 2020, geldt voor medewer-
kers die na 1 juli of na 1 oktober 2020 in dienst zijn getreden, 
dat zij de salarisverhoging ontvangen met terugwerkende 
kracht tot het moment van indiensttreding.

Eenmalige uitkering
  In de maand december 2020 wordt een eenmalige bruto 

uitkering van 0,5% van het jaarsalaris; zijnde 12 maal het 
maandsalaris van oktober, inclusief vakantietoeslag en ver-
hoogd met de hierboven genoemde loonsverhogingen sinds 
1 juli 2020, uitbetaald aan de medewerkers die op dat mo-
ment in dienst zijn. Voor medewerkers die na januari 2020 
in dienst zijn getreden, geldt dat hun jaarsalaris naar rato 
zal worden berekend op basis van het aantal volle maanden 
dat ze in 2020 in dienst zijn.

Tegemoetkoming kosten
  Partijen zijn het eens over het feit dat zaterdagbestellers in 

beginsel worden aangenomen voor werkzaamheden op de 
zaterdag. De cao voor zaterdagbestellers geeft echter ook de 
ruimte om zaterdagbestellers – met name met het oog op va-
kantiewerk – op doordeweekse dagen in te zetten. Door de 
flexibele inzet van deze groep medewerkers, vindt extra in-
zet soms ook plaats buiten de vakanties om. In dat kader zijn 
partijen overeengekomen om artikel 22 lid 2 cao voor Zater-
dagbestellers aan te passen, waardoor zaterdagbestellers op 
basis van de in de cao opgenomen tabel tegemoetkoming wo-
ning-werk een tegemoetkoming in hun reiskosten ontvangen 
voor het werken op doordeweekse dagen; onafhankelijk of 
die inzet het gevolg is van vakantiewerk.

Vakantiebijslag en jaarlijkse uitkeringen
  De overeengekomen wijzigingen met betrekking tot de re-

sultaatafhankelijke uitkering, zoals overeengekomen in het 
principeakkoord cao voor PostNL 2020-2022, geldt ook voor 
de cao voor zaterdagbestellers 2020-2022.

Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
  PostNL is eigenrisicodrager voor de Ziektewet. De concernre-

geling Ziektewetreglement is daarom ook van toepassing op 
medewerkers die vallen onder de cao voor zaterdagbestellers.

PRINCIPEAKKOORD POSTNL

Algemeen
  De cao heeft een looptijd van 1 april 2020 tot en met 31 maart 

2022.
Lonen
  Er is een loonstijging afgesproken van in totaal 5,5 % in twee 

jaar.
Eenmalige uitkering
  Er wordt in december 2020 een eenmalige uitkering verstrekt 

van 0,5 %.
Tegemoetkoming kosten
  Er geldt een vaste thuiswerkvergoeding van €45 netto per 

maand, voor ieder die tenminste 2 dagen per week thuis-
werkt (deeltijd of voltijd)

Vakantiebijslag en jaarlijkse uitkeringen
  De resultaatafhankelijke uitkering wordt voortaan geba-

seerd op targets die voor de Raad van Bestuur gelden. De 
Raad van Bestuur streeft haar targets na met gevolg dat posi-
tieve resultaten ook voor de medewerkers doorwerken in de 
vorm van een uitkering. Deze verandering geldt vanaf 2021 
en vanwege deze overgang is de uitkering over 2020 nu defi-
nitief door PostNL vastgelegd op 2% en toegezegd.

Arbeidsduur
  Het generatiepact wordt opnieuw actief maar in verbeterde ver-

sie: naast 60% werken met 80% beloning (pensioenbouw 80%), 
komt een optie voor 80% werken met 90% beloning (90% pen-
sioenopbouw). 75 plekken worden beschikbaar gesteld en na 
gezamenlijke evaluatie met ons nog eens 75 plekken.

  Verlofsparen: het spaarmaximum gaat van 50 naar 100 weken.
Vervroegde uittreding
  De regeling vervroegd uittreden (boetevrije periode van de 

overheid) wordt toegepast op 300 medewerkers in de zware 
beroepen onder betaling van 80% van het minimumloon.

PRINCIPEAKKOORD REISBRANCHE

Algemeen
  De cao heeft een looptijd van 1 september 2019 tot en met 30 

juni 2021.
Lonen
  Er is geen loonsverhoging overeengekomen tijdens de loop-

tijd van de cao.
Functiegroepen
  Voor de functies van reisleider en reisbegeleider zijn duide-

lijke afspraken gemaakt over de minimale omvang van de 
arbeidsduur per dag en de daarbij passende beloning. Tevens 
zijn er voor deze functies afspraken gemaakt over een over-
blijfvergoeding en hoe te handelen als een reis wordt gean-
nuleerd

Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
  In deze cao is geregeld dat werknemers die daarvoor in aan-

merking komen, een beroep kunnen doen op het 3e ww-
jaar. De maximale duur van de WW is normaal gesproken 
24 maanden. Door middel van een speciale verzekering 
hebben is in deze cao geregeld dat de termijn wordt ver-
lengd. Om in aanmerking te komen gelden wel bepaalde 
voorwaarden, waarover al in een eerder stadium door leden 
is gestemd.
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MEERDERE PENSIOENEN: SAMENLOOP BELASTING
Staatssecretaris Vijlbrief heeft gereageerd op een brief die de 
vaste commissie voor Financiën ontving over de samenloop 
van loon- en inkomstenbelasting bij meerdere pensioenen.

Bij (alleenstaande) ouderen met meerdere pensioenen komt 
het voor dat de ingehouden en afgedragen loonheffi  ng afwijkt 
van de verschuldigde inkomstenbelasting. Daardoor ontvangt 
deze groep belastingplichtigen na afl oop van een kalenderjaar 
een aanslag inkomstenbelasting met een te betalen bedrag.
Volgens de staatssecretaris komt het doordat inhoudings-
plichtigen in principe alleen rekening kunnen houden met het 
door henzelf verstrekte inkomen. Bij het berekenen van het in 
te houden belastingbedrag passen inhoudingsplichtigen ieder 
afzonderlijk de loonbelastingtabel toe, waarbij iedere inhou-
dingsplichtige start met het toepassen van de belastingschijf 
met het laagste tarief. Deze wetstechnisch juiste werkwijze 
heeft als gevolg dat er een discrepantie kan ontstaan tussen 
de in beginsel afgedragen loonheffi  ng en de daadwerkelijk 
verschuldigde inkomstenbelasting.
Belastingplichtigen kunnen dit voorkomen door een voorlopi-
ge aanslag inkomstenbelasting voor het lopende kalenderjaar 
aan te vragen. In de voorlopige aanslag kan een inschatting 
worden gegeven van het totale te verwachten jaarinkomen 
uit arbeid, waardoor een belastingplichtige bij een te betalen 
bedrag de (meer dan de ingehouden) verschuldigde inkom-
stenbelasting verspreid over het lopende kalenderjaar kan 
afdragen.
Daarnaast kunnen belastingplichtigen ervoor kiezen om de 
ouderenkorting (loonheffi  ngskorting) bij geen enkele inhou-
dingsplichtige te laten toepassen. De heffi  ngskortingen kun-
nen na afl oop van het kalenderjaar alsnog worden geclaimd 
bij het indienen van de aangifte inkomstenbelasting. Dit leidt 
er in de meeste gevallen toe dat bij de aangifte inkomstenbe-
lasting geen belasting meer verschuldigd is. Ook kan de be-

Voor u gelezen lastingplichtige de inhoudingsplichtige verzoeken een hoger 
tarief in te houden en af te dragen aan de Belastingdienst dan 
de loonbelastingtabel voorschrijft. Hiervoor is echter ook de 
welwillendheid van de inhoudingsplichtige benodigd, deze is 
namelijk niet verplicht aan het verzoek van de belastingplich-
tige te voldoen. De Belastingdienst heeft goedgekeurd dat 
een inhoudingsplichtige op verzoek van een belastingplich-
tige meer loonbelasting en premie volksverzekering mag in-
houden dan de toepasselijke loonbelastingtabel voorschrijft. 
Deze goedkeuring is juist verleend om belastingplichtigen de 
mogelijkheid te bieden de loonbelasting en premie volksver-
zekeringen beter te laten aansluiten bij de aanslag inkomsten-
belasting en premie volksverzekeringen.

WIJZIGING UURPRIJZEN KINDEROPVANG
PER 1 JANUARI 2021
Per 1 januari 2021 gelden nieuwe maximum uurprijzen voor dag-
opvang, bso en gastouderopvang. De maximum uurprijs is het 
bedrag tot waaraan een ouder een vergoeding kan krijgen voor 
de kosten van kinderopvang. De nieuwe bedragen staan in het 
Besluit kinderopvangtoeslag, dat recentelijk gepubliceerd is.
Jaarlijks worden de maximum uurprijzen van de kinderop-
vangtoeslag opnieuw vastgesteld. Deze worden aangepast aan 
de loon- en prijsontwikkeling. De maximum uurprijzen voor 
2021 worden met 3,50% verhoogd als gevolg van de indexering.

Maximum uurprijzen 2021

Dagopvang € 8,46

Buitenschoolse opvang € 7,27

Gastouderopvang € 6,49

TRANSITIEVERGOEDING KAN LEIDEN TOT 
TERUGVORDEREN TOESLAGEN
Het kan zijn dat werknemers die een transitievergoeding ont-
vangen toeslagen moeten terugbetalen. Staatssecretaris Van 
Huff elen vindt dit niet ongewenst. Dit blijkt uit de beantwoor-
ding van Kamervragen.

Een transitievergoeding kan leiden tot een hoger toetsings-
inkomen en werkt daarmee door naar de toeslagen. Een tran-
sitievergoeding kwalifi ceert als loon uit vroegere arbeid en 
maakt daarmee onderdeel uit van het toetsingsinkomen. Het 
hogere toetsingsinkomen kan vervolgens leiden tot terugvor-
dering van toeslagen.
Het toeslagenstelsel biedt gerichte inkomensondersteuning 
om de fi nanciële toegankelijkheid van zorg, kinderopvang en 
een huurwoning te waarborgen. Het stijgen van inkomen en 
vermogen heeft als consequentie dat in mindere mate inko-
mensondersteuning nodig is. Indien het wegvallen van loon 
uit tegenwoordige arbeid langere tijd aanhoudt kan dit, on-
danks een transitievergoeding, op termijn juist leiden tot 
een hogere aanspraak op toeslagen. Het uitzonderen van de 
transitievergoedingen voor het toetsingsinkomen of de ver-
mogenstoetsen ligt daarom niet voor de hand.

Bron: MvF 08-09-2020, nr. 2020Z14129

rubriek

FISCAAL
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LEVENSLOOPTEGOED ALLEEN IN ÉÉN KEER 
VOORDELIG UIT TE KEREN
In 2015 mochten werknemers die deelnamen aan de levens-
loopregeling hun levenslooptegoed volledig laten uitkeren. 
Daarbij werd maar 80% belast. Een werknemer die in 2015 
zijn levenslooptegoed bij zijn oude werkgever laat uitkeren, 
maar bij zijn nieuwe werkgever weer een tegoed opbouwt, kan 
volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant geen beroep doen 
op die 80%-regeling.

Een werknemer is van november 2004 tot 1 april 2015 werk-
zaam geweest bij een stichting en heeft sinds maart 2006 
deelgenomen aan een levensloopregeling met polisnummer 
1. Met ingang van 1 april 2015 is de werknemer werkzaam 
bij een universiteit. Ook bij deze werkgever neemt werknemer 
deel aan een levensloopregeling ditmaal onder polisnummer 
2. Beide polissen zijn bij dezelfde verzekeringsmaatschappij 
afgesloten.
De werknemer heeft de verzekeringsmaatschappij in 2015 
verzocht de polis bij de stichting te beëindigen en een uitke-
ring van het levenslooptegoed te doen. De uitkering bedraagt 
€ 80.356 bruto waarop loonheffi  ngen worden ingehouden. 
De netto-uitkering bedraagt € 38.570. De werknemer heeft 
de uitkering voor een bedrag van € 64.874 in zijn aangifte 
inkomstenbelasting opgenomen. Bij het vaststellen van de 
defi nitieve aanslag inkomstenbelasting 2015 heeft de inspec-
teur de uitkering voor een bedrag van € 80.356 in aanmerking 
genomen.
In geschil is of de werknemer met betrekking tot de uitke-
ring uit de levenslooppolis recht heeft op toepassing van de 
80%-regeling als bedoeld in art. 39d lid 4 Wet op de loonbelas-
ting 1964 (tekst 2015). Daarnaast is in geschil of de uitkering 
uit de levensloopregeling dient te worden aangemerkt als in-
komen uit vroegere arbeid. De werknemer beantwoordt deze 
vragen bevestigend, de inspecteur ontkennend.
De rechtbank oordeelt dat de 80%-regeling niet van toepas-
sing is op het uitgekeerde levenslooptegoed van de werkne-
mer. In 2015 heeft de werknemer aan de verzekeringsmaat-
schappij slechts verzocht het deel van de levensloopregeling 
voor zover deze bij de stichting was opgebouwd, te beëindi-
gen. Naast de levensloopregeling via de stichting beschikte de 
werknemer in 2015 namelijk ook over een levensloopregeling 
via de universiteit. Dat de verzekeringsmaatschappij twee 
verschillende polisnummers gebruikt, is niet van belang. Nu 
de werknemer niet heeft verzocht de volledige levensloopre-
geling te beëindigen bestaat geen recht op toepassing van de 
80%-regeling als bedoeld in art. 39d lid 4 Wet LB.
Daarnaast is de rechtbank van oordeel dat de uitkering van de 
werknemer uit de levensloopregeling dient te worden aange-
merkt als inkomen uit tegenwoordige arbeid omdat de werk-
nemer nog geen 61 jaar oud is.
De rechtbank verklaart het beroep van de werknemer onge-
grond.
Op basis van art. 39d lid 4 van de Wet op de loonbelasting 
1964 gold in 2015 bij opname van een aanspraak ingevolge 
een levensloopregeling een 80%-regeling. De 80%-regeling 
hield in dat, ingeval de gehele aanspraak ineens werd op-
genomen, het deel dat niet hoger was dan de waarde in het 
economisch verkeer van die aanspraak op 31 december 2013 

voor 80% in aanmerking werd genomen. Het meerdere werd 
volledig belast. De regeling was maar één jaar geldig en is per 
1 januari 2016 vervallen. De jurisprudentie hierover is daar-
door beperkt.
Partijen houdt verdeeld of sprake is van één of twee polissen 
nu de verzekeringsmaatschappij de levensloopregeling onder 
twee polisnummers administreert. De werknemer heeft zich 
nog niet neergelegd bij de uitspraak van de rechtbank en heeft 
inmiddels hoger beroep ingesteld bij Hof Den Bosch. De kwa-
lifi catie van de uitkering als inkomen uit tegenwoordige ar-
beid lijkt mij in deze situatie juist.
Wet: art. 39d lid 4 Wet LB 1964 (tekst 2015)
Jurisprudentie: Rb. Zeeland-West-Brabant 07-08-2020, nr. 
AWB 19/5050 

ARBEIDSVOORWAARDEN
rubriek

WETTELIJKE OMSCHRIJVING ARBEIDSOVEREEN-
KOMST DOORSLAGGEVEND
Volgens de Hoge Raad (HR) is de bedoeling van partijen niet 
van belang bij de beoordeling of een afspraak over het ver-
richten van werkzaamheden een arbeidsovereenkomst is. Van 
belang is of de tussen de partijen overeengekomen rechten en 
verplichtingen voldoen aan de wettelijke omschrijving van de 
arbeidsovereenkomst.

Een vrouw neemt met behoud van haar uitkering deel aan het 
traject ‘participatieplaatsen’. In dat kader sluit de vrouw twee 
keer achter elkaar plaatsingsovereenkomsten, telkens voor de 
duur van zes maanden. De vrouw meent dat ze als service-
deskmedewerker bij de gemeente op grond van de tweede 
plaatsingsovereenkomst een arbeidsovereenkomst met de 
gemeente is aangegaan. In een juridische procedure stelt zij 
dat zij hetzelfde werk verrichtte als de betaalde medewerkers 
in dezelfde functie. Er is volgens haar sprake van een gewone 
arbeidsovereenkomst. Daarmee zou zij recht hebben op nabe-
taling van het bij de door haar uitgevoerde functie behorende 
loon.

Het hof ging niet mee in de stelling dat de vrouw werkzaam 
was geweest op basis van een arbeidsovereenkomst. Het hof 
overwoog onder meer dat de vrouw niet hetzelfde takenpak-
ket uitvoerde als haar betaalde collega’s. Verder overwoog het 
hof dat het bij de plaatsing van de vrouw in het participatie-
traject niet de bedoeling van partijen was geweest om een 
arbeidsovereenkomst aan te gaan. De vrouw stelde daarom 
beroep in cassatie in bij de Hoge Raad. A-G De Bock ging in 
haar conclusie uitgebreid in op de vraag wanneer sprake is van 
een arbeidsovereenkomst en het begrip gezagsverhouding. Zij 
adviseerde de Hoge Raad om de uitspraak van het hof te ver-
nietigen.
De Hoge Raad oordeelt dat het hof de bedoeling van partijen 
ten onrechte ook van belang heeft geacht voor de vraag of tus-
sen de gemeente en de vrouw een arbeidsovereenkomst be-
staat. Volgens de Hoge Raad is niet van belang of partijen ook 
daadwerkelijk de bedoeling hadden de arbeidsrelatie onder 
de wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst te laten 
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vallen. Waar het om gaat, is of de tussen partijen overeenge-
komen rechten en verplichtingen voldoen aan de wettelijke 
omschrijving van de arbeidsovereenkomst.
De uitspraak van het hof blijft in stand ook al is het hof op dit 
punt uit gegaan van een onjuiste maatstaf. Het hof heeft na-
melijk vervolgens de juiste maatstaf toegepast door te beoor-
delen of de afspraak over het verrichten van werkzaamheden 
de kenmerken heeft van een arbeidsovereenkomst. Hierdoor 
wordt de uitspraak zelfstandig gedragen door de beoordeling 
op basis van die juiste maatstaf en maakt het toepassen van 
de verkeerde maatstaf niet dat de uitkomst niet in stand kan 
blijven. Kortom, de beslissing van het hof dat geen sprake is 
van een arbeidsovereenkomst blijft in stand.

Bron: HR 06-11-2020

VERKEERDE FUNCTIE-INDELING 
SCHOONMAAK CAO GECORRIGEERD
Een schoonmaker in een vleesverwerkend bedrijf verricht 
in hoofdzaak natte schoonmaak werkzaamheden en moet 
beschermende kleding dragen. Partijen zijn verdeeld over 
de vraag wat de correcte functie-indeling zou zijn voor de 
werknemer op grond van de Cao Schoonmaak. De werkne-
mer vordert indeling in schoonmaak cao functie ‘medewerker 
schoonmaakonderhoud industrieel II’ wat recht geeft op 5% 
toeslag. Het hof wijst de vordering toe.
Het hof beoordeelt de vraag aan de hand van het NOK-sche-
ma van de cao Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. Uit 
de stukken en de foto’s van onder andere de werkruimte, de 
schoonmaakmiddelen en schoonmaakmaterialen en in het 
bijzonder de beschermende (grotendeels plastic) werkkleding 
(broek, jas, laarzen, helm, veiligheidsbril en mondkapje) die 
de werknemer tijdens zijn werkzaamheden draagt is genoeg-
zaam gebleken dat bij de werkzaamheden van de werknemer 
de nadruk niet ligt op de uitvoering van droge schoonmaak-
werkzaamheden. Er is juist in overwegende mate (ook voor 
wat betreft de tijdsduur) sprake van natte schoonmaakwerk-
zaamheden, in het bijzonder van de opstallen, de verschil-
lende werkruimtes, en de machines/installaties. Dit ligt ove-
rigens ook voor de hand, gelet op de aard van het bedrijf, te 
weten vleesverwerking.
Het hof is van oordeel dat er daarom sprake is van werkzaam-
heden onder bezwarende omstandigheden. Ook is voldoende 
gebleken dat werknemer zijn werkzaamheden zelfstandig – 
dat wil zeggen zonder toezicht – verricht hoewel niet direct 
gebleken is dat hij daarbij moet inspelen op situaties die een 
aanpassing van de reguliere werkvolgorde vragen. Weliswaar 
beschikt de werknemer niet over een bijzonder certifi caat 
maar dat acht het hof niet doorslaggevend gelet op de aard 
van de werkzaamheden die werknemer onder overwegend 
bezwarende omstandigheden moet verrichten. Het hof is dan 
ook van oordeel dat werknemer behoort te worden ingedeeld 
in de cao functie ‘medewerker schoonmaakonderhoud indus-
trieel II’ met de daarbij behorende indeling in loongroep 1 met 
een functietoeslag van 5%.

Bron: Hof Den Haag 29-09-2020

WAT IS ONWERKBAAR WEER?
Vanaf 1 november 2020 moet in de cao voor bedrijf of branche 
gedefi nieerd zijn in welke buitengewone natuurlijke omstan-
digheden en onder welke voorwaarden het niet mogelijk is te 
werken. Het ministerie van SZW publiceerde een handreiking 
met voorbeelden voor zo’n cao-bepaling.
De Regeling onwerkbaar weer is sinds 1 januari 2020 van 
kracht. Als door een buitengewone natuurlijke omstandig-
heid werken niet mogelijk is en wordt voldaan aan de andere 
voorwaarden van de regeling, kan een werkgever na het ver-
strijken van een aantal wachtdagen worden vrijgesteld van de 
loondoorbetalingsplicht.
Vanaf 1 november 2020 moet in de cao voor het bedrijf of de 
branche onwerkbaar werk gedefi nieerd zijn, ofwel in welke 
buitengewone natuurlijke omstandigheden en onder welke 
voorwaarden werken niet mogelijk is. Bedrijven en branches 
kunnen de tekst in de Handreiking omwerken naar de voor 
hun specifi eke situaties van onwerkbaar weer.

Bron: AWVN.nl, 21-09-2020

rubriek

SOCIALE ZEKERHEID

MEER RUIMTE VOOR MENSELIJKE MAAT 
BIJ SOCIALE ZEKERHEID
De regels van de overheid zijn soms zeer complex, ook in de so-
ciale zekerheid. Kwetsbare groepen ontvangen vaak ingewik-
kelde brieven. Een fout is dan snel gemaakt. Maar dat moet 
niet meteen leiden tot het stempel fraudeur. Staatssecretaris 
Van ’t Wout wil daarom meer ruimte voor de menselijke maat 
in de sociale zekerheidswetgeving.

Aanjaagteam Preventie zet in op voorkomen van fouten
Staatssecretaris Bas van ’t Wout doet drie voorstellen om de 
balans in de handhaving van socialezekerheidswetten te ver-
beteren. Er komt een onderzoek naar de manier waarop het 
fraudebegrip in socialezekerheidswetgeving verankerd kan 
worden. Het doel van het introduceren van deze defi nitie is 
om expliciet te erkennen dat er verschil bestaat tussen bewus-
te regelovertreding en vergissingen of fouten. Het toevoegen 
van een defi nitie zorgt voor meer eenheid in de SZW-wetge-
ving en in uitvoeringspraktijken.
Samen met onze partners, uitvoerders en de gemeenten, kijken 
we gelijktijdig hoe we beter maatwerk kunnen leveren en wat 
daarvoor nodig is. Enerzijds moet opzet en grove schuld eff ec-
tief aangepakt kunnen worden en anderzijds is het van belang 
dat er voldoende maatwerk mogelijk is bij onbewuste regelover-
treding. In alle gevallen blijft voorop staan dat het onterecht 
verkregen bedrag aan uitkering moet worden terugbetaald.
Daarnaast wordt er een Aanjaagteam Preventie opgericht. Dit 
team krijgt de opdracht om een bijdrage te leveren aan het voor-
komen van fouten in de uitkeringsaanvraag. Bijvoorbeeld door 
nieuwe regels beter uit te leggen en onderzoek te doen naar de 
begrijpelijkheid van wetten. Door meer in te zetten op preven-
tie kan schaarse handhavingscapaciteit beter worden ingezet 
op die plaats waar het daadwerkelijk nodig is: in de aanpak van 
personen die willens en wetens misbruik maken van het stelsel.
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WERKGEVERS AAN DE SLAG MET TRANSITIEPLAN 
VOOR PENSIOEN
Werk aan de winkel voor wat betreft de pensioenen: in 2026 
moeten alle pensioenregelingen zijn aangepast aan de nieuwe 
pensioenregels.
Voordat werkgevers hiermee aan de slag kunnen, is aanpas-
sing van een aantal wetten nodig. Hiermee start het kabinet 
na de zomer. Daarna is de Tweede Kamer aan de beurt. Op 
1 januari 2022 moet de nieuwe wetgeving van kracht worden. 
Sociale partners krijgen dan tot uiterlijk 1 januari 2026 de 
tijd om hun pensioenregelingen aan te passen en over te gaan 
naar het nieuwe pensioenstelsel, de zogenaamde transitie-
periode. Er komen handreikingen voor werkgevers over wat 
daarbij komt kijken. Iedere werkgever met een pensioenre-
geling bij een ondernemingspensioenfonds, algemeen pensi-
oenfonds, verzekeraar of premiepensioeninstelling moet een 
transitieplan maken. Bij bedrijfstakpensioenfondsen doen de 
cao-partijen dat. Binnen de transitieperiode kunnen sociale 
partners op een zelf gekozen moment de overstap maken. Dit 
biedt ruimte voor maatwerk.
Nog bekeken wordt of het mogelijk is om direct per 1 januari 
2022 al over te stappen naar het nieuwe pensioenstelsel. Dit 
wordt tijdens het wetgevingsproces duidelijk. De uiterste da-
tum waarop alle pensioenregelingen moeten zijn aangepast 
staat vast, dat is 1 januari 2026. Wettelijk wordt voorgeschre-
ven wanneer bepaalde mijlpalen gehaald moeten zijn en wie 
daarvoor verantwoordelijk is.

Bron: AWVN.nl, 25-08-2020

CBS: LEVENSVERWACHTING 65-JARIGE NIET 
OMLAAG DOOR CORONA
De levensverwachting van een 65-jarige gaat niet omlaag 
door de coronapandemie. Die inschatting maakt het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) bij het vaststellen van de nieu-
we levensverwachting van ouderen. 
Een 65-jarige heeft in 2026 — over vijf jaar — gemiddeld on-
geveer 20,8 jaar te leven, zo maakt het CBS onlangs bekend. 
Dat is bijna gelijk aan wat het statistisch bureau vorig jaar 
verwachtte, ondanks de hogere sterfte onder ouderen door 
de coronapandemie. Maar het CBS denkt dat de pandemie de 
levensverwachting op langere termijn ‘niet nadelig zal beïn-
vloeden.’
In het voorjaar overleden 9000 mensen meer dan normaal. 
De afgelopen weken loopt de sterfte door het oplaaien van het 
covid-19-virus ook weer op. Vorige week overleden 700 men-
sen meer dan verwacht in deze periode, vooral van 65 jaar en 
ouder. Maar, ‘na vorige perioden met hoge sterfte, de Spaanse 
griep en de Tweede Wereldoorlog, was de levensverwachting 
snel weer terug op het oude niveau’, stelt het CBS. ‘Daarom 
is de nieuwste prognose van de levensverwachting voor 2026 
ongeveer gelijk aan de prognose die vóór de corona-pandemie 
gemaakt is.’
Op basis van deze prognose, die het CBS ieder jaar opnieuw 
maakt, stelt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegen-

heid de AOW-leeftijd voor over vijf jaar vast. Nu dus voor 
2026. Omdat de levensverwachting niet stijgt, zal die 67 jaar 
blijven, net als in 2024 en 2025. In het pensioenakkoord is 
afgesproken dat de AOW-leeftijd tot 2024 stapsgewijs oploopt 
naar 67 jaar. Daarna moeten Nederlanders acht maanden lan-
ger doorwerken voor ieder jaar extra dat zij leven. 
De levensverwachting van 65-jarigen in Nederland is sinds 
1950 fors toegenomen. Kort na de Tweede Wereldoorlog leef-
de een 65-jarige gemiddeld nog 14 jaar. Nu is dat nog twintig 
jaar. Wetenschappers verwachten dat dit blijft stijgen, als is er 
wel steeds meer discussie over het tempo waarin dit gebeurt

Bron: Financieel Dagblad 06-11-2020

OUDERE WERKNEMER WIL LANGER DOORWERKEN, 
MAAR DAN WEL MINDER UREN
De helft van de werknemers (49,3%) wil op hogere leeftijd 
doorwerken als daar een kortere werkweek tegenover staat. 
Oudere werknemers willen dan minder uren of dagen aan de 
slag. Daar staat tegenover dat bijna een kwart (23,3%) hoe 
dan ook niet langer wil doorwerken. Dat melden het CBS en 
TNO onlangs naar aanleiding van een gezamenlijk onderzoek 
onder 58.000 werknemers.
In totaal liet 77% van de werknemers weten dat zij eventu-
eel op een hogere leeftijd zouden willen doorwerken. Een deel 
van de werknemers (23,9%) geeft aan langer doorwerken te 
overwegen als stoppen fi nancieel onaantrekkelijk wordt. An-
dere genoemde voorwaarden zijn: de mogelijkheid om lichter 
werk te doen (23,9%) en bij een betere gezondheid (13,1%).

ICT-medewerkers
Onder werknemers in de ICT-branche is doorwerken op ho-
gere leeftijd het populairst (62%), gevolgd door werknemers 
van fi nanciële instellingen (56%). Hoogopgeleide werknemers 
zijn er vaker toe bereid (59,2%) dan middelbaar- (47,5%) en 
laagopgeleiden (38,3%).
Vorig jaar gingen werknemers op een gemiddelde leeftijd van 
65,1 jaar met pensioen. Dat is iets ouder dan werknemers zelf 
willen: gemiddeld willen zij tot 64,5 jaar blijven werken.

Bron: Financieel Dagblad 16-11-2020

rubriek

PENSIOENEN

Op het kantoor van de Vakbond 
ABW beschikken wij over zeker 
250 tot 300 verschillende CAO’s.
Dus…..ook als staat er in het vak-
blad géén actueel bericht over uw 
CAO, dan hebben wij op kantoor 
bijna zeker toch de nodige infor-
matie 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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1. Wat is nu in Nederland de pensioengerechtigde leeftijd?
 a.  65 jaar
 b.  65 jaar en 4 maanden
 c.  66 jaar en 4 maanden
 d.  66 jaar en 10 maanden 

2. Het pensioen van de meeste Nederlanders bestaat uit drie
  pijlers: de eerste is een basispensioen dat afkomstig is van 

de overheid, de tweede een pensioen dat je hebt opgebouwd 
via de werkgever en de derde bestaat uit aanvullingen die 
privé worden gedaan. Hoe wordt de eerste pijler, het basis-
pensioen van de overheid, genoemd?

 a.  WW
 b. WAO
 c.  AOW
 d. WIA 

3. Waar hangt het van af hoeveel AOW je krijgt?
 a.  Hoeveel jaren je belasting hebt betaald in Nederland
 b.  Hoeveel jaren je hebt gewoond in Nederland 
 c.  Hoe hoog je laatste salaris was 
 d.  Hoeveel jaren je Nederlands staatsburger bent 

4.   De tweede pijler, het pensioen dat je hebt opgebouwd bij je 
werkgever, is afkomstig van pensioenfondsen. Waar is de 
hoogte daarvan afhankelijk?

 a.  Van je laatst verdiende salaris
 b.  Van je gemiddeld verdiende salaris
 c.   Van je gemiddelde salaris en de duur van je arbeidsbetrekking
 d.  Van je afgedragen belastingen 

5.  Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds is het grootste-
pensioenfonds van Nederland. 

 Hoe veel geld hadden ze in 2019 in beheer?
 a.  57.000.000.000 (57 miljard)
 b.  120.000.000.000 (120 miljard)
 c.  462.000.000.000 (462 miljard)
 d.  1.250.000.000.000 (1,25 biljoen) 

6.  Wat gebeurt er als je van baan wisselt en je nieuwewerkge-
ver is aangesloten bij een ander pensioenfonds?

 a.   Je blijft bij je oude pensioenfonds, dat nu geld via je 
nieuwe werkgever gaat ontvangen 

 b.   Als je met pensioen gaat, krijg je pensioen van zowel je 
oude als nieuwe pensioenfonds

 c.   Je opgebouwde pensioen wordt overgedragen naar het 
nieuwe pensioenfonds

 d.  Je opgebouwde pensioen wordt overgedragen naar het 
nieuwe pensioenfonds, als de dekkingsgraad van het 
oude en nieuwe fonds boven de 100 % is 

7.  Wat is de rekenrente?
 a.  Het gemiddelde rendement dat pensioenfondsen de 

laatste tien jaar op hun beleggingen hebben behaald
 b.  De rente die op dat moment op de kapitaalmarkt geldt
 c.   Het rendement dat pensioenfondsen op termijn ver-

wachten te behalen
 d.   Het verschil tussen het rentepercentage dat pensioen- 

fondsen uitkeert en het rentepercentage dat ze zelf ont-
vangen 

8.  Wat is de dekkingsgraad?
 a.  De verhouding tussen het geld dat pensioenfondsen ooit 

moeten uitkeren en het geld dat ze in kas hebben 
 b.   Het percentage werkzame Nederlanders dat pensioen- 

opbouwt bij een pensioenfonds 
 c.   Het percentage van een inkomen dat naar de pensioen- 

premie gaat
 d.  De verhouding tussen iemands laatst verdiende inko-

men en diens pensioen 

9.   Wat is de verhouding tussen de rekenrente en de dekkings-
graad?

 a.  Als de rekenrente stijgt, stijgt de dekkingsgraad ook
 b.  Als de rekenrente stijgt, daalt de dekkingsgraad 

10.  Als de dekkingsgraad te laag is, dreigt het verlagen van 
pensioenen. Om kortingen te voorkomen of te beperken, 
is het ook mogelijk om pensioenpremies te laten stijgen.  
Wat is voor welke leeftijdsgroep nadeliger?

 a.   Voor jongeren is het nadeliger als de premies stijgen, voor 
ouderen is het nadeliger als de pensioenen worden gekort

 b.  Voor jongeren is het nadeliger als de pensioenen worden 
gekort, voor ouderen is het nadeliger als de premies stijgen 

11.  Als de dekkingsgraad van een fonds boven de 110 % is, mo-
gen de pensioenen geïndexeerd (verhoogd) worden. Is die 
lager dan 104 %, dan moeten er maatregelen worden geno-
men. Maar op dit moment hebben veel pensioenfondsen 
een lagere dekkingsgraad dan 100 procent (ABP heeft 88 
procent). Welke maatregel wil minister Koolmees (Sociale 
Zaken) nemen om forse kortingen te voorkomen?

 a. Hij wil de rekenrente verhogen 
 b. Hij wil de premies verhogen
 c. Hij wil de pensioenleeftijd sneller verhogen
 d.  Hij wil dat er pas pensioenen gekort moeten worden als 

de dekkingsgraad lager is dan 90 % 

12.  Wat is het belangrijkste kenmerk van het nieuwe pensioen-
stelsel dat in het nieuwe Pensioenakkoord is afgesproken?

 a. Vervroegd pensioen (de VUT) wordt verboden
 b.  Pensioenen worden afhankelijk van het beleggings-re-

sultaat 
 c.  Over de AOW moet belasting gaan worden betaald
 d.  Pensioenfondsen mogen alleen nog beleggen in bedrij-

ven met ‘laag risico’ 

Bron: Volkskrant 12-11-2020

Pensioenquiz 
In de vorige Vizier hebben we een Special opgenomen over het 
Pensioenakkoord.
In deze Vizier willen we u in de gelegenheid stellen om uw ken-
nis over pensioenen te testen via de onderstaande pensioen-
quiz. Succes!

Antwoorden Pensioenquiz:

1c. 2c. 3b. 4c. 5c. 6d. 7c. 8a. 9a. 10a. 11d. 12b.
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De laatste tijd krijgen we regelmatig klachten van bondsleden 
over het bellen met dure telefoonnummers. Dat voor het bellen 
met bepaalde telefoonnummers hogere tarieven gelden is vaak 
niet bekend bij hen totdat ze de rekening krijgen. 
Reden te meer voor de redactie van Vizier om hier werk van te 
maken en contact op te nemen met de Autoriteit Consument en 
Markt (ACM) en te informeren hoe de vork in de steel zit.
In dit artikel proberen we u hier meer inzicht in te geven.

De verdeling van telefoonnummers in Nederland
In Nederland bestaan verschillende soorten telefoonnummers. 
Aan het begin van het telefoonnummer kunt u vaak zien wat 
voor nummer het is en waarvoor het wordt gebruikt. Voor som-
mige nummers moet u extra kosten betalen.

Vaste & mobiele nummers
Vaste telefoonnummers zijn gebonden aan een plaats. Als u 
bijvoorbeeld in Heerlen woont, dan begint uw vaste telefoon-
nummer met 045. In Geleen beginnen de vaste telefoonnum-
mers met 046. U ziet zo wat de locatie van het nummer is. Een 
mobiel nummer begint altijd met 06. U mag geen 06-nummer 
gebruiken voor een vaste lijn.

088–Bedrijfsnummers
Bedrijven gebruiken vaak een 088-nummer. Deze nummers zijn 
niet aan een plaats gebonden. Als het bedrijf naar een andere 
plaats verhuist, dan mag het 088-nummer hetzelfde blijven.
Belt u naar een 088-nummer, dan betaalt u hetzelfde als wan-
neer u belt naar een vast nummer. Het bedrijf en uw eigen tele-
comaanbieder rekenen hiervoor geen extra kosten.

Informatienummers en servicenummers
Informatienummers en servicenummers beginnen met 0800, 
0900, 0906, 0909 of 18. U kunt aan het nummer zien wat voor 
soort dienst er geleverd wordt. Zo zit er achter een 0900-num-
mer meestal een klantenservice en achter een 0800-nummer 
een Informatiedienst. 
Het bellen naar 0800-nummers is gratis. Maar er zijn kosten ver-
bonden aan het bellen naar de 0900-, 0906-, 0909- en 18-num-
mers.
Let op! Voor het bellen naar deze informatienummers betaalt u 
extra kosten, maar alleen als u hierover goed bent geïnformeerd.

14-nummers
De 14-nummers zijn bedoeld om contact met de overheid op te 
nemen: het Contact Centrum Overheid belt u op 1400 en ‘Die-
ren in Nood’ is bereikbaar op 144. Steeds meer gemeenten ge-
bruiken een 14-nummer om bereikbaar te zijn. Zo gebruikt de 
gemeente Heerlen bijvoorbeeld het nummer 14045.
De kosten voor het bellen naar een 14-nummer zijn hetzelfde 
als voor het bellen naar een vast telefoonnummer. 
Rekent uw telecomaanbieder hogere kosten voor het bellen 

naar een 14-nummer, vraag uw telecomaanbieder dan om op-
nieuw naar de rekening te kijken. Wil hij het probleem niet op-
lossen, schrijf dan een brief of e-mail naar uw aanbieder. 
Kunt u het zelf niet, dan kunt u een afspraak maken op het 
bondskantoor met de vakbondsadvocaten. 

16-nummers Carrier (pre) Select
Klanten van bijvoorbeeld KPN kunnen ervoor kiezen om via 
een andere telecomaanbiederte bellen. Hiervoor belt de KPN-
klant eerst het 16-nummer van de andere aanbieder en daarna 
het telefoonnummer dat hij wil bellen. De andere aanbieder 
brengt de kosten voor dit telefoontje in rekening. Wordt het 
16-nummer niet van tevoren ingetoetst, dan belt de klant ge-
woon via KPN.

085- en 091-nummers
De 085- en 091-nummers zijn niet aan een vaste locatie ge-
bonden. Een 085-nummer wordt vaak gebruikt voor het bellen 
via internet. De kosten voor het bellen naar een 085-nummer 
moeten hetzelfde zijn als voor het bellen naar een vast tele-
foonnummer. Rekent uw telecomaanbieder hogere kosten voor 
het bellen naar een 085-nummer, dien dan een klacht in bij uw 
telecomaanbieder.

084- en 087-nummers
De 084- en 087-nummers zijn ook niet aan een vaste locatie 
gebonden. Deze nummers worden vaak gebruikt voor persoon-
lijke assistentdiensten. Bijvoorbeeld een e-fax. De kosten voor 
het bellen kunnen hoger zijn dan voor het bellen naar een vast 
telefoonnummer. 

097-nummers
097-nummers zijn bedoeld voor data-abonnementen. Dit zijn 
abonnementen die u alleen kunt gebruiken voor (mobiel) inter-
net. 
Hebt u een data-abonnement (-of data-tegoed) aangeschaft na 
1 juni 2014, dan moet het nummer dat hierbij hoort beginnen 
met 097.
Hebt u nog een data-abonnement of data-tegoed met een 
06-nummer? En hebt u het abonnement of het tegoed aange-
schaft vóór 1 juni 2014, dan hoeft u niets te doen. Het num-
mer verandert in een 097-nummer wanneer u het contract ver-
nieuwt of verlengt.

112-Alarmnummer
Het 112-nummer is het alarmnummer voor politie, brandweer 
en ambulance. Het 112-nummer moet voor iedereen beschik-
baar zijn. Iedereen moet dit nummer dus kunnen bellen. Belt u 
112 vanuit een ander Europees land, dan wordt u met de lokale 
alarmcentrale doorverbonden. 
Kunt u 112 niet bellen, dien dan een klacht in bij uw telecom-
aanbieder.

Misleiding door dure
telefoonnummers
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116-nummers
116-nummers zijn Europese nummers die voor een maatschap-
pelijk belang worden gebruikt. Zo belt u 116-000 bijvoorbeeld 
voor Vermiste Kinderen. En zo is 116-006 het nummer van de 
Europese Hulplijn voor slachtoff ers van misdrijven. Belt u naar 
een 116-nummer, dan wordt u met de nationale hulplijn door-
verbonden. De kosten van het gesprek zijn hetzelfde als voor 
het bellen naar een vast nummer.

0088-nummers
De 0088-nummers zijn internationale nummers die worden 
gebruikt voor bijzondere toepassingen. Bijvoorbeeld voor satel-
liettelefonie. De gesprekskosten kunnen hoog zijn.
Let op! Verwar daarom deze nummers niet met de Nederlandse 
088-nummers. 

00800-nummers
De 00800-nummers zijn internationale gratis telefoonnum-
mers. U betaalt niets voor de informatie die u aan de telefoon 
krijgt. Maar het is mogelijk dat uw aanbieder wel kosten bij u 
in rekening brengt voor het telefoontje. Wilt u een 0800-num-
mer bellen, ga dan bij uw aanbieder na hoeveel het gesprek gaat 
kosten. 

Sommige kosten hoeft u voorlopig niet te betalen
Meestal is het beter om de rekening te betalen ook al heeft u 
klachten. Maar sommige betalingen kunt u wel uitstellen tot-
dat uw klacht is opgelost. Dit geldt alleen voor betalingen voor:
*  De kosten voor het bellen naar een informatienummer
  Informatienummers beginnen met 0900, 0906, 0909 en 18. 

U betaalt hier extra kosten voor, maar alleen als u hierover 
goed bent geïnformeerd.

*  De kosten voor een sms-dienst
  Bij een sms-dienst stuurt of krijgt u sms’jes waarvoor u extra 

kosten betaalt. Bijvoorbeeld sms’jes om te stemmen bij een 

televisieshow, of sms’jes die u ontvangt met fi le-informatie. 
U hoeft hier alleen extra kosten voor te betalen als u zich 
voor de sms-dienst hebt aangemeld. 

  Besluit u om deze kosten voorlopig niet te betalen, dan mag 
uw aanbieder uw telefoondiensten niet afsluiten. U moet dan 
wel de rest van uw telefoonrekening betalen.

Wat kan u doen als:

*  U een klacht heeft over de kosten of het gebruik van 
een telefoonnummer?

*  Uw telecomaanbieder bijvoorbeeld hogere kosten re-
kent voor een bepaald nummer dan is toegestaan? 

* U het alarmnummer 112 niet kunt bellen?

Neem dan contact (telefonisch, brief of mail)op met uw 
telecomaanbieder en probeer samen een oplossing te 
vinden. Vraag hierin om een oplossing vóór een bepaal-
de datum. Schrijf ook welke vervolgstappen u neemt als 
hij geen goede oplossing biedt.

Komt u er samen niet uit?
Dan kunt u op een andere manier uw recht halen door 
bijvoorbeeld een afspraak te maken met onze vakbonds-
advocaten of het probleem te melden bij ACM, via de link
www.consuwijzer.nl/doe-uw-melding-bij-acm-consuwijzer
ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Au-
toriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt 
ACM om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels 
houden. En waar zij iets aan moeten doen. Wilt u spe-
cifi ekere informatie? Bel dan op 088 - 070 70 70. ACM 
is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 
17:00 uur.

Het Hoofdbestuur en de 
co� ega,s van de Vakbond ABW 
wensen ju� ie fijne feestdagen
en een gezond & voorspoedig

2021!

Het Hoofdbestuur en de
co� ega,s van de Vakbond ABW 
wensen ju� ie fijne feestdagen 
en een gezond & voorspoedig

2021!
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25-jarige jubilarissen dec. 2020
• P.L.E. Ermers uit Brunssum
• W.E. Ayal uit Eygelshoven
• C.A.M.J. Kleijnen uit Landgraaf
• R.N.L. Slangen  uit Kerkrade
• L. Boltze uit Eygelshoven
• N.A.J. Otermans uit Hoensbroek
• H.W.M. Stijnen-Solberg uit Beek
• M.A. Rutjens uit Kerkrade
• A. Groten uit Bocholtz
• M.M.L. van Delft-Th omassen 
 uit Landgraaf
• K.G.J. Vischers uit Nuth

25-jarige jubilarissen jan. 2021
• W.TH.J. Gerards uit Kerkrade
• J.M.C. Gerards-Hombergen 
 uit Kerkrade
• M.L. Leunissen uit Hoensbroek
• A.P.J.R. Jansen uit Kerkrade

• G.C. Fresen uit Sittard
• W.E. van Opdam uit Heerlen
• J.A. de Rooij uit Heerlen
• W.M.J. Jansen uit Brunssum
• J.M.J. Wijnands uit Geleen
• J.J.C.C. Sijstermans uit Kerkrade
• M.J.J.A. Augenbroe uit Kerkrade
• J.E. Engelen uit Heerlen
• W.TH.J. van Maasdijk uit Heerlen

40-jarige jubilarissen dec. 2020
• I.J. Coumans-Schreijen uit Kerkrade
• R.J.M. Bakker uit Heerlen
• C.M. Krewinkel uit Kerkrade
• P.M.A. Rijvers uit Heerlen

40-jarige jubilarissen jan. 2020
• A.S.C. Luyten uit Sittard
• M.C.L. Hugens-Mobers 
 uit Amstenrade

50-jarige jubilarissen jan. 2020
• J.K. Geesink uit Landgraaf
• M. Bouzagaoui-Ben Haddou 
 uit Eygelshoven

60-jarige jubilaris dec. 2020
• H.C. Weckseler-Off ermans 
 uit Kerkrade

60-jarige jubilarissen dec. 2020
• J. de Jonge uit Heerlen
• W.A. Wittenbernds uit Brunssum

Namens het Hoofdbestuur 
wensen wij al onze jubilarissen 
van harte profi ciat!

Op 28 juni 2020 overleed in de
leeftijd van 91 jaar ons bondslid
de heer H.M.G. Knarren uit Geleen

Op 22 juli 2020 overleed in de
leeftijd van 75 jaar ons bondslid
de heer J.H.G.C. Starremans 
uit Landgraaf

Op 25 juli 2020 overleed in de
leeftijd van 96 jaar ons bondslid
mevrouw H. Schulteis-Kockelkorn 
uit Kerkrade

Op 28 juli 2020 overleed in de
leeftijd van 59 jaar ons bondslid
de heer V. Lazic uit Selfkant

Op 23 augustus 2020 overleed in de
leeftijd van 86 jaar ons bondslid
de heer A.P. Stijns uit Kerkrade

Op 28 augustus 2020 overleed in de 
leeftijd van 67 jaar ons bondslid
de heer K.H.H. Grotenbreg 
uit Puth-Schinnen

Op 13 september 2020 overleed in de
leeftijd van 64 jaar ons bondslid
mevrouw H.H. Potters-Utens 
uit Heerlen

Op 29 september 2020 overleed in de
leeftijd van 72 jaar ons bondslid
de heer J.T.J. Janssen uit Kerkrade

Op 30 september 2020 overleed in de
leeftijd van 93 jaar ons bondslid
mevrouw A. Cremers-Geelen 
uit Amstenrade

Op 30 september 2020 overleed in de
leeftijd van 88 jaar ons bondslid
de heer J.H. Lukassen uit Wittem

Op 1 oktober 2020 overleed in de 
leeftijd van 57 jaar ons bondslid
De heer J.P.M. Heijnen uit Geleen

Op 4 oktober 2020 overleed in de 
leeftijd van 62 jaar ons bondslid
mevrouw J. Dohmen-Smeets uit Heerlen

Op 6 oktober 2020 overleed in de
leeftijd van 82 jaar ons bondslid
de heer J.H.P. Hoeppermans uit Landgraaf

Op 14 oktober 2020 overleed in de
leeftijd van 70 jaar ons bondslid
mevrouw A. Beckers-Kasperek uit Landgraaf

Op 20 oktober 2020 overleed in de 
leeftijd van 89 jaar ons bondslid
de heer W. Croes uit Landgraaf

Op 28 oktober 2020 overleed in de 
leeftijd van 81 jaar ons bondslid
de heer J.J. Elsbergen uit Kerkrade

Op 7 november 2020 overleed in de
leeftijd van 79 jaar ons bondslid
de heer J.E.H. Ritzen uit Heerlen

Op 13 november 2020 overleed in de
leeftijd van 67 jaar ons bondslid
de heer J.M.L. Franssen uit Geleen

Op 18 november 2020 overleed in de
leeftijd van 58 jaar ons bondslid
de heer M.H.B. Ramakers uit Maastricht

Op 15 november 2020 overleed in de
leeftijd van 81 jaar ons bondslid
de heer K.D. Krüger uit Kerkrade

Op 25 november 2020 overleed in de
leeftijd van 59 jaar ons bondslid
de heer C.E. Weibel uit BrunssumWij bedanken de overleden vrienden voor hun trouw aan onze organisatie en 

wensen hun familie veel sterkte toe!

Wij feliciteren

Overleden
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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.

¾ Naam en voorletters: ...............................................................................................

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

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

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

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

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

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

BSN (=sofi nummer):  ........................................................................................................

¾ Werkzaam bij: ...........................................................................................................

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

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

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

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

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

¾ Soort uitkering:  ..........................................................................................................

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

¾ Mijn iban-nummer:  ....................................................................................................

¾ 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


