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Dit wil ik 
met u delen...
Het is bijna eind juni als deze Vizier op uw deurmat valt.
Ik kan het haast niet geloven dat de eerste zes maanden van 
2021 weer voorbij zijn.
Zo wordt het eerste kwartaal gekenmerkt door  de verkiezingen, 
de verontruste stijging van het aantal besmettingen die leidt tot 
een harde lockdown, met de avondklok en de sluiting van niet-
essentiële winkels.
Na wat tegenslag met de beschikbare vaccins, en de onzekerheid 
over de voorraden van de vaccins Pfizer, Astrazeneca, Moderna, 
Janssen… - en niet te vergeten de bijwerkingen - komt er wat 
schot in het priktempo en stappen we het derde kwartaal in. 

In het tweede kwartaal passeren veel zaken de revue waarvan ik 
bij een paar wil stilstaan.

Moeizame formatie
De formatie van het nieuwe kabinet kent een moeizame start 
door allerlei politieke blunders, maar laten we hopen dat Ne-
derland - zoals sommigen beweren - vóór de zomer een nieuw 
kabinet heeft. Er is namelijk geen tijd om te dralen want er zijn 
genoeg importante dossiers die besproken moeten worden.

Stakingen
In de eerste vier maanden van dit jaar is 11 keer gestaakt, dat zijn 
nu al twee werkstakingen meer dan in heel 2020. De stakingen 
waren vooral in de metaalindustrie, bij supermarkten en in het 
beroepsgoederenvervoer. Deze sectoren gaat het ondanks de co-
ronacrisis voor de wind en vakbonden vinden dat de werknemer 
daarvan moeten meeprofiteren. Via stakingen hopen de vakbon-
den hogere lonen, het behoud van toeslagen en verbeterde pensi-
oenafspraken af te dwingen.

Amazon Amerika
Ik heb me behoorlijk verbaasd en geërgerd dat de oprichting van 
een vakbond bij Amazon in de Amerikaanse staat Alabama zo 
tegengewerkt is, wetend dat er al jaren berichten naar buiten 
komen over de bizarre, schandalige uitbuiting van medewerkers 
van het online warenhuis. Zo zouden de werknemers zo weinig 
pauzetijd krijgen, dat ze in een flesje moeten plassen. En dat ter-
wijl de baas, Jeff Bezos, een van de rijkste mannen ter wereld 
is, goed voor 196 miljard dollar. Ik vroeg me dan ook meteen 
af waarom je als werknemer niet beschermd zou willen worden 
voor je rechten?
Maar intimidatie, angst, de vakbond in een negatief daglicht 
plaatsen en onderdrukking hebben geleid dat deze missie voor-
alsnog niet geslaagd is. 
Maar beste leden, angst is toch een slechte raadgever?

Vertrouwen van consumenten in economie groeit
Gelukkig krijgen consumenten langzamerhand weer meer ver-
trouwen in de economie. Volgens het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) was de stemming in mei minder negatief dan 
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een maand eerder. Zowel het oordeel over de economie als de 
koopbereidheid verbeterde.
Voor het eerst sinds de coronacrisis is de koopbereidheid weer 
positief. Consumenten oordeelden tevens positiever over de fi-
nanciële situatie in de komende twaalf maanden en over de fi-
nanciële positie in de afgelopen twaalf maanden. 
Het hebben van een baan speelt overigens een grote rol bij de 
koopbereidheid. 

Top bedrijfsleven verdiende vorig jaar bijna zes keer zo-
veel als personeel
U weet inmiddels van mij dat de kloof in Nederland tussen o.a. 
rijk en arm, werknemers en de top, hoog- en laagopgeleiden me 
grote zorgen baart omdat die mijns inziens kan leiden tot een 
splijtzwam in onze samenleving.
En wat schetst wederom mijn verbazing? Uit een recent onder-
zoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat 
de top van de duizend grootste Nederlandse bedrijven vorig jaar 
5,9 keer zoveel verdiende als een gewone werknemer. Dit baart 
me dan opnieuw grote zorgen omdat daarmee de kloof tussen 
topverdieners en personeel op de werkvloer amper veranderd is 
ten opzichte van 2019.

Fysiek spreekuur/daling aantal besmettingen/stap voor 
stap steeds meer mogelijk
Onze belastingservice hebben we net als vorig jaar ook dit jaar 
met name telefonisch gedaan. We zijn dankbaar dat we op deze 
manier voor onze leden in ieder geval vóór 8 mei jl. de meeste 
aangiftes Inkomstenbelasting hebben kunnen versturen.
Daar het aantal besmettingen daalt, en iedereen vóór 1 juli reeds 
1 vaccinatie heeft gehad, overwegen we voorzichtig te starten 
met het houden van fysiek spreekuur onder bepaalde voorwaar-
den. Lees meer hierover op pagina 6.

Algemene Vergadering 
Ook willen we voorzichtig en onder voorbehoud een datum prik-
ken voor het houden van de Algemene Vergadering op 11 okto-
ber a.s. Voor de definitieve doorgang volgen we strikt de regels 
van het RIVM. Dus bij veranderingen adviseren we u op onze 
website www.vakbondabw.nl te kijken.

Jubileum
De maand juli is persoonlijk voor mij een bijzondere maand. Bij-
zonder omdat ik twee jubilea mag vieren. Ten eerste mijn robij-
nen (40 jaar) jubileum als werknemer bij de Vakbond ABW waar 
ik op 15 juli 1981 in dienst ben getreden, zie ook pagina 4,5 en 6 
van deze Vizier.
En ten tweede ben ik op 01-07 a.s. ook 40 jaar lid van de ABW. 
Dus tweemaal jubilaris! Hoera! Hoera!

Ik sluit af met de volgende wens.
Laten we hopen dat in Nederland op 1 juli a.s. iedereen inderdaad 
zijn eerste vaccinatie heeft gehad. Maar ook voor de rest van de we-
reld, want zolang er sprake is van reisverkeer en niet iedereen gevac-
cineerd is zal het virus niet uitgebannen kunnen worden. Niemand 
is veilig tot iedereen veilig is, is dan ook het mantra van de Wereldge-
zondheidsorganisatie (WHO)sinds het begin van de pandemie.
Terug naar het oude normaal vergt van de hele wereld en dan 
met name de wereldleiders om een solidair moraal.

Het wordt in ieder geval een betere zomer dan vorig jaar, en gaat 
u met vakantie buiten Nederland, informeer u goed via de site 
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen

Een mooie zomer toegewenst en blijf vooral gezond!

Jack Hurxkens,
voorzitter.

Let op! Deze datum is onder voorbehoud. Bijeenkomst 
gaat alleen door met inachtneming van de RIVM maatre-
gelen! Kijk voor het laatste nieuws op www.vakbondabw.nl

• Algemene Vergadering 
 Maandag 11 oktober, aanvang: 19.00 uur 
  Doelgroep: 
 Afgevaardigden Vakbond ABW 
 Cultuurhuis Heerlen
 Sittarderweg 145, Heerlen

Datum om te onthouden: 
belangrijke bijeenkomst 
Vakbond ABW

“WIJZIGING VAN UW CONTACTGEGEVENS”

Beste ABW-leden, 

Nog steeds worden we dagelijks geconfronteerd met de situ-
atie dat uw contactgegevens (zoals adres, telefoonnummer 
en e-mail) en - indien u werkt - de bijbehorende gegevens van 
uw werkgever niet kloppen. 
In de praktijk is dit héél lastig. Zeker als wij u bijvoorbeeld 
willen oproepen voor belangrijke ontwikkelingen over uw 
persoonlijke omstandigheden of willen informeren over 
belangrijke ontwikkelingen bijvoorbeeld bij uw werkgever. 
Daarom een dringende oproep aan u om bij veranderingen 
van deze gegevens die meteen aan ons door te geven. 

Dit kan zowel telefonisch, tel. 045 – 571 99 55, als per e-mail 
naar balie@vakbondabw.nl

Vergeet niet om uw bondsnummer steeds te (ver)melden.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Volg de Vakbond ABW
op Twitter!

www.twitter.com/VbABW
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Voorzitter
Jack Hurxkens 
40 jaar in dienst
bij Vakbond ABW
Op 15 juli 2021 is Jack Hurxkens 40 jaar in dienst bij de Vak-
bond ABW. 
Hij gaat de geschiedenisboeken in als niet alleen de werkne-
mer met het langste dienstverband maar ook als het langst 
zittende lid van het dagelijks bestuur. 
Reden voor de redactie van Vizier om met Jack terug te blik-
ken op de start van zijn carrière tot aan de functie die hij nu 
bekleedt bij de Vakbond ABW.

1981-1984 
Indiensttreding 
Woensdag 15 juli 1981 was de dag waarop Jack in dienst 
trad bij de Algemene Bond van Werknemers (ABW). Dit ge-
beurde via een WerkgelegenheidsVerruimende Maatregel 
(WVM) ten behoeve van het project ‘Vernieuwen Financieel 
Beheerssysteem’. Na een afgebroken studie HIO – Hogere 
Informatica Opleiding – aan de HTS te Eindhoven heeft hij 
het Praktijk Diploma Boekhouden en het diploma Compu-
terboekhouden behaald. Daardoor kwam hij – als werkzoe-
kende – voor de eerder genoemde WVM ten behoeve van het 
project ‘Vernieuwen Financieel Beheerssysteem’ in aanmer-
king. 
De toenmalige penningmeester Math Consten wilde zich 
vanwege zijn juridische achtergrond meer gaan bezig hou-
den met de juridische dienstverlening naar de leden toe. De 
boekhoudkundige werkzaamheden en alles wat daarmee 
van doen had, inclusief de salarisadministratie, stootte hij 
af en dat werd Jack zijn werkpakket. 

Chef de bureau/boekhouder
Het toenmalige boekhoudsysteem was sterk verouderd en 
aan vernieuwing toe. Naast het beheren van de financiële 
administratie werd hij tevens benoemd tot chef de bureau 
– tegenwoordig office manager – waardoor hij verantwoor-
delijk was voor het reilen en zeilen op de administratie, nu 

secretariaat geheten. Deze 
functie van chef de bureau 
was in de geschiedenis van 
de ABW een geheel nieuwe 
functie. Saillant detail 
daarbij is dat hij de eerste 
mannelijke persoon was 
op de administratie die tot 
dan toe alleen uit vrouwen 
bestond. Als hij hier nu aan 

terugdenkt, heeft hij even wat binnenpret, omdat bij wijze 
van spreken alle vrouwen die toen werkzaam waren op de 
administratie hem - als enige mannelijke persoon - op han-
den droegen!
In zijn dubbelfunctie van chef de bureau en boekhouder gaf 
de toenmalige voorzitter Wiel Smeets hem steeds meer de 
ruimte om zich verder te verdiepen in het belastingstelsel 
om Jack in te kunnen zetten voor de belastingservice van 
de ABW. 

1985-1988
Vakbondsbestuurder
Na 3,5 jaar de functie van chef de bureau vervuld te hebben 
werd Jack per 1 januari 1985 benoemd tot vakbondsbestuur-
der. In de jaren 1987, 1988 en 1989 kreeg hij van de toen-
malige voorzitter Leo Noy de gelegenheid om zich naast de 
belastingservice nog verder te ontwikkelen in de juridische 
individuele belangenbehartiging. Via postacademische op-
leidingen met betrekking tot het arbeidsrecht en het sociaal 
verzekeringsrecht heeft hij zich deze twee rechtsgebieden zo 
veel als mogelijk eigen gemaakt. 

1989
Penningmeester 
Het is inmiddels 1989.
Na de vervroegde pensionering 
van penningmeester Math Con-
sten werd Jack per 1 augustus 
1989 benoemd tot penningmees-
ter en trad hij toe tot het dagelijks 
bestuur. Naast de werkzaamhe-
den die hij reeds verrichtte met 
betrekking tot de financiële ad-
ministratie werd hij door deze 
benoeming eindverantwoordelij-
ke voor het financieel beleid van 
de ABW. En de geschiedenis her-
haalde zich: ook hij stootte het boekhoudkundige werk af. 
Jack ontdekte dat zijn hart steeds meer en meer was komen 
te liggen bij de individuele belangenbehartiging en hij kreeg 
daar nu ook meer tijd en ruimte voor. Het boekhoudkundige 
werk werd nu gedaan door de dames op de administratie, 
maar Jack bleef evenals als zijn voorganger Math Consten 
wel eindverantwoordelijk voor het totale financiële beleid. 
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1990-2006 
Een van mijn mooiste periodes bij Vakbond ABW
vakbondsbestuurder Juridische ledenservice 
De periode van de jaren 
‘90 was voor Jack een 
van de mooiste periodes 
die hij tot nu toe heeft 
meegemaakt bij de Vak-
bond ABW. Dit vanwege 
het feit dat zijn persoon-
lijke ontplooiing met be-
trekking tot de individu-
ele belangenbehartiging 
zijn hoogtepunt bereikte. Met name door de samenwerkings-
overeenkomst met Bronneberg Advocaten kreeg hij steeds 
meer vrijheid in het oppakken c.q. behandelen van juridi-
sche vraagstukken zoals onderhandelingen met werkgevers 
in individuele zaken, het instellen van loonvorderingen, pro 
forma ontslagzaken bij de kantongerechten en ontslagzaken 
bij het vroegere arbeidsbureau. Ook WW- en WAO-zaken 
alsmede zaken over Studiefinanciering die allemaal vallen 
onder de sector Bestuursrecht bij de rechtbanken Maastricht 
en Roermond behoorden tot Jack’s takenpakket. Ook voer-
de hij regelmatig procedures bij de Belastingkamer van het 
gerechtshof in Den Bosch. Dit soort werkzaamheden heeft 
Jack in zijn carrière bij de Vakbond ABW het meest geboeid. 
Ook de strijd van de Vakbond ABW in 1993/1994 in het ka-
der van de toekenning van de silicose-ereschuld heeft hem 
enorm bezig gehouden. De collectieve belangenbehartiging 
daarentegen is nooit zo zijn “ding” geweest maar uiteraard 
hoort dit ook bij het vakbondswerk.

2007-2021
Voorzitter 
Door het vertrek van twee op-
eenvolgende voorzitters van 
buiten de organisatie werd er 
vanuit het hoofdbestuur flink 
wat druk op Jack uitgeoefend 
om het voorzitterschap te aan-
vaarden. 
Hij heeft even moeten naden-
ken, omdat zijn hart ligt bij de 
individuele belangenbeharti-
ging.
Het hoofdbestuur ging akkoord met een van de zaken die 
voor hem niet alleen cruciaal maar ook een voorwaarde was 
bij het aanvaarden van die functie, namelijk het op 2 dagde-
len in de week blijven houden van het spreekuur. Jack duid-
de dat hij het belangrijk vindt te weten wat er leeft onder de 
leden te meer ook voor het uitzetten van de beleidslijnen van 
de bond. 
Op 1 januari 2007 werd Jack benoemd tot voorzitter van on-
ze vakbond. Deze keuze voor het voorzitterschap was voor 
Jack niet gemakkelijk geweest. Maar vanwege zijn hart voor 
de zaak en met grote steun van het thuisfront van zijn echt-
genote Karin en zijn mede DB-collega Indra Kandhai heeft 
hij vol vertrouwen hierop toch zijn ‘ jawoord’ gegeven. En tot 
de dag vandaag heeft hij hier zeker geen spijt van. 

Helaas belandde Nederland en de rest van de wereld kort na 
zijn benoeming in een mondiale recessie, waarvan alle vak-
bonden nu nog steeds grote last hebben. 
Nu met de Covid-19 pandemie is daar nog steeds geen veran-
dering in gekomen. 
De organisatiegraad neemt jaar in jaar uit schrijnend af. Hij 
ziet dat vakbonden nu een strijd voeren voor hun bestaans-
recht terwijl hij liever zou hebben dat vakbonden konden 
strijden voor vakbondszaken zoals een goed collectief pen-
sioen, hogere lonen, betere bescherming van werknemers bij 
ontslag, rechtvaardige sociale voorzieningen en een betere 
gezondheidszorg. “Vakbonden zijn destijds daarvoor opge-
richt en daarvoor moeten we altijd blijven knokken! Dat mo-
gen we nimmer vergeten”, aldus Jack.
Maar jammer genoeg zijn met name de jongeren zich daar 
onvoldoende van bewust en denken ze dat alle arbeidsvoor-
waardelijke verworvenheden vanzelfsprekend zijn. Jack zegt 
dat als we alle CAO’s in Nederland zouden afschaffen, er dan 
slechts de wettelijke bepalingen overeind blijven zoals vast-
gelegd in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet Mi-
nimumloon. Dat betekent dus: geen extra’s meer ten aanzien 
van het loon, geen ‘automatische’ loonsverhogingen meer, 
geen collectief pensioen meer, geen extra’s meer ten aanzien 
van verlof/bijzonder verlof, geen ADV meer, geen aanvullin-
gen meer van het loon bij ziekte, geen duurzame inzetbaar-
heid van werknemers, geen scholing enzovoort, enzovoort. 
Concreet betekent dit dus volgens Jack: Terug naar de ijstijd!
Met deze uit zijn hart gegrepen uitspraak haalde hij zelfs de 
kop van de grootste krant in Limburg, maar hij staat nog 
steeds achter deze uitspraak.
Aan deze spraakmakende uitspraak wil hij nog iets toevoe-
gen, namelijk dat een verplichte bijdrage van ongeorgani-
seerden aan het vakbondswerk helemaal niet zo’n gek idee 
zou zijn. Waarom mogen die ongeorganiseerden zo maar 
meeliften met de arbeidsvoorwaarden die tot stand zijn ge-
komen door de mensen die lid zijn van een vakbond en daar-
voor hebben gestreden?

2021-2025
Toekomst
Een andere bekende uitspraak van Jack is dat “het ABW-pak 
hem als gegoten zit”.
Hij had gehoopt dat pak op 60-jarige leeftijd uit te kunnen 
trekken om met pensioen te gaan. Maar die pensioengerech-
tigde leeftijd van 60 jaar is inmiddels al lang van tafel ge-
veegd en ook Jack zal door moeten tot medio 2025 als hij de 
pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar zal bereiken.
Maar Jack is zo tevreden met zijn werk en gaat elke dag met 
plezier naar het werk. “Never a dull moment”, beaamt hij.
“Ik ben wel 40 jaar in dienst bij een en dezelfde werkgever, 
maar heb steeds de mogelijkheid én ruimte gekregen voor 
een nieuwe uitdaging bij de ABW, van chef de bureau/boek-
houder, naar vakbondsbestuurder, naar penningmeester en 
naar ultiem voorzitter. Daar ben ik dan ook dankbaar voor”.
Hij hoopt dan ook dat de Vakbond ABW waar hij zo trots 
op is haar zelfstandigheid én identiteit blijft behouden en 
vooral ook weer gaat groeien om het ABW-product te blij-
ven uitdragen, namelijk de belangenbehartiging van en voor 
onze leden!
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Baby Jack
In de maand juli 2021 zijn er twee personen 40 jaar lid bij de 
ABW. Dat zijn Jack en mevrouw G.J.G. Godschalk. 
Een saillant detail is dat deze mevrouw in Palemig de buur-
vrouw was van zijn ouders. En deze mevrouw heeft hem als 
baby regelmatig - als hij huilde - rondgereden in de kinder-
wagen. Hoe bijzonder is dat!
“De baby op de foto ben ik; zegt Jack. Die vrouw die mij op de 
arm heeft is mevrouw G.J.G. Godschalk, die dus net als ik in 
juli 2021 40 jaar lid is bij de Vakbond ABW, en de vrouw er-
naast is mijn moeder. En dat hondje was ons hondje Teddy”.

Jack zijn loopbaan bij Vakbond ABW

Datum Functie

15-07-1981 Werkgelegenheids Verruimende
  Maatregel (WVM) ten behoeve van
  het project ‘Vernieuwen Financieel 
  Beheerssysteem’

15-07-1981  Chef de Bureau/boekhouder 
tot en met 
31-12-1984 

01-01-1985 Vakbondsbestuurder
tot en met
31-12-1988 

01-08-1989 Penningmeester/Vakbonds-
tot en met bestuurder Juridische ledenservice
31-12-2006 

01-01-2007  Voorzitter/Vakbondsbestuurder
tot en met  Juridische ledenservice
heden

Het vaccinatieprogramma is in volle gang en volgens prog-
nose is iedereen op 1 juli a.s. tenminste 1 keer geprikt.
Ook is er sprake van een dalende lijn qua besmettingen.
Reden voor ons als dagelijks bestuur (DB) om met inacht-
neming van de RIVM maatregelen op donderdag 1 juli 
a.s. weer voorzichtig te starten met het houden van fysieke 
spreekuren. Dit geldt ook voor de collega’s van Bronneberg 
Advocaten.

Wat betekent dit?
Dit betekent dat we van huis uit toch nog een aantal din-
gen blijven doen, en afspraken die telefonisch afgehandeld 
kunnen worden zullen we gezien onze positieve ervaringen 
ook telefonisch blijven doen.
Volgens het RIVM kun je ook na vaccinatie mogelijk het 
coronavirus nog steeds verspreiden. Uit onderzoek is wel 
gebleken dat de kans om iemand te besmetten kleiner is 
door vaccinatie.
Een prik beschermt alleen jezelf tegen ziekte door corona, 
en het is nog niet duidelijk of iemand na vaccinatie het vi-
rus toch kan verspreiden en dus anderen kan besmetten. 
Daarom blijven voor iedereen in Nederland  - ook na gevac-
cineerd te zijn - nog steeds dezelfde coronaregels gelden.

Corona regels voor iedereen
In het onderstaande – ter herinnering - een resumé van die 
coronaregels voor iedereen:
• Kom alleen naar het spreekuur
• Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen.
• Mondkapje verplicht (voor leden)
• Ontsmet de handen bij binnenkomst
• Was vaak en goed de handen.
• Houd 1,5 meter afstand van anderen.
• Hoest of nies in de elleboog.
• Schud geen handen.

Met vriendelijke groet,
Het Dagelijks Bestuur.

Start fysiek spreekuur 
per 1 juli 2021 en 
covid-19 regels ABW

Ook bij de Vakbond ABW
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nieuwsnieuws

Bronnen: Xpert HR en AWVN

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 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 betreffende partijen.
De hier naast 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.

LOONMUTATIES EN EENMALIGE UITKERINGEN

CAO Per 1 jan. 2021 Loonbestanddeel
Architectenbureaus € 32,00 bruto  Feitelijk salaris
 per maand 
Besloten busvervoer 3,00% Feitelijk salaris
Bloemen en planten -   Aangepast
Detailhandel  salarisgebouw
Bloemen en planten -  2,25% Salarisschalen
Groothandel  
Bos en Natuur 1,00% Feitelijk salaris
Energie- netwerk- 2,00% Feitelijk salaris
bedrijven 
Kunsteducatie 2,00% Feitelijk salaris
Kunststof- Rubber- en 1,20% Salarisschalen
Lijmindustrie 
Nederlandse Bak- 1,75% Feitelijk salaris
steenindustrie 
Offshore catering 1,35% Feitelijk salaris
Particuliere- en even- 2,50% Feitelijk salaris
ementen-beveiliging - 
Particuliere beveiliging
Sociale werkvoor- 1,60% Feitelijk salaris
ziening
Toneel en dans 1,50% Feitelijk salaris
Uitvaartbranche 3,00% Feitelijk salaris
Zeevaart-Koopvaardij- 3,00% Gagetabel
Zeescheepvaart
(Handelsvaart tot 9000GT)

CAO Verhoging per Loonbestanddeel
 01-02-2021
Metaal en Techniek  1% Feitelijk salaris
Motor-voertuigen- en 
tweewielerbedrijf
Tankstations en  € 70,00 bruto Feitelijk salaris
wasbedrijven  per maand 

CAO Verhoging per Loonbestanddeel
 01-03-2021
Kartonnage en 2,50% Feitelijk salaris
flexibele verpak-
kingenbedrijf 
Metaal & Techniek -  0,93% Feitelijk salaris
Carrosseriebedrijf 
Metaal & Techniek -  0,93% Feitelijk salaris
Goud- en Zilver-
nijverheid 
Metaal & Techniek -  0,93% Feitelijk salaris
Isolatiebedrijf 
Metaal & Techniek –  0,93% Feitelijk salaris
Metaalbewerkings-
bedrijf 
Metaal & Techniek -  0,93% Feitelijk salaris
Technisch Installatie-
bedrijf 
Onderhoud en reini- 1,25% Feitelijk salaris
ging in de scheepvaart 
Vlakglas- glasbewer- 1,25% Feitelijk salaris 
kings-bedrijf 

CAO Verhoging per Loonbestanddeel
 01-04-2021
Bos en natuur 0,5% Feitelijk salaris
Elektrotechnische  2% Feitelijk salaris in
detailhandel  salarisgroepen 
  B t/m F
Omroeppersoneel 1,4% Feitelijk salaris
Orgelbouwbedrijf 2,5% Feitelijk salaris
Technische groot- 1,5% Feitelijk salaris
handel 

CAO Verhoging per Loonbestanddeel
 01-05-2021
Apotheken 2,25% Salarisschalen
Margarine- en spijs- 0,50% Salarisschalen
vetindustrie
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ONDERHANDELAARSAKKOORD CAO SW 2021-2025

Vakbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heb-
ben op 17 mei jl.  een onderhandelaarsakkoord afgesloten voor 
de CAO Sociale Werkvoorziening. In het onderstaande de be-
langrijkste afspraken.

Looptijd
De nieuw overeengekomen cao heeft een looptijd van 5 jaar, te 
weten van 01-01-2021 tot en met 31-12-2025.

Salarisontwikkeling
Partijen hebben afgesproken om door te gaan met de in de CAO 
2015-2018 gemaakte afspraak over loonontwikkeling. 
Partijen gaan zo spoedig mogelijk met de Staatssecretaris van 
SZW in overleg om een langjarige afspraak te maken over koop-
krachtbehoud van SW-werknemers.

Duurzame inzetbaarheid
In het kader van duurzame inzetbaarheid van werknemers heb-
ben partijen:
Naar aanleiding van het Pensioenakkoord en de in de CAO SW 
2019 gemaakte afspraak de mogelijkheden onderzocht om vóór 
de AOW-gerechtige leeftijd te kunnen stoppen met werken.  Na 
het onderzoek zijn partijen een (RVU) Regeling Vervoegd Uittre-
den-regeling ‘Eerder stoppen met werken’ overeengekomen:
Werknemers die vallen onder de doelgroep van de RVU-regeling 
kunnen maximaal twee jaar eerder op eigen verzoek op non-ac-
tief gesteld worden. Gebruik maken van de regeling is, conform 
huidige wet- en regelgeving, mogelijk tot en met 31-12-2025.

Pensioen
De pensioenpremie voor de periode 2021 — 2025 is vastgesteld 
op 23,8% van de pensioengrondslag.
Op grond van het Pensioenakkoord 2019 staan CAO-partijen in 
alle sectoren voor de taak om de komende jaren tot een geheel 
nieuwe pensioenregeling te komen. Sociale partners in de SW 
hebben daarbij het voornemen om te kiezen voor het Nieuwe 
Pensioencontract; hierover zullen de achterbannen zo nodig nog 
worden geraadpleegd. Bij het nader vormgeven van de toekom-
stige pensioenregeling gaan sociale partners onder meer in ge-
sprek over het premiebeleid.

Overige afspraken
Cao-partijen hebben meerdere kleine en technische voorstellen 
voor wijziging van de cao gedaan.

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO TRANSPORT EN 
LOGISTIEK 

Er is in de CAO Transport en Logistiek een onderhandelingsre-
sultaat bereikt over een nieuwe cao voor 150.000 mensen werk-
zaam in deze sector. 
In het voorstel gaan de lonen per 1 juli 2021 met 3,5 % omhoog 
en per 1 januari 2022 met 3,25 %. 

De nieuwe tweejarige cao, die voluit ‘CAO voor het Beroepsgoe-
derenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen’ 

heet, loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. In 
de cao is ook afgesproken dat alle vrachtwagens een kachel en 
airco krijgen, die ook werken als de motor uitstaat. Daarmee wor-
den de arbeidsomstandigheden enorm verbeterd.

Eerder stoppen
Een andere verbetering aan de arbeidsomstandigheden is de inzet 
van lichtere rolcontainers. Verder zijn er afspraken gemaakt over 
eerder stoppen met werken. Werkgevers gaan voortaan de werkne-
mersbijdrage betalen. Zo wordt eerder stoppen met werken mak-
kelijker bereikbaar voor mensen in de sector met zware beroepen. 

ONDERHANDELINGSRESULTAAT BOREALIS 
PLASTOMERS

Op 7 april jl. hebben de vakbonden een onderhandelingsresul-
taat bereikt over de inhoud van de nieuwe cao met o.a. de vol-
gende afspraken: 

Looptijd
De looptijd van de CAO is 2 jaar, te weten vanaf 1 januari 2021 
tot 1 januari 2023.

Loonontwikkeling
Per 1 januari 2021 worden de salarissen en salarisschalen struc-
tureel met 2,25% verhoogd.
Per 1 januari 2022 worden de salarissen en salarisschalen struc-
tureel met 2,25% verhoogd. 
Na ondertekening van de CAO zal Borealis overgaan tot uitbe-
taling van de structurele salarisverhoging met terugwerkende 
kracht van 2,25% per 1 januari 2021. 

RVU regeling Bedrijfs-AOW 
Medewerkers die binnen 3 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd be-
reiken, kunnen een verzoek indienen om gebruik te maken van 
de RVU-regeling (vervroegde uittreding), voortkomend uit het-
pensioenakkoord. Dit betreft een tijdelijke regeling voor de peri-
ode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025. 
Tot en met 31 december 2025 zal Borealis aan haar werknemers 
die in genoemde periode 3 jaar voor hun AOW zitten en van deze 
regeling gebruik willen maken, vrij van de normale fiscale boete 
een brutobedrag ter hoogte van de AOW verstrekken. Werkne-
mers kunnen vervolgens dat bedrag aanvullen vanuit hun eigen 
pensioenvoorziening. 
Onderdeel van de afspraak is dat de medewerker die van de rege-
ling gebruik maakt hiervoor 15 dagen per jaar (parttimers naar 
rato) dat men van deze regeling gebruik maakt zal inleveren (dus 
maximaal 45 dagen). De regeling bij Borealis staat open voor alle 
medewerkers.
De uiterste aanvraagdatum is 18 maanden voor de gewenste 
ingangsdatum voor alle aanvragen met een gewenste ingangs-
datum vanaf 1 oktober 2022. Aanvragen met een gewenste in-
gangsdatum voor 1 oktober 2022 dienen ingediend te zijn voor 
1 september 2021. 
De uitkering zal middels een uitbetaling in één keer gaan plaats-
vinden bij eindafrekening. Ook bij overlijden voor de goedge-
keurde ingangsdatum wordt de uitkering betaald bij de
eindafrekening. 
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Overige afspraken
Verder zijn er afspraken gemaakt over het Werkbegeleidings-
plan, Werkgelegenheid, Werkgelegenheidsprojecten – MPLOOI, 
stage plaatsen, Participatiewet/Wajong en Beloningsverschillen 
tussen vrouwen en mannen,BHV- vergoedingen, WGA premie, 
Zorgverzekering, Thuiswerk en Pensioen.
De leden van de vakbonden hebben inegstemd met dit onderhan-
delingsresultaat.

Namens de Vakbond ABW voert Walter Kunstek, vakbondsbe-
stuurder bedrijvenwerk, deze onderhandelingen.
Heeft u vragen over deze cao, dan kunt u bellen met 045-571 99 
55 of mailen naar wku@vakbondabw.nl

CAO SITECH

Bij Sitech hebben vakbonden en werkgever een CAO bereikt.
De belangrijste afspraken zijn:

Looptijd
De looptijd van de CAO is 12 maanden, te weten van 1/7/2020 
t/m 30/6/2021.

Salarisontwikkeling
De cao kent twee structurele salarisverhogingen, te weten: 
• per 1 juli 2020 -> procentueel 0,7% en nominaal € 300,-
• per 1 januari 2021 -> procentueel 0,5% en nominaal € 300,-.

Studieopdracht naar een zogenoemde bedrijf AOW
Op korte termijn wordt een studie gestart om in gezamenlijk-
heid nader te onderzoeken of de invoering van een eigen bedrijfs 
AOW bij Sitech Services BV tot de mogelijkheden behoort. De in-
tentie is dat de resultaten van deze studie voor 1 juli 2021 bekend 
zullen zijn.

Afschaffing van de IPM-methodiek en invoering van een 
nieuw salarissysteem
Na de afschaffing van de IPM-methodiek zal een nieuw salaris-
systeem ingevoerd worden. 

Management trainees Chemelot Career Center
Trainees die op of na 1 april 2021 bij Sitech in dienst treden zul-
len onder de bepalingen van de Sitech CAO vallen.

EVT-opbouw tijdens perioden van aanvullend 
geboorteverlof
Bij opname van aanvullend geboorteverlof zal de opbouw van ex-
tra vrije tijd niet langer komen te vervallen. 

WGA
Werkgever blijft de WGA-premie voor haar medewerkers betalen 
voor de looptijd van de cao.

Fiscaalvriendeliike behandeling van reiskosten en vak-
bondscontributie
De huidige praktijk hiervan wordt voortzet voor de duur van de  
de looptijd van deze cao.

Wajong
Gedurende de looptijd minimaal 3 plaatsingen per jaar trachten 
de realiseren.

Stages I werkervaring
Sitech wil zich verbinden aan minstens 25 stage-/afstudeerplaat-
sen.

Namens de Vakbond ABW voert Walter Kunstek deze onder-
handelingen. Heeft u vragen, dan kunt u hem telefonisch contac-
ten via 045-571 99 55 of via de mail wku@vakbondabw.nl

PRINCIPEAKKOORD BOUW & INFRA

Vakbonden en werkgevers (Bouwend Nederland) in de bouwsec-
tor hebben onlangs een onderhandelingsresultaat bereikt voor 
circa 110.000 werknemers die vallen onder de cao Bouw & Infra. 

De belangrijkste afspraken:

Looptijd
De looptijd van de cao is van 1 januari 2021 t/m 31 december 
2022.

Loon
• 1 augustus 2021: structureel 1,5% erbij
•  Eenmalige uitkering in december 2021 van 1% van het jaarsa-

laris (netto als er bij je werkgever ruimte is in de werkkostenre-
geling en hij daarvoor kiest)

• 1 januari 2022 structureel 3%.
Vergoedingen (niet de kilometer-vergoeding) stijgen met het-
zelfde (structurele) percentage. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
gereedschapsgeld, vergoeding voor kleding enzovoort.

Zwaarwerkregeling UTA
Er is een zwaarwerkregeling voor UTA afgesproken die ingaat per 
1 januari 2022. Eén van de voorwaarden om daaraan deel te ne-
men is dat van de laatste 25 jaar voor uittreding er in tenminste 
20 daarvan onder de cao bouw gewerkt is en daarvan moet er 
tenminste 5 jaar als bouwplaatsmedewerker zijn gewerkt.
De zwaarwerkregeling wordt zowel voor UTA als voor bouw-
plaatsmedewerkers op 1 januari van ieder jaar geïndexeerd met 
de structurele loonsverhogingen van het jaar ervoor.

Het Tijdspaarfonds blijft ongewijzigd
Er verandert nu niets wat betreft het Tijdspaarfonds. Er is een 
onderzoek gedaan naar het draagvlak onder werkgevers en werk-
nemers. Als er uit dat onderzoek blijkt dat geen belang wordt 
gehecht aan het Tijdpaarfonds wordt het Tijdspaarfonds per 1 
januari 2024 opgeheven.

Jongeren: diplomabonus en gratis boeken
Voor jongeren is een diplomabonus afgesproken. Voor het beha-
len van het BBL2, BBL3  en BBL4 krijgen die een diplomabonus 
van € 2.500 voor de schooljaren 21/22 en 22/23. Daarnaast zijn 
het boeken- en examengeld voor de schooljaren 21/22 en 22/23 
helemaal gratis.
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Uitzendkrachten

Zelfde kilometervergoeding als vaste krachten

De kilometervergoeding van uitzendkrachten in de bouw 
wordt gelijk aan die van medewerkers in vaste dienst. Dus 
€ 0,32 in plaats van nu € 0,19 per kilometer.

Grotere kans op vaste baan voor uitzendkrachten boven de 50

Er komt een subsidie voor werkgevers van € 5.500 als zij een uit-
zendkracht van 50 jaar of ouder die daarvoor tenminste 10 jaar 
onder de cao Bouw heeft gewerkt, in vaste dienst aannemen.

Geen overwerkregeling UTA
Werkgevers weigeren een fatsoenlijke overwerkregeling af 
te spreken voor UTA. Dit terwijl het onderwerp ontzettend 
belangrijk voor UTA-medewerkers is. Dit punt blijft onder de 
aandacht van de vakbonden.
In de cao staat bovendien dat een werknemer niet verplicht is 
om over te werken.

Maatregelen bij werken in de hitte
Er komt een onderzoek naar welke maatregelen (verplicht) ge-
nomen moeten worden bij het werken bij hitte. Dat onderzoek 
is nog niet afgerond voor de komende zomer. Daarom is wel 
alvast afgesproken dat de werkgever nu al verplicht is zonne-
brandcrème te verstrekken. En dat de werknemer dat dan ver-
plicht moet gebruiken. Huidkanker komt bijzonder veel voor 
onder bouwvakkers.

Pilot werkdruk voor bouwplaatsmedewerkers
Een bouwplaatsmedewerker die last heeft van werkdruk, kan 
ondersteuning krijgen van een gespecialiseerd bureau. Dit is 
nu nog een proef. Deze regeling geldt al voor UTA.

Loondoorbetaling bij ziekte
De slechtere regeling van loondoorbetaling bij ziekte is van ta-
fel gehaald. Wel gaat de re-integratiebonus uit de cao verdwij-
nen (voor mensen die langer dan een jaar ziek zijn geweest 
en re-integreren in het tweede jaar). Dit gaat in voor mensen 
wiens eerste ziektedag ligt na 1 januari 2022.

Tijdelijke contracten
In de wet staat dat je gedurende een periode van 3 jaar tijde-
lijke contracten mag aanbieden als werkgever. In de cao staat 
een periode van 2 jaar. Deze periode wordt 3 jaar zoals in de 
wet bepaald.

ONDERHANDELINGSRESULTAAT ALBERT HEIJN: 
DISTRIBUTIECENTRA

Vakbonden hebben een onderhandelingsresultaat bereikt met 
Albert Heijn over een nieuwe cao voor de 5000 medewerkers 
in de distributiecentra. De werknemers krijgen er de komende 
twee jaar in totaal 5,75% loon bij.
Verder zijn er ook afspraken gemaakt over eerder stoppen met 
werken en krijgen 30 personen een vast contract. Ook wordt 
de baangarantie verlengd tot en met 31 december 2024. De 
tweejarige cao loopt tot april 2023.

De vakbonden leggen het onderhandelingsresultaat neutraal 
voor aan de leden, ne nemen later een definitief besluit.
Albert Heijn heeft zes distributiecentra, in Zaandam, Bleis-
wijk, Geldermalsen, Pijnacker, Tilburg en Zwolle, Vanuit daar 
wordt 24 uur per dag de bevoorrading voor de duizend win-
kels in Nederland en België gedaan. 
Van de vijfduizend medewerkers werken er circa tweeduizend 
als uitzendkracht.

ONDERHANDELINGSRESULTAAT MAASTRICHT 
AACHEN AIRPORT

De partijen Maastricht Aachen Airport BV en de vakbond 
hebben onlangs een onderhandelingsresultaat bereikt: 

Looptijd
Er is een looptijd van 1 jaar overeengekomen ingaande 1 janu-
ari 2021 tot en met 31 december 2021. 

Loon
De basissalarissen worden met terugwerkende kracht per 
1 januari 2021 verhoogd met 2%. De nominale bedragen en 
toeslagen zullen eveneens met 2% worden verhoogd. 

Coronabonus 
Alle medewerkers waarop de cao voor het personeel van 
Maastricht Aachen Airport van toepassing is ontvangen een 
eenmalige coronabonus ter hoogte van € 300 bruto. Voor de 
uitbetaling van deze bonus geldt 2020 als referentiejaar. Me-
dewerkers die niet het hele jaar in dienst waren ontvangen 
deze bonus naar rato van het aantal gewerkte maanden. Voor 
medewerkers met een parttime dienstverband geldt deze bo-
nus naar rato van de overeengekomen contracturen. Uitbeta-
ling van de bonus vindt plaats gelijktijdig met het salaris over 
de maand april 2021. 

PRINCIPEAKKOORD PAKKETBEZORGERS DHL

Het uurloon van 9000 pakketbezorgers in dienst van DHL 
gaat de komende vier jaar stapsgewijs omhoog, van € 12 naar 
€ 14,25. Vakbonden hebben deze afspraak met DHL gemaakt.
In totaal stijgt het loon voor de bezorgers tot 2025 met 
18,75%. De vakbonden proberen eenzelfde afspraak te maken 
met PostNL, maar tot op heden zonder succes.
Pakketbezorgers liggen de afgelopen tijd onder een vergroot-
glas vanwege hun enorme groei tijdens de pandemie, en van-
wege misstanden die daarmee gepaard lijken te gaan. Omdat 
er zoveel bezorgers nodig waren en zijn, worden de eisen om 
aangenomen te worden steeds lager.
Uit onderzoek van de Inspectie SZW bleek dat bij negen van 
de tien koeriersbedrijven in hun onderzoek sprake was van 
misstanden. Zo werden pakketbezorgers zwart betaald, on-
derbetaald, ontvingen ze een uitkering of mochten ze eigen-
lijk überhaupt niet in Nederland werken.
De komende periode wordt het akkoord ter instemming voor-
gelegd aan de leden.
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Voor u gelezen PENSIOEN 

Nieuwe pensioenwet gaat uiterlijk 1 januari 2023 in
De nieuwe pensioenwet treedt een jaar later dan verwacht in wer-
king: op uiterlijk 1 januari 2023. Het gezamenlijke streven van 
het kabinet, sociale partners en pensioenuitvoerders is en blijft 
om per 1 januari 2026 of waar mogelijk zelfs eerder de overstap 
naar het nieuwe pensioenstelsel te kunnen maken. Dat schreef 
minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid on-
langs aan de Tweede Kamer.
In het pensioenakkoord is afgesproken dat sociale partners en 
pensioenuitvoerders vier jaar de tijd krijgen om pensioenregelin-
gen aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Daarbij werd uitge-
gaan van inwerkingtreding op 1 januari 2022. Ook bij inwerking-
treding op 1 januari 2023 krijgen partijen maximaal vier jaar de 
tijd voor de nodige aanpassingen, dus tot 1 januari 2027. 

Samen de nodige stappen blijven zetten
Ook de komende periode blijven alle betrokken partijen samen 
optrekken en alle mogelijke stappen zetten. Zo komt er deze 
zomer een gezamenlijke website waarop professionele partijen 
praktische informatie kunnen vinden door middel van handlei-
dingen over de te nemen stappen richting het nieuwe stelsel. Er 
kan namelijk al veel voorbereidend werk worden verricht waar 
partijen niet mee hoeven te wachten tot de wetgeving definitief is.
De andere onderdelen van het pensioenakkoord, zoals het lang-
zamer laten stijgen van de AOW-leeftijd en maatregelen om ervoor 
te zorgen dat mensen gezond hun pensioen halen, zijn al aangeno-
men door de Tweede en Eerste Kamer en inwerking getreden.

WEER UITSTEL AKKOORD, MAAR PENSIOENFONDSEN
WACHTEN NIET MEER 

Bij het gereed maken van de kopij lazen we dat Pensioenfondsen 
niet wachten met de uitvoering van het pensioenakkoord totdat 
de Tweede Kamer heeft ingestemd met de wetgeving. De meeste 
fondsen gaan dit jaar volop aan de slag, om verdere vertraging 
te voorkomen.

KABINETSREACTIE ONDERZOEK PENSIOEN NA 45
DIENSTJAREN

Met het afsluiten van het pensioenakkoord hebben werkgevers, 
werknemers en kabinet ook besproken hoe belangrijk het is dat 
iedereen gezond het pensioen haalt. De AOW-leeftijd gaat daar-
om minder snel omhoog. Ook kunnen werknemers voorlopig drie 
jaar eerder stoppen met werken.
Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over verlofsparen, duurza-
me inzetbaarheid en een leven lang leren. Ten slotte is afgespro-
ken te onderzoeken of het mogelijk is om het moment van uittre-
den onder voorwaarden te koppelen aan het aantal dienstjaren, 
bijvoorbeeld 45. Dit laatste blijkt onvoldoende oplossing te bieden 
aan de mensen die bereikt moeten worden. Maar het onderzoek 
biedt volgens het kabinet wel aanknopingspunten om dit belang-
rijke punt verder te brengen met de sociale partners.
Dit onderzoek was een samenwerking van vakbonden, VNO-
NCW en MKB-Nederland, VCP en SZW. Het eindrapport is eind 

MINIMUMLOON Bron: www.rijksoverheid.nl

BEDRAGEN MINIMUMLOON PER 1 JULI 2021
De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een vol-
ledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit 
hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspra-
ken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang 
een normale werkweek duurt. In supermarkten bijvoorbeeld is 
een volledige werkweek 40 uur. In de horeca en de glastuinbouw 
is dat 38 uur per week. 

Per maand, week en dag 
Tabel: minimumloon per maand, week en dag 
(bruto bedragen per 1 juli 2021)

Leeftijd Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder € 1701,00 € 392,55 € 78,51

20 jaar € 1360,80 € 314,05 € 62,81

19 jaar € 1020,60 € 235,55 € 47,11

18 jaar € 850,50 € 196,30 € 39,26

17 jaar € 671,90 € 155,05 € 31,01

16 jaar € 586,85 € 135,45 € 27,09

15 jaar € 510,30 € 117,75 € 23,55

 
Per uur
Tabel: minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 
40 uur (bruto bedragen per 1 juli 2021)

Fulltime 
werkweek 
in bedrijf

21 
jaar

en ouder

20 
jaar

19 
jaar

18 
jaar

17
jaar

16 
jaar

15 
jaar

36 uur € 10,91 € 8,73 € 6,55 € 5,46 € 4,31 € 3,77 € 3,28

38 uur € 10,34 € 8,27 € 6,20 € 5,17 € 4,09 € 3,57 € 3,10

40 uur € 9,82 € 7,86 € 5,89 € 4,91 € 3,88 € 3,39 € 2,95

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



12

januari 2021 gepubliceerd. Op 10 mei jl. stuurde het kabinet zijn 
reactie naar de Tweede Kamer.
Het onderzoek toont aan dat een regeling voor een pensioen na 
45 dienstjaren niet de doelgroep bereikt waarvoor het is bedoeld, 
geen oplossing is voor zware beroepen en dat het technisch heel 
ingewikkeld is. Zo is van de meeste werknemers geen goed over-
zicht van het aantal dienstjaren omdat er geen aanleiding was dit 
centraal goed bij te houden. Ook voor werknemers was er geen 
reden hun gegevens langer te bewaren dan bijvoorbeeld voor de 
belastingaangifte nodig was. Zo kunnen er werkenden worden 
gemist die juist tot de doelgroep behoren.
Een dienstjarenregeling kan ook leiden tot ongewenst verschil in 
behandeling tussen mannen en vrouwen. Vaak hebben vrouwen 
minder dienstjaren doordat ze een tijd niet werken en vaker in 
deeltijd werken.
Het onderzoek laat zien dat een generieke en publiek gefinan-
cierde dienstjarenregeling voor vervroegde uittreding niet het 
gewenste doel bereikt en zeer lastig uitvoerbaar is en bovendien 
juridisch kwetsbaar. Ook zouden er forse gevolgen zijn voor de 
overheidsfinanciën.
Het kabinet hecht wel sterk aan het belang van de afspraak dat 
iedereen gezond moet kunnen werken tot aan het pensioen. Dat 
is geen eenvoudig vraagstuk.
Het kabinet heeft al werk gemaakt van onder meer het langzamer 
laten stijgen van de AOW-leeftijd, de mogelijkheid voor werkgevers 
en sectoren om regelingen te maken voor werknemers om eerder te 
stoppen en versoepelingen voor verlofsparen. Ook stelt het kabinet 
€ 1 miljard aan subsidie beschikbaar via de tijdelijke Maatwerkre-
geling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDI&EU).
De inzichten en uitkomsten van het onderzoek naar een dienstjaren-
regeling bieden een goede basis om met sociale partners in gesprek te 
blijven. Het voeren van dat gesprek is aan het volgend kabinet.

GEZIN

Ouderschapsverlof deels betaald vanaf augustus 2022
Het kabinet wil dat mensen meer de ruimte krijgen om te kiezen 
hoe ze zorg en werk kunnen combineren. Daarom krijgen ouders 
per 2 augustus 2022 negen weken van het ouderschapsverlof 
doorbetaald. Het kabinet stimuleert ouders daarmee om het ou-
derschapsverlof daadwerkelijk op te nemen. De Tweede Kamer 
heeft in april jl. met het wetsvoorstel ingestemd.

Door het ouderschapsverlof deels te betalen wordt het makkelij-
ker om zowel een baan te hebben als meer tijd thuis te besteden. 
En dat is belangrijk, want in het eerste jaar maken stellen afspra-
ken over de werk- en zorgverdeling. Door het ouderschapsverlof 
in het eerste jaar te betalen verkleinen we voor veel gezinnen de 
belemmering om ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen.

WONEN

Eerste Kamer stemt in met drie wetten die wonen betaal-
baar houden voor huurders
De Eerste Kamer heeft ingestemd met drie wetsvoorstellen die 
wonen betaalbaar houden voor een grote groep huurders. Hier-
door komen meer gezinnen in aanmerking voor een sociale huur-

woning van een woningcorporatie. Verhuurders kunnen maat-
werk toepassen en huurders financieel tegemoetkomen door een 
tijdelijke huurkorting. Tot slot zorgt het initiatiefwetsvoorstel van 
Tweede-Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) ervoor dat de huren in de 
vrije sector de komende drie jaar maximaal 1% stijgen plus inflatie.

Vrije sector
Tot nu toe zat er in de vrije sector geen wettelijk maximum op de 
jaarlijkse verhogingen. Omdat dit maximum ontbreekt, kunnen 
mensen te maken krijgen met grote huurverhogingen. Dankzij de 
nieuwe wet wordt de jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector de 
komende drie jaar gemaximeerd op inflatie plus 1%. Het gaat om 
huurwoningen waarbij de kale aanvangshuurprijs (dit is huurprijs 
op de ingangsdatum van het huurcontract) boven de toenmalige 
liberalisatiegrens lag. Voor huurcontracten die in 2021 ingaan, is 
dat het geval als de kale aanvangshuurprijs hoger is dan 752 euro 
per maand. Naast de beperkte huurstijging kunnen alle huurders 
in de vrije sector straks bij geschillen over huurverhogingen met 
hun verhuurder aankloppen bij de Huurcommissie. Tot nu toe 
kunnen alleen huurders die een sociale woning huren een beroep 
doen op de Huurcommissie.
Huurverhoging wegens woningverbetering mag wel hoger zijn 
dan inflatie plus 1%. De verhoging moet in redelijke verhouding 
staan tot de kosten die de verhuurder heeft gemaakt voor de nieu-
we, toegevoegde voorzieningen. Bij een geschil over de hoogte 
van de huurverhoging na woningverbetering kan de huurder of 
de verhuurder aankloppen bij de Huurcommissie.

Gezinnen
De inkomensgrens voor sociale huurwoningen van woningcor-
poraties wordt voor meerpersoonshuishoudens vanaf 2022 voor 
drie jaar verhoogd (prijspeil 2021: van 40.024 euro naar 44.196 
euro). Gezinnen met een laag middeninkomen voor wie het aan-
bod in de vrije sector onvoldoende aansluit bij hun financiële mo-
gelijkheden, krijgen nu meer kansen om een betaalbare woning te 
vinden. De inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens blijft 
40.024 euro (prijspeil 2021). 

Maatwerk
Woningcorporaties krijgen vanaf 2022 meer ruimte om lokaal 
maatwerk toe te passen bij hun woningtoewijzing op het moment 
dat daar behoefte aan is. Dit maakt het mogelijk om in gemeenten 
waar de druk op de woningmarkt groot is, alsnog een sociale huur-
woning toe te wijzen aan iemand die een inkomen heeft net boven 
de vastgestelde inkomensgrens. De zogenoemde lokale vrije toewij-
zingsruimte was standaard 10%. Dit wordt 15% als daar behoefte 
aan is. Indien lokaal maatwerk niet noodzakelijk is, dan wordt de 
vrije toewijzingsruimte 7,5%. 

Tijdelijke huurkorting
Verhuurders (ook andere verhuurders dan woningcorporaties) kun-
nen huurders een tijdelijke huurkorting geven als deze tijdelijk 
met financiële problemen kampen. Een huurder kan bijvoorbeeld 
tijdens een lockdown minder inkomsten binnen krijgen doordat 
opdrachten wegvallen. In zo’n geval kan een tijdelijke huurkorting 
wat financiële lucht geven. Ook kan het een oplossing bieden aan 
huurders die voor een langere periode minder inkomen hebben. Een 
tijdelijke huurkorting (maximaal drie jaar) geeft de ruimte om te 
zoeken naar woning die beter past bij het nieuwe inkomensniveau.
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Ondernemingsraadverkiezingen bij WSP Parkstad 
Bij de op 19 mei jongstleden gehouden OR verkiezingen zijn 
3 van de 5 Vakbond ABW kandidaten gekozen als lid voor de 
nieuwe OR:

Alle drie zijn ze gepokt en gemazeld in de medezeggenschap 
en gewaardeerd kaderlid. We feliciteren John, Albert en Henri 
met hun verkiezing en wensen hun veel succes in de komende 
zittingsperiode.

De heren Wim Camps en Bert Janssen, die niet gekozen zijn,  
danken we voor hun kandidatuur en hun inzet voor de ver-
kiezingen.

VIDAR
Nieuwe Ondernemingsraad voor Vidar BV 
(voorheen Vixia BV)
Omdat het aantal kandidaten voor de verkiezing voor de 
nieuwe Ondernemingsraad gelijk was aan het aantal zetels 
waren de verkiezingen niet nodig.
Namens Vakbond ABW hebben drie leden zitting in de On-
dernemingsraad. Frans Paumen beschikt inmiddels over de 
nodige ervaring in de Medenzeggenschap en is tevens kader-
lid. Voor Gertie Houben en Marco Crutzen begint een nieuwe 
uitdaging. We wensen Frans, Gertie en Marco veel succes.

 

SABIC 
Van dinsdag 25 mei 2021 tot en met vrijdag 4 juni j.l. hebben 
de verkiezingen voor een nieuwe ondernemingsraad (OR) bij 
Sabic Limburg plaatsgevonden. 
Vanwege Covid-19 hebben deze verkiezingen digitaal plaats-
gevonden.
Zeven ABW-leden hebben zich kandidaat gesteld. Dit hebben 
ze gedaan omdat ze een sterke OR en een belangriijke stem 
binnen Sabic heel belangrijk vinden. 

De 7 ABW-kandidaten zijn:
1. Ed Dietzenbacher
2. Cor van Kruchten
3. Peter Hendrix
4. Gert-Jan Crijns
5. Dietmar Friedrichs
6. Toine Jansen
7. Henri van Leusden

Uit deze 7 kandidaten is Ed Dietzenbacher gekozen.
Ed bedankt alle collega’s van Sabic voor hun steun én stem 
en gaat er alles aan doen om de belangen van alle Sabic me-
dewerkers in de komende zittinsgperiode goed te kunnen be-
hartigen.

Wij feliciteren Ed met zijn zetel in de OR en wensen hem héél 
veel succes in de komende periode!
Verder bedanken we ook alle overige kandidaten die op de 
ABW-lijst hebben gestaan voor hun kadidaatstelling en het 
ondersteunen van de ABW-campagne.

Uitslag OR-verkiezingen
WSP, Vidar en Sabic 

Ed Dietzenbacher

VAKBOND ABW: 

ALTIJD IN UW BELANG!

John Oostdijk

Gertie Houben

Albert Hakens

Marco Crutzen

Henri Simon

Frans Paumen
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Beste ABW-leden,
Als u 75 jaar bent dan krijgt u van de RDW een brief waarin 
staat dat u een gezondheidsverklaring moet invullen en er 
moet een keuring plaatsvinden.

Gezondheidsverklaring 
De RDW geeft in die brief aan dat u deze gezondheidsverkla-
ring kunt invullen op de website www.cbr.nl/gezondheids-
verklaring 
Maar doet u deze gezondheidsverklaring via de website aan-
vragen, dan moet u ook via internet betalen.
De ervaring leert dat een aantal – met name oudere - leden 
noch over een computer noch over internetbankieren be-
schikken en dat het vaak lastig voor hen is om deze gezond-
heidsverklaring online aan te vragen.
Ze moeten vaak anderen lastig vallen om hen hierbij te hel-
pen, en ook vragen om voor hen te betalen.
Maar wat heel veel mensen niet weten is dat in veel gemeen-
tes deze formulieren  gezondheidsverklaring ook te verkrij-
gen zijn. U kunt bij het afhalen van deze gezondheidsverkla-
ring meteen cash of via de pin betalen. U dient wel vooraf 
een afspraak te maken bij de gemeentes. Dus hoeft u dan ook 
niemand lastig te vallen om voor u te betalen.
Wilt u bij het invullen van deze gezondheidsverklaring ge-
holpen worden, dan kunt u als lid uiteraard bij onze vakbond 
terecht. We helpen u gratis daarmee!
Nadat het formulier gezondheidsverklaring is ingevuld en 
opgestuurd naar het CBR krijgt u bericht van het CBR.
Hieruit blijkt of u wel of niet een afspraak kan maken voor 
de medische keuring bij een keuringsarts.  

Medische keuringen 
Rijbewijskeuringsarts heeft nu haar eigen afsprakenbureau. 
U kunt voortaan via het nieuwe telefoonnummer 085-
0180800 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 
17.00 uur) direct bij Rijbewijskeuringsarts een afspraak in-
plannen, via het nieuwe e-mailadres afspraken@rijbewijs-
keuringsarts.nl of online via https://rijbewijskeuringsarts-
mobiel.nl
Let op dat u bij de keuze van de organisatie klikt op Vak-
bond ABW, want alleen dan komt u in aanmerking voor het 
scherpe tarief van de onderstaande keuringen.
U ontvangt per e-mail een bevestiging van www.rijbewijs-
keuringsarts.nl 
Let op! Pas na ontvangst van deze bevestiging is uw afspraak 
definitief!

Tarieven diverse keuringen en tarieven (per 1 mei 2021)
Op de website www.rijbewijskeuringsarts.nl vindt u ook uit-

gebreide informatie over alle keuringen die ze verrichten en 
de betreffende tarieven. Vakbond ABW heeft voor de onder-
staande medische keuringen een scherp tarief bedongen.

Rijbewijskeuring Bedrag
Rijbewijskeuring 75+ B/E  € 40,00
Rijbewijskeuring 75+ groot € 60,00
Rijbewijskeuring groot C/D/E € 60,00
Rijbewijskeuring medisch B/E € 60,00
Taxipas keuring € 60,00

LET OP: Laat de keuring ruim voor de datum dat het rij-
bewijs verloopt plaatsvinden. Het is vaak heel druk bij 
het CBR en dan duurt de afhandeling erg lang. Het CBR 
hanteert een wachttijd van maximaal 4 maanden.

De rijbewijskeuringslocaties per 1 mei 2021 in Limburg 
staan in alfabetische volgorde in onderstaand schema.

Brunssum
Brederostraat 19
6445 AN Brunssum

Echt 
Bandertlaan 20
6101LZ Echt

Heerlen 
Heerlerbaan 114
6418CJ Heerlen

Geleen 
Dahliastraat 9
6163 CX Geleen

Maasbracht 
Zandkuilweg 2
6051 HV Maasbracht

Maastricht 
Envida
Becanusstraat 9
6216 BX Maastricht

Panningen 
Ringovenstraat 12
5981 AL Panningen

Roermond 
Groene Kruis winkel
Westhoven 5
6042 NV Roermond

Sittard 
Buurthuis “de Oase”
Bachstraat 51
6137 RX Sittard

Venlo
Groene Kruis winkel
Drie Decembersingel 48
5921 AC Venlo

Venray 
Vincentiushof 13
5801DT Venray

Weert 
Groene Kruis winkel
Vogelsbleek 10
6001 BE Weert

TIP Inzake aanvraag gezondheids-
verklaring bij medische rijbe-
wijskeuring 75+ B/E, tarieven 
voor ABW-leden bij diverse 
keuringen en keuringslocaties 
in Limburg per mei 2021
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25-jarige jubilarissen juni 2021
• E.W. van den Ham uit Brunssum
• I.P. Jacobs uit Beek
• J.A. Knarren uit Landgraaf
• A.A.TH. van Maanen uit Heerlen
• M.F.H. Moonen uit Voerendaal
• L. Paris uit Landgraaf
• G.H.M. Penders-van Pul uit Geleen
• J.A.H. Richter uit Heerlen

40-jarige jubilarissen juni 2021
• M. Osojnik uit Voerendaal
• M.N. Volpacchio uit Kerkrade

50-jarige jubilarissen juni 2021
• M.J.G. Duyzings uit Klimmen
• J. Hoeppertz-Pötgens uit Kerkrade

25-jarige jubilarissen juli 2021
• F.C.J. Brouwers uit Voerendaal
• A.J. Brouwers-Stalman uit Voerendaal
• W. Conraads uit Simpelveld
• P.W.C. van Heumen uit Stein
• P. Huppertz-Kortis uit Heerlen
• E.D. Quandt uit Hoensbroek
• J.M. Raven uit Geleen
• F. Reimerink uit Heerlen
• A. Rutjens-van Bekkum uit Landgraaf
• T.H. van Schijndel uit Hoensbroek
• M. Wolff-Tholen uit Heerlen

40-jarige jubilarissen juli 2021
• G.M.G. Godschalk uit Geleen
• J.M.W. Hurxkens uit Heerlen

50-jarige jubilarissen juli 2021
• G.G.A. Luypen uit Hoensbroek

25-jarige jubilarissen augustus 2021
• W. Broers-Zoodsma uit Heerlen
• S.J.H. Cornelissen uit Stokkem
• P.A.E. Hahn uit Oirsbeek
• M.J.H. Hardij uit Schimmert
• H.J.A. Hardij-Vissers uit Schimmert
• G. Mennes uit Kerkrade
• M.L. Peters uit Brunssum

40-jarige jubilarissen augustus 2021
• H.L.C. Bonnie uit Brunssum
• M.A. Golsteijn-Derissen uit Kerkrade
• A.N.J. Görtzen uit Kerkrade
• P.F.H. Harren uit Valkenburg

60-jarige jubilarissen augustus 2021
• M.R. Deckers-Borghans uit Landgraaf

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

Op 20 september 2020 overleed in de
leeftijd van 67 jaar ons bondslid
de heer P.J. Kuhnen uit Landgraaf

Op 7 november 2020 overleed in de
leeftijd van 85 jaar ons bondslid
de heer J.J. Slangen uit Kerkrade

Op 13 december 2020 overleed in de
leeftijd van 81 jaar ons bondslid
mevr. C.G.J. Goedkoop-Bex uit Eygelshoven

Op 31 december 2020 overleed in de
Leeftijd van 61 jaar ons bondslid
de heer H.D. Tjan uit Geleen

Op 31 december 2020 overleed in de
leeftijd van 82 jaar ons bondslid
mevrouw M. Haan-Coerver uit Landgraaf

Op 17 januari 2021 overleed in de
leeftijd van 82 jaar ons bondslid
de heer R.C.F. Harms uit Brunssum

Op 22 januari 2021 overleed in de
leeftijd van 57 jaar ons bondslid
de heer M.W.M. Helder uit Sint Joost

Op 23 januari 2021 overleed in de
leeftijd van 80 jaar ons bondslid
de heer H.A. Esser uit Kerkrade

Op 25 januari 2021 overleed in de
leeftijd van 55 jaar ons bondslid
mevrouw M. Meisen-Deledda uit Susteren

Op 28 januari 2021 overleed in de 
leeftijd van 71 jaar ons bondslid
de heer A. Da Rocha Barbosa 
uit Munstergeleen

Op 4 februari 2021 overleed in de
leeftijd van 81 jaar ons bondslid
de heer H.J. Haan uit Landgraaf

Op 3 maart 2021 overleed in de 
leeftijd van 60 jaar ons bondslid
mevrouw A.M.J. te Lam uit Heerlen

Op 3 maart 2021 overleed in de
leeftijd van 83 jaar ons bondslid
de heer J.T. Daemen uit Hoensbroek

Op 3 maart 2021 overleed in de
Leeftijd van 76 jaar ons bondslid
Mevrouw C.J.F. Stelten-van de Heuvel 
uit Heerlen

Op 6 maart 2021 overleed in de
leeftijd van 59 jaar ons bondslid
mevrouw C. van de Ven uit Brunssum

Op 8 maart overleed in de 
leeftijd van 87 jaar ons bondslid
mevr. K. Neervoort-Brauers uit Heerlen

Op 26 maart 2021 overleed in de
leeftijd van 76 jaar ons bondslid
mevrouw W.P. Swart-Pluygers uit Hasselt
 
Op 1 april 2021 overleed in de 
leeftijd van 55 jaar ons bondslid
de heer R.J.E. Karel uit Sittard

Op 7 april 2021 over leed in de 
leeftijd van 55 jaar ons bondslid 
mevrouw I.H.B.M. Meessen-Heckmans 
uit Bocholtz

Op 24 april 2021 overleed in de 
leeftijd van 81 jaar ons bondslid
mevrouw M.E. Manten-Kregting 
uit Kerkrade

Op 3 mei 2021 overleed in de 
leeftijd van 77 jaar ons bondslid
de heer L. Lammertsma uit Hoensbroek

Op 7 mei 2021 overleed in de 
leeftijd van 64 jaar ons bondslid
de heer J.J.H.M. Penders uit Geulle

Op 11 mei 2021 overleed in de
leeftijd van 57 jaar ons bondslid
de heer J.L.M. Pelzer uit Eygelshoven

Onlangs overleed in de
leeftijd van 87 jaar ons bondslid
De heer W.J. Theunissen uit Schinveld

Wij feliciteren

Overleden

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


