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Het volgende nummer van Vizier
verschijnt in de week van 20 december.
U kunt kopij inleveren tot
maandag 22 november a.s.
Kijk voor het laatste nieuws op
www.vakbondabw.nl

Dit wil ik
met u delen...
De maand juli zullen Limburg en ik om vele redenen niet zo gauw
vergeten, want op 14 juli jl. werd onze provincie door hevige overstromingen onaangenaam verrast, veroorzaakt door noodweer
en door zware wateroverlast. Gelukkig hebben we in vergelijking
met onze buren in Duitsland en België slechts materiële schade,
hoe erg die ook is, maar gelukkig zijn er bij ons geen doden gevallen en dan ga je toch wat relativeren.
Inmiddels heeft minister van Veiligheid Ferd Grapperhaus laten
weten dat de rijksoverheid de niet verzekerde waterschade in
Limburg en Noord-Brabant ‘ruimhartig’ gaat vergoeden.
Voor ondernemers die langdurig omzetverlies lijden wil het kabinet een aparte coulanceregeling instellen, en gelukkig maar ook,
omdat die vanwege Covid-19 al zoveel te verduren hebben gehad.
Net deze wrange tijding van de wateroverlast en het effect daarvan voor onze provincie verwerkt te hebben kwam - voor mij
althans - onverwachts het bericht dat DSM uit Heerlen zou vertrekken. En zelf dreigde DSM bij het krijgen van geen subsidie
van de provincie en de gemeente Maastricht uit Limburg te vertrekken.
Ik was nogal verbaasd over deze chantabele uitspraak te meer
omdat kort daarvoor bekend werd gemaakt dat DSM in het eerste half jaar van 2021 1 miljard euro winst heeft gemaakt.
Dreigen van het niet krijgen van de subsidie van 3,5 miljoen bij
zo’n hoge winst is ongelooflijk en getuigt mijns inziens van nogal
kneuterig gedrag.
Na veel tumult hierover in de politiek en pers is inmiddels de kogel door de kerk en wordt de nieuwe vestigingsplaats toch Maastricht en ziet DSM af van de subsidie.
Duidelijk is nu dat het hoofdkantoor in Heerlen passé is en dit
laatste voelt wrang en doet nog altijd pijn, al die oud-mijnwerkers
en vele anderen inclusief mezelf die vinden dat DSM een ereschuld heeft aan Heerlen, de stad waardoor ze uiteindelijk groot
zijn geworden.
Verontrust was ik enigszins ook door een artikel waaruit blijkt
dat mensen met zware beroepen die eerder met pensioen willen
c.q. kunnen, dat niet doen vanwege de lage inkomsten die daar
het gevolg van zijn.
Na jarenlang onderhandelen staat het sinds dit jaar eindelijk in
het pensioenakkoord dat mensen met een zwaar beroep drie jaar
voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd eerder met
pensioen kunnen gaan en maximaal 22.164,- euro per jaar als
vergoeding meekrijgen, maar dat helaas niet doen vanwege de
financiën. Het maximale bedrag van 22.164,- euro per jaar zou
onvoldoende zijn om fatsoenlijk rond te komen.
Deze regeling, de zogeheten Regeling Vervroegde Uittreding
(RVU), is ingevoerd tot 2025. Het was een zwaarbevochten onderwerp tijdens de cao-onderhandelingen en nu het sinds januari
2021 eindelijk van kracht is en blijkt dat er nog maar weinig mensen gebruik van maken, is dit zuur. Vooral laagbetaalden schijnen

in een voorzichtige constatering de grootste moeite te hebben om
te beslissen of ze gebruik willen maken van deze regeling.
Ik zou het dan ook héél jammer vinden als in een regeling waarin
zoveel tijd en energie gestoken is achteraf zou blijken dat daar
geen gebruik van wordt gemaakt.
Maar na al deze minder fraaie berichten zijn er gelukkig ook
‘Feel good’ momenten…
Zo fleurde ik behoorlijk op van het CBS bericht met als kop “Economie groeit 3,1% in tweede kwartaal”. Deze groei is met name
te danken aan de gestegen uitgaven van huishoudens (horeca,
kleding en auto’s). Dit is een forse verbetering ten opzichte van
het eerste kwartaal, toen er nog sprake was van een recessie en
vergeleken met dezelfde periode in 2020 bedroeg de groei in het
tweede kwartaal zelfs 9,7%. Dat is volgens het CBS ‘de hoogste
jaar-op-jaargroei ooit’, maar dat cijfer is verklaarbaar vanwege de
strenge lockdown in het tweede kwartaal van 2020 die leidde tot
een plotselinge, forse krimp van de economie.
Vergeleken met de buurlanden deed Nederland het in het tweede
kwartaal ook beter.
Hoewel ik weet dat ik voorzichtig moet zijn met het trekken van
conclusies op basis van de cijfers, voelt het toch goed dat het economische beeld verbetert.
Ook het bericht over de zwaar overspannen arbeidsmarkt in
Limburg stemde me vrolijk.
Hadden we in het verleden te maken met een hoge werkloosheid, blijkt dat er nu per 100 werklozen er 103 vacatures open
staan, die maar moeilijk ingevuld worden omdat het aantal vacatures enorm gestegen is sinds het herstel van de crisis begon.
De spanning op de arbeidsmarkt is in Limburg vrijwel ongekend.
Zo zijn er volgens het UWV op elke ICT’er vijf vacatures beschikbaar. Normaal verloopt economisch herstel heel gestaag, met een
langzame groei van het aantal vacatures. Maar nu kwamen de
werkgevers (zoals in de horeca) vrijwel allemaal gelijktijdig uit de
startblokken. Eerst zat alles potdicht, daarna ging plotseling alles open: al die werkgevers bieden tegelijkertijd vacatures aan. En
dit geldt voor vele andere sectoren.

Tenslotte sluit ik af met de grote verassing die me overkwam
op vrijdag 16 juli jl. door het uitreiken van de ABW AWARD INTERN aan mij.
Ik was totaal flabbergasted en had dit niet verwacht en helemaal
niet zien aankomen. Op de oorkonde die er ook bij hoorde stond:
“De ABW AWARD INTERN wordt je uitgereikt als teken van respect en waardering voor jouw bijzondere verdiensten binnen de
Vakbond ABW”.
Geweldig; ik kon mijn emoties amper bedwingen. Zie ook pagina
6 in deze Vizier.
Enfin, terug naar ons dagelijks leven.
Nederland is nog niet klaar met corona, maar de bijbehorende
recessie lijkt achter de rug. In het tweede kwartaal groeide de economie met 3,1 % harder dan verwacht.
Dit wordt wellicht de coronaherfst: een nieuwe golf, met misschien een derde prik. Nog 1,8 miljoen mensen moeten gevaccineerd worden en hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe
eerder de druk op de zorg afneemt en meer maatregelen kunnen
worden opgeheven toch?
Blijf gezond, vaccineer u en leef ook vooral de RIVM-regels na!

Jack Hurxkens,
voorzitter.

Fiscaal vriendelijke verrekening van uw
vakbondscontributie!
In oktober/begin november a.s. versturen we weer de verklaringen om uw vakbondscontributie fiscaal vriendelijk
te laten verrekenen. Dit kan dus vanaf 1/1-2015 alleen
nog maar via de WKR, de werkkostenregeling.
Deze verklaringen worden automatisch verstuurd naar
leden waarvan we voorheen wisten dat hun werkgever
deze mogelijkheid aanbood.
Wij adviseren u om bij (de loonadministratie van) uw
werkgever na te vragen of verrekening van de vakbondscontributie via de - per 1/1/2015 ingevoerde - werkkostenregeling (WKR) mogelijk is.

Indien dit mogelijk is, dan kunt u via het secretariaat van
de Vakbond ABW een verklaring opvragen als u die dus al
niet eerder automatisch toegestuurd heeft gekregen.
Dit kan telefonisch, tel. 045- 571 99 55, of via de mail
balie@vakbondabw.nl
Deze lidmaatschapsverklaring dient u voorzien van uw
handtekening, in te leveren bij uw werkgever, die dan
voor verdere afwikkeling zorg draagt.
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Oproep Algemene Vergadering
maandag 11 oktober a.s.
én
Oproep Ledenvergaderingen
Bondsgroepen
Ledenvergadering
Bondsgroep

Vergaderdag

Datum

Tijdstip

Locatie

Sociale
Werkvoorziening

Woensdag

29 september

13.00 uur

Cultuurhuis

Dienstverlening en
Industrie

Wordt nog

nader bepaald

19.00 uur

Bondskantoor

Gepensioneerden &
Uitkeringsgerechtigden

Woensdag

29 september

10.00 uur

Bondskantoor

Geachte ABW-leden,
Op maandag 11 oktober a.s. vindt de Algemene Vergadering
plaats in Cultuurhuis Heerlen aan de Sittarderweg 145 te
Heerlen.
De opzet van de Algemene Vergadering is als volgt:
19.00 uur
20.00 uur
20.30 uur
21.30 uur

Statutair deel Algemene Vergadering
Pauze onder het genot van een
hapje en een drankje
Vervolg statutair deel Algemene Vergadering
Einde

Op basis van de Statuten van de Vakbond ABW kunt u niet
rechtsreeks deelnemen aan de Algemene Vergadering, maar
gebeurt dit via de afvaardiging. De afvaardiging van deze
vergadering geschiedt via de ledenvergadering van de bondsgroepen waaronder u valt.
In deze ledenvergadering wordt de kandidaatstelling van de
afgevaardigden conform artikel 5.5.1. van de Statuten van
de Vakbond ABW vastgesteld.

Noot: Diegenen die zich reeds kandidaat hebben gesteld
voor deze Algemene Vergadering hoeven dit niet nogmaals te doen.
In het bovenstaande schema treft u aan wanneer de ledenvergaderingen van de Bondsgroepen plaatsvinden. Alle vergaderingen vinden plaats op het bondskantoor, Valkenburgerweg 75 te 6419 AP Heerlen, behoudens de vergadering
van de Sociale Werkvoorziening die wordt in Cultuurhuis te
Heerlen gehouden.
Indien u nog vragen heeft, neem dan contact op met ondergetekende, e-mail: ika@vakbondabw.nl of ☎ 045 - 571 99 55.
Met vriendelijke groet,
Vakbond ABW,
Indra Kandhai,
secretaris/penningmeester.

Datum om te onthouden: belanrijke bijeenkomst Vakbond ABW
Let op! Deze datum is onder voorbehoud. De bijeenkomst gaat alleen door met inachtneming van de
RIVM maatregelen! Kijk voor het laatste nieuws op
www.vakbondabw.nl
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Maandag 11 oktober - Aanvang: 19.00 uur
Algemene Vergadering
Doelgroep: Afgevaardigden Vakbond ABW
Cultuurhuis Heerlen, Sittarderweg 145 Heerlen

Oproep deelname aan
Hoofdbestuursverkiezingen
Zoals inmiddels bekend heeft in 2020 vanwege Covid-19 geen
Algemene Vergadering plaatsgevonden en in het verlengde daarvan dus ook geen HB-verkiezingen.
Gelukkig kan (hopelijk) in 2021 de Algemene Vergadering (AV)
weer paatsvinden en wel op maandag 11 oktober a.s.
In die AV zullen er dan ook weer Hoofdbestuurs-verkiezingen
plaatsvinden, want om de twee jaar staan deze verkiezingen op
de agenda van de Algemene Vergadering (AV).
De verkiezingen vinden dus plaats in de AV van 2021 maar het
rooster van aftreden van 2020 zal gehanteerd worden, zeg maar
net zoals het EK voetbal 2020 en de Olympische Spelen 2020 die
verschoven zijn naar de zomer van 2021.
Het Hoofdbestuur (HB) van de vakbond bestaat - naast de Dagelijks Bestuurders - verder uit zes leden, waarvan drie HB-zetels
vanuit de Bondsgroepen en drie algemene HB-zetels.
Met uitzondering van de leden van het Dagelijks Bestuur, worden de overigeleden van het Hoofdbestuur gekozen tijdens de
Algemene Vergadering voor de duur van vier jaar. De zittingsperiode loopt vanaf de jaarlijkse Algemene Vergadering wanneer
men gekozen/herkozen wordt tot aan de jaarlijkse Algemene
Vergadering vier jaar later.
Drie leden van het HB treden af volgens het rooster van aftreden.
De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.
Van de drie HB-leden die aftreden, bekleden twee HB-leden een
zetel van de Bondsgroep, en een HB-lid een algemene zetel.
In 2020 treden af: mevrouw Mariëlle Flipse (algemene HB-zetel),
de heer Jos Joosten (HB-zetel Bondsgroep Industrie) en de heer
Jo De la Roij (HB-zetel Bondsgroep Dienstverlening).
In 2022 treden af: mevrouw Ans Kolenburg (HB-zetel Bondsgroep Gepensioneerden & Uitkeringsgerechtigden), de heer
John Oostdijk (HB-zetel Bondsgroep Sociale Werkvoorziening)
en de heer Peter van der Sluijs (algemene HB-zetel).
De procedure inzake de kandidaatstelling verloopt via de Voorbereidingscommissie HB-verkiezingen.
De schriftelijke verkiezingen van de leden van het Hoofdbestuur
tijdens de Algemene Vergadering geschiedt als volgt:
a. Voor wat betreft de HB-zetels vanuit de Bondsgroepen, gebeurt de verkiezing door de afgevaardigden van de betreffen
de Bondsgroep en het HB-lid namens die Bondsgroep.

Volg de Vakbond ABW
op Twitter!
www.twitter.com/VbABW

b. Voor wat betreft de algemene HB-zetels gebeurt de verkiezing
door alle afgevaardigden en alle leden van het Hoofdbestuur.
Uit het onderstaande rooster van aftreden kunt u afleiden wie er
in 2020 aftredend en herkiesbaar zijn.
Rooster van aftreden 2020:
• Algemene HB-zetel:
Mevrouw Mariëlle Flipse (aftredend/herkiesbaar AV 2021)
• HB-zetel Bondsgroep Industrie
De heer Jos Joosten (aftredend/herkiesbaar AV 2021)
• HB-zetel Bondsgroep Dienstverlening
De heer Jo De la Roij (aftredend/herkiesbaar AV 2021)
Hoofdbestuurders die - conform het rooster van aftreden - aftredend en herkiesbaar zijn, kunnen geen zitting hebben in de
Voorbereidingscommissie HB-verkiezingen.
Zoals eerder gemeld verloopt de procedure inzake de kandidaatstelling via de Voorbereidingscommissie HB-verkiezingen. Deze
commissie bestaat uit een DB-lid (Indra Kandhai), een HB-lid
(John Oostdijk) en een toegevoegd adviseur (Frans Bronneberg).
Deze commissie heeft tot taak gesprekken met kandidaat-HB’ers
te voeren en hen te informeren over het ‘Protocol Lidmaatschap
Hoofdbestuurder Vakbond ABW’ en hen verder te begeleiden
naar de verkiezingen.
Na het gesprek met de Voorbereidingscommissie HB-verkiezingen besluit de Voorbereidingscommissie of de kandidaat voorgedragen zal worden aan het HB.
Het besluit van de Voorbereidingscommissie is bindend.
Het eerder genoemde “Protocol Lidmaatschap Hoofdbestuurder
Vakbond ABW” moet door de kandidaat-HB’ers voor akkoord
getekend worden. Daarnaast dient de kandidaat een bereidverklaring voor deelname aan de HB-verkiezingen te ondertekenen.
Op basis van deze rapportage presenteert het hoofdbestuur alle
voorgedragen kandidaten in de Beschrijvingsbrief aan de deelnemers van de Algemene Vergadering.
De Voorbereidingscommissie HB-verkiezingen is op zoek naar
geschikte kandidaten en doet daarom een oproep aan kaderleden maar ook aan andere leden die interesse hebben, om zich te
melden bij secretaris/penningmeester Indra Kandhai, en wel
vóór 20 september a.s., tel. 045-571 99 55 of ika@vakbondabw.nl
Aanmeldingen ontvangen na 20 september 2021 worden niet
meer meegenomen.
Het ‘Protocol Lidmaatschap Hoofdbestuurder Vakbond ABW’ is
op verzoek eveneens verkrijgbaar bij Indra Kandhai. Bij getoonde
interesse zal er een gesprek volgen met de Voorbereidingscommissie HB-verkiezingen.
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Uitreiking ABW Award Intern
aan voorzitter Jack Hurxkens

Bronnen: XpertH.nlR en AWVN.nl

nieuws

De ABW Award Intern is voor een persoon die
zich op diverse terreinen binnen onze organisatie verdienstelijk heeft gemaakt of bezig is
zich verdienstelijk te maken.
Op vrijdag 16 juli jl. was er weer zo’n bijzonder
moment voor de Vakbond ABW om de ABW
AWARD INTERN uit te reiken aan een bijzonder persoon.
Want op die dag had secretaris/penningmeester Indra Kandhai de eer om in het bijzijn van
een klein gezelschap van hoofdbestuurders,
collega’s en enkele genodigden Jack Hurxkens
en zijn echtgenote Karin Hurxkens-Jelsma te
verrassen met een mooie boodschap, nl. dat
als teken van respect en waardering voor Jack
zijn bijzondere verdiensten binnen de Vakbond ABW het Hoofdbestuur en de werkgroep
ABW AWARD unaniem hadden besloten de
toekenning van deze bijzondere prijs uit te reiken aan hem.
Deze dag van de uitreiking was ook goed gekozen omdat het op één dag na samenviel met
het 40-jarig dienstverband van Jack Hurxkens
bij de Vakbond ABW.
Het ontvangen van deze Award was voor Jack
Hurxkens echt een verrassing. Geheel overdonderd bedankte hij zijn Vakbond ABW voor
deze mooie erkenning.
Hij was als lid van het Hoofdbestuur én de
werkgroep ABW AWARD totaal niet op de
hoogte hiervan.
Deze prijs bestaat naast een Oorkonde uit een geldbedrag en een
sculptuur.
De Oorkonde en het geldbedrag1 werden door John Oostdijk
(hoofdbestuurslid en lid van de werkgroep ABW Award) uitgereikt aan Jack Hurxkens.
Van Nicole Moran-Ermers (collega én lid van de werkgroep ABW
AWARD) ontving hij de sculptuur. Deze bronzen sculptuur is
van de kunstenares Corry Ammerlaan en heeft als titel ‘Dank’.
En dus “een collectief dank je wel” voor alles wat Jack Hurxkens
de afgelopen 40 jaar voor de Vakbond ABW heeft gedaan en betekend.
Met een groot applaus van de aanwezigen werd Jack Hurxkens
gefeliciteerd met deze ABW Award INTERN.
1 Jack Hurxkens heeft het volledige geldbedrag gedoneerd aan de Stichting Animal
Life Aid Service (ALAS) Rescueteam, een non profit organisatie met als doel op
een verantwoorde manier honden die in Spanje mishandeld of afgedankt zijn in
Nederland een liefdevol thuis te bezorgen. OTIS, de hond van Jack en Karin Hurxkens is ook een hondje uit Spanje die ze via Alas Rescueteam hebben geadopteerd.
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WAT IS EEN ONDERHANDELINGSRESULTAAT?
WAT IS EEN PRINCIPEAKKOORD?
WAT IS EEN CAO?

Onderhandelingsresultaat:
Een onderhandelingsresultaat is een voorlopig resultaat tussen
werkgeverspartijen en werknemerspartijen (vakbonden) dat
neutraal, d.w.z. zonder stemadvies, door de vakbonden wordt
voorgelegd aan de leden.
Principeakkoord:
Een principeakkoord is een voorlopig akkoord in het eindstadium van de cao-onderhandelingen tussen werkgeverspartijen
en werknemerspartijen (vakbonden), dat met een positief advies door de vakbonden wordt voorgelegd aan de leden.
CAO:
Een cao, een collectieve arbeidsovereenkomst, is een overeenkomst tussen werkgeverspartijen en werknemerspartijen (vakbonden). Er is sprake van een cao indien het onderhandelingsresultaat en/of het principeakkoord door de leden is aangenomen
en uiteindelijk ondertekend is door de betreffende partijen.

“WIJZIGING VAN UW CONTACTGEGEVENS”
Beste ABW-leden,
Nog steeds worden we dagelijks geconfronteerd met de situatie 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!

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO VOOR HET
HOVENIERSBEDRIJF IN NEDERLAND
Na 5 rondes hebben de sociale partners in de hovenierssector
op 15 juli jl. een onderhandelingsresultaat bereikt met de volgende afspraken:
Looptijd
De nieuwe cao heeft een looptijd van 24 maanden en wel van
1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023.
Lonen
Er is een structurele loonsverhoging van totaal 5%:
- Per 1 september 2021 een verhoging van 2,5%
- Per 1 september 2022 een verhoging van 2,5%
Extra verhoging loonschaal I
Bijzonder is de afspraak van een extra verhoging voor de lagere
loonschaal om de verschillen tussen lage en hogere inkomens
te verkleinen.
Hiervoor wordt per 1 september 2021 de loonschaal I voor aanlooptrede A tot en met C en trede 0 tot en met 3 verhoogd met
een extra 1%.

LOONMUTATIES EN EENMALIGE UITKERINGEN
CAO
Bos en Natuur
Geestelijke
gezondheidszorg
Gehandicaptenzorg
Houtverwerkende
industrie
Schoonmaak- en
Glazenwassersbedrijf
CAO

Verhoging per Loonbestanddeel
per 01-06-21
0,4%
Feitelijk salaris
2,1%
Salarisschalen
3,15%
1,00%

Feitelijk salaris
Feitelijk salaris

1,5% (1)

Salarisschalen

Verhoging per Loonbestanddeel
01-07-2021
1,40%
Salarisschalen
5,00%
Salarisschalen

Banken
Betonproductenindustrie(2)
Bitumineuze en kunst- 2,25%
stof dakbedekkingsbedrijven
Bloemen en planten
Detailhandel
Groen Grond en
0,50%
Infrastructuur (3)
Mode- interieur0,50%
tapijt- en textielindustrie
Nederlandse
0,90%
Baksteenindustrie
Offshore Catering
1,35%
Retail Non-Food
0,96%
Timmerindustrie
€ 37,50
Toneel en Dans
1,25%
Verpleeg- Verzorgingshuizen Thuiszorg en
Jeugdgezondheidszorg
Verzekeringsbedrijf
0,75%
Woondiensten
2,25%
CAO
Bouw & Infra
Grafimedia

Salarisschalen
Aangepast
salarisgebouw
Feitelijk salaris
Feitelijk salaris
Feitelijk salaris
Feitelijk salaris
Feitelijk salaris
Feitelijk
maandsalaris
Feitelijk salaris
Nieuwe
salaristabel
Feitelijk salaris
Feitelijk salaris

Verhoging per Loonbestanddeel
01-08-2021
1,50 % (4)
Feitelijk salaris
€ 0,18
Feitelijk uurloon

(1) Per 01-06-2021 of periode 06-2021
(2) De werkgever die in 2020 de schaalsalarissen al collectief heeft verhoogd
met 3%, verhoogt de schaalsalarissen per 1 juli 2021 met 2%.
(3) De salarissen voor werknemers met 4-wekenlonen worden verhoogd per
19-07-2021).
(4) Periode 08-2021.
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De totale loonsverhogingen voor Loonschaal I in een overzicht:
- Aanlooptrede A, B, C: per 1 september 2021 3,5%
per 1 september 2022 2,5%
- Loonschaal I Trede 0 t/m 3: per 1 september 2021 3,5%
per 1 september 2022 2,5%
Eenmalige uitkering
Ook is er een extra eenmalige uitkering afgesproken. Per 1 januari 2022 een eenmalige uitkering van € 300 bruto voor alle
medewerkers die op 31 december 2021 in dienst waren. Deze
uitkering is naar rato van het dienstverband van de medewerker.
Ketenregeling
Sociale partners onderzoeken of aan de huidige afspraken van
de uitzondering van de ketenregeling conform artikel 9 lid 3 inzake seizoensomstandigheden, functiegroep 4 als extra uitzonderingsgroep kan worden toegevoegd.
Vrijstelling overwerk en consignatiedienst voor oudere
werknemers
Deelnemers aan de seniorenregeling kunnen nu al niet tot overwerk en consignatie worden verplicht. Er is afgesproken dat deze
vrijstellingen ook gelden voor werknemers die in aanmerking
komen om gebruik te maken van de seniorenregeling, maar hier
niet aan deelnemen.
Rouwverlof
Partijen vinden het belangrijk dat er goede aandacht is voor rouw
op de werkvloer.
Terugbetaling opleidingskosten
In de nieuwe cao wordt opgenomen dat terugbetaling van opleidingskosten door de werknemer alleen van toepassing is als dit
vooraf schriftelijk tussen werkgever en werknemer is overeengekomen. Er wordt gekeken of een standaard overeenkomst als
bijlage aan de cao kan worden toegevoegd.
Reiskostenvergoeding
De vergoeding per gereden kilometer blijft € 0,19.
De maximum vergoeding per dag wordt met 50% verhoogd naar:
1 t/m 10 km heen en terug: € 1,90 per dag
11 t/m 20 km heen en terug: € 2,65 per dag
Vanaf 21 km heen en terug: € 3,- per dag
Kledingvergoeding en voorlichting tekenwerende kleding
De vergoeding wordt verhoogd naar € 200 per jaar. Over het
belang van goede tekenwerende kleding zal informatie worden
gedeeld en voorlichting plaatsvinden richting werkgevers en
werknemers.
European Tree Worker (ETW)
Deze functie wordt onderdeel van het functiehuis in de cao.
Protocolafspraken & paritaire werkgroepen
De sociale partners hebben afgesproken dat een aantal voorstellen eerst nader onderzocht moeten worden via een gezamenlijke werkgroep om aansluitend tot eventuele cao-afspraken te
kunnen komen. Dit is vooral van belang voor afspraken op het
gebied van duurzame inzetbaarheid waarvoor op dit moment
onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van sectoranalyse. De
werkgroep duurzame inzetbaarheid krijgt duidelijke kaders en
een planning mee. De onderwerpen die in de werkgroep duurzame inzetbaarheid in ieder geval worden onderzocht zijn:
- Regeling vervroegd uittreden
- Verlofsparen
- Uitbreiding seniorenregeling
- Financiering en premieverdeling Colland Arbeidsmarkt
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De werkgroep corona- en hitteprotocol heeft als streefdatum 1
augustus 2021 om het onderzoek af te ronden en advies uit te
brengen aan cao-partijen. Hierna kunnen partijen de protocollen
vaststellen en publiceren.
PAWW
Sociale partners hoveniers staan positief tegenover een verlenging van de cao PAWW waarmee het 3e jaar WW wordt gefinancierd. Dit wordt via een overkoepelende (Colland) werkgroep
verder onderzocht.

PRINCIPEAKKOORD CAO METALEKTRO
Na vele maanden van praten en staken is er eindelijk een principeakkoord over een nieuwe cao in de Metalektro.
Het woord is nu aan de leden, die tot de 2e week van september
hun stem kunnen uitbrengen. Pas na hun goedkeuring zijn de
afspraken in het akkoord definitief.
De hoofdpunten van het akkoord zijn:
Looptijd
De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 juli 2021 tot en met 30
juni 2023.
Loonsverhoging
- 2,3% per 1 juli 2021
- 3% per 1 februari 2022
Werknemers krijgen op 1 oktober 2021 een eenmalige uitkering
als zij sinds 1 december 2020 in dienst zijn van dezelfde werkgever. Deze eenmalige uitkering is 2,3% over 7x het feitelijke
maandsalaris van juni 2021 inclusief de ploegentoeslag of de
toeslag voor consignatiediensten. De uitkering wordt berekend
over het basismaandsalaris tot een maximum van 4.500 euro
(voltijdssalaris).
Uitzendkrachten
De structurele loonsverhogingen gelden ook voor uitzendkrachten.
Jeugdlonen
Per 1 januari 2022 worden de jeugdlonen afgeschaft.
Pensioenpremie
Cao-partijen zijn in november 2020 overeengekomen dat de
pensioenpremie in 2021 met 1,19% en in 2022 met 0,39% stijgt.
Werkgevers betalen deze premiestijging. Daarnaast werd overeengekomen dat de pensioenopbouw van 1,875% naar 1,815%
gaat.
Zware beroepenregeling en pensioensparen
Met ingang van 1 januari 2022 kunnen mensen met zwaar werk
tot maximaal 3 jaar voor hun AOW-leeftijd vervroegd uittreden.
Als werknemer krijg je dan € 21.000 bruto per jaar, wat netto gelijk is aan een AOW-uitkering voor gehuwden. Daarnaast mogen
werknemers het fiscale maximum aan vrije dagen opbouwen.
Flex en zekerheid
Werkgevers bieden in de looptijd van deze cao 2400 uitzendkrachten een vast dienstverband aan.
Duurzame inzetbaarheid, scholing en ontwikkeling
Het generatiepact is ook in de volgende cao opgenomen. Je kunt
tot minimaal 1 december 2023 starten met deelnemen aan deze
regeling. De varianten en voorwaarden blijven hetzelfde als in
de vorige cao. Informatie over deze regeling vind je op generatiepactmetalektro.nl

Persoonlijke ontwikkelingen
• Voortzetten van ontwikkelvouchers
• Loopbaancoaches/Duurzame Inzetbaarheid-consulenten
• Persoonlijk opleidingsbudget
• 5xbeter/ Verbetercoaches.
Overwerk, roosters en meer
•	Een gezamenlijke werkgroep gaat onderzoek doen naar het
ontstaan en voorkomen van verlofstuwmeren en de mogelijkheden van een weekrooster van 4 x 9 uur.
•	Ook komt er meer aandacht voor de vraag hoe belastende
roosters voorkomen kunnen worden.
•	De verplichting tot overwerk wordt ook beperkt, mensen mogen maximaal 10 uur per 4 weken overwerken.
•	Als vakbonden daarom vragen gaat de werkgever (binnen 2
maanden) met cao-partijen het gesprek aan over de stand van
zaken in het bedrijf, zoals werktijden, overwerk, ziekteverzuim, duurzame inzetbaarheid, werkgelegenheid.

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO GROOTHANDEL
IN TEXTIELGOEDEREN EN AANVERWANTE ARTIKELEN
Op 12 juli jl. hebben partijen een onderhandelingsresultaat bereikt
met de volgende afspraken:
Looptijd
De looptijd van de nieuwe CAO bedraagt 24 maanden van 1 juli
2021 tot 1 juli 2023.
Structurele loonstijging
-	Per 1 december 2021 worden de salarisschalen en de werkelijk
betaalde salarissen verhoogd met 1,5% en
-	Per 1 december 2022 worden de salarisschalen en de werkelijk betaalde salarissen verhoogd met 2,5% Ondernemingen
die in 2021 al een collectieve verhoging hebben gegeven, kunnen deze verrekenen met de loonstijging van december 2021.
Ondernemingen die besluiten in 2022 al eerder dan december
2022 een structurele loonstijging te geven, kunnen deze verrekenen met de loonstijging van december 2022. Dit kan alleen
indien de verrekening dusdanig gebeurt dat de werknemer er
niet door wordt benadeeld.
Eenmalige uitkering
In januari 2022 ontvangen medewerkers een eenmalige uitkering van bruto € 250. Parttimers ontvangen deze uitkering naar
rato.
Werkgroep “CAO teksten”
De verbetervoorstellen vanuit de Werkgroep ‘cao teksten’ worden overgenomen. Dit betreffen geen inhoudelijke wijzigingen.
Nieuwe werkgroep cao partijen
Gedurende de looptijd van de cao stellen cao-partijen een werkgroep samen om de huidige bepalingen in de cao rondom werktijden, arbeidsduur en toeslagen nader te analyseren. Daarnaast
zal ook het thema thuiswerken worden geagendeerd. Beide partijen kunnen ook andere cao onderwerpen aan de orde stellen.
Voor het einde van de looptijd van deze cao koppelt de werkgroep
de resultaten terug aan cao partijen. De werkgroep bestaat uit
vertegenwoordigers van zowel werkgevers als werknemersorganisaties.

ONDERHANDELAARSAKKOORD CAO PROVINCIALE
SECTOR 2021
Werkgever en vakbonden hebben op 10 juli jl. een onderhandelaarsakkoord gesloten over de cao 2021.
De beoogde cao heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met
31 december 2021. Sociale partners leggen dit onderhandelaarsakkoord met een positief advies voor aan hun leden.
De belangrijkste punten zijn:
Loonparagraaf
De salarissen stijgen per 1 januari 2021 met 50 euro bruto en
worden per 1 juli 2021 structureel verhoogd met 1,2%. Als waardering voor de getoonde flexibiliteit tijdens de corona-crisis ontvangen medewerkers op 1 september 2021 een eenmalige bruto
uitkering van 750 euro.
De bedragen gelden voor fulltimers, voor deeltijders naar rato.
De flexibiliteitsvergoeding wordt naar rato berekend van het
aantal maanden dat de medewerker in dienst is van 1 januari
2021 tot 1 september 2021.
Duurzame inzetbaarheid
Sociale partners laten een sectoranalyse duurzame inzetbaarheid uitvoeren.
Aanvullend op de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG)
is afgesproken het salaris vanaf 1 september 2021 aan te vullen
tot 100% van het salaris tijdens het aanvullend geboorteverlof.
Vanaf 1 januari 2021 is het mogelijk voor medewerkers van 60
jaar en ouder om tijd voor vitaliteit te sparen door inzet van
maximaal de helft van het Persoonlijk Ontwikkelbudget (POB).
Bij ingrijpende levensgebeurtenissen (o.a. in periodes van rouw)
kunnen individuele afspraken worden gemaakt om de medewerker tijdelijk te ondersteunen hiermee om te gaan.
In het kader van duurzame inzetbaarheid bestaat de mogelijkheid dat werkgever en werknemer met elkaar een gesprek voeren
over de mogelijkheden van benutting van de RVU-regeling.
Sociale partners erkennen dat het van belang is dat medewerkers
de AOW-gerechtigde leeftijd gezond, veilig en met plezier kunnen bereiken. Zij onderkennen daarbij dat er in elke levensfase
momenten zijn waarop duurzame inzetbaarheid niet altijd vanzelfsprekend is. Zij onderzoeken daartoe hoe het bestaande en
eventueel aanvullende instrumentarium dit doel effectief kan
ondersteunen. Dit levert input op voor de cao 2022.
Sociale partners erkennen dat de wijze van werken en de locatie
waar het werk wordt uitgevoerd structureel aan het veranderen
zijn. Partijen onderzoeken paritair wat door deze veranderende
wijze van werken aan afspraken nodig is voor de cao 2022. Daarbij hebben zij o.a. aandacht voor de facilitering en vergoeding van
kosten.

Ook bij de
Vakbond ABW
9

Voor u gelezen

Nieuws uit limburg
ELCO KERKRADE
In mei 2021 is de Vakbond ABW met werkgever ELCO Kerkrade
in overleg getreden over het afsluiten van een Sociaal Plan.
De reden hiervan is dat er bij ELCO de komende periode een reorganisatie zal plaatsvinden waarbij meer dan 20 arbeidsplaatsen
komen te vervallen.
Een van de redenen van deze reorganisatie is dat ELCO te kampen
heeft met teruglopende omzetcijfers door minder verkoop van
ketels. In nauwe samenwerking met de vakbonden en de OR is
er met de werkgever na een zeer intensieftraject een Sociaal Plan
afgesproken met een looptijd van 36 maanden.
Verder zijn er ook afspraken gemaakt over een vergoeding op basis van de transitievergoeding die gold voor 2020 én voor de ondersteuning bij het vinden van een nieuwe baan voor werknemers
die hun baan verliezen middels outplacement en/of scholing.
FIBRANT
Na een diepgaand onderhandelingstraject is er een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao.
De uitkomst van dit resultaat is voor een groot gedeelte bepaald door de financiële positie van Fibrant en de nog onzekere
marktomstandigheden.
Een kort overzicht van de gemaakte afspraken:
Looptijd
Er is een looptijd van 24 maanden en wel van 1 april 2021 –
1 april 2023.
Salarissen en uitkeringen
• 2% structureel per 1 december 2021
• Eenmalig € 150 netto uitkering in december 2021
• 2% structureel per 1 april 2022
• 0,25% structureel per 1 december 2022
Sociaal Plan
Het huidige Sociaal Plan wordt verlengd tot en met 31 maart
2024.
WGA premie
De WGA premie (werkhervattingskas gedeeltelijk arbeidsongeschikten)zal nooit doorbelast worden aan medewerkers.
Partnerverlof
Verder zijn afspraken gemaakt inzake aanvulling bij Partnerverlof bij bevalling tot 80% van het feitelijk dagloon (wettelijk =
70% van het maximum dagloon via UWV) gedurende maximaal
5 weken. De pensioenopbouw (over het voltijdsalaris) zal tevens
doorlopen gedurende deze periode.
Verder zijn afspraken gemaakt over het thuiswerken en de fiscaal
vriendelijke verrekening van de vakbondscontributie.
MOSA
Vakbond ABW is cao-partij geworden bij Koninklijke Mosa
Maastricht.
De afgelopen maanden is er meerdere malen gesproken over een
nieuwe af te sluiten cao. Dat heeft medio juni jl. geleid tot een
onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao bij Mosa.
Enkele hoofdpunten van het resultaat zijn:
Looptijd
De looptijd van de nieuwe CAO bedraagt 19 maanden, zijnde de
periode van 1 juni 2020 tot en met 31 december 2021.
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Per 1 maart 2021 komt er een structurele
rK
verhoging van 2,5% en een eenmalig bruto bedrag
van € 750, dat o.a. gezien moet worden als een tegemoetkoming
voor het wegvallen van de winstdeling over 2020.
Bedrijfs-AOW
Er zijn afspraken gemaakt over de zogenoemde bedrijfs-AOW.
Overige afspraken
Ook zijn er afspraken gemaakt omtrent thuiswerken, WGA-premie,
fiscaal vriendelijke verrekening van de vakbondscontributie gedurende de looptijd van de cao, studie verlofsparen alsook pensioen.
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De onderhandelingen bij Elco Kerkrade, Fibrant, Mosa en Sabic
worden gevoerd door Walter Kunstek, vakbondsbestuurder bedrijvenwerk Vakbond ABW.
Heeft u vragen over het cao Nieuws uit Limburg, dan kunt u bellen met 045-571 99 55 of mailen naar wku@vakbondabw.nl

SABIC
Na vele ronden van overleg is er medio juni jl. een onderhandelingsresultaat bereikt voor de cao SABIC Limburg BV
1 juli 2020 – 1 juli 2022.
Het overleg werd bemoeilijkt door het Coronavirus.
Daardoor is alles later van start gegaan en zijn de onderhandelingen verlopen via Skype. Dit alles heeft een vertragend effect
gehad op het cao-proces.
Bij aanvang van de onderhandelingen stond een aantal punten
centraal, namelijk de inkomensverbetering, bedrijfs-AOW en
ODO-dagen.
Het maken van afspraken voor een loonsverhoging bij SABIC
was zeer moeilijk. Ondanks het feit dat de bedrijfscijfers aan het
stijgen zijn, hebben we ervaren dat SABIC hier niet ruimhartig
mee is.
Uiteindelijk heeft dit tot een zogenoemde hybride-afspraak geleid, nl. een combinatie van structurele verhogingen in de vorm
van bedragen en procenten. Het effect van deze combi is dat de
lagere schalen meer profiteren van de loonsverhogingen.
Een overzicht van de afspraken:
Looptijd
De looptijd is 24 maanden, van 1 juli 2022 tot 1 juli 2022.
Structurele bruto verhogingen
• 1 juli 2020: € 994
• 1 juli 2021: 1,75% + € 140
• 1 januari 2022: 0,25%
Bedrijfs-AOW
Uit de vele overlegsessies is het volgende resultaat gekomen:
• De invoering van de bedrijfs-AOW voor de continudienst en
consignatiediensten geldt per 1 januari 2022.
• Per 1 juli 2022 zal de regeling voor de overige functies worden
ingevoerd.
• Aanvraagtermijn 6 maanden voor aanvang.
• Een eigen bijdrage vanuit de werknemer tussen 0 tot 1,5 maanden maximaal. Deze bijdrage kan veranderen, de hoogte hiervan wordt beïnvloed door de grootte van de subsidie van overheidswege (MDIEU).
ODO-dagen (Opkomstdagen)
De ODO-dagen zijn in dit overleg prominent in beeld geweest. De
gevoerde discussie heeft er toe geleid dat de eerste 2 dagen van
deze 5 ODO dagen worden gebruikt voor de zogenoemde piekmomenten en opvang bij onderbezetting. De 3e t/m 5e ODO dag
zijn dan voor opleiding en instructie bedoeld. Wanneer de 3e t/m
5e dag niet voor opleiding en/of instructie wordt gebruikt, dan
wordt er per ODO dag (3e, 4e, 5e) een bonus betaald van bruto
€ 115.
Daarmee is het duidelijk dat de ODO-dagen niet van tafel zijn. Er
is nu wel een studie afgesproken, die via het OVS-traject zal verlopen, waarbij gekeken zal worden naar mogelijke alternatieven
voor de ODO-dagen.

Bronnen: Financiële Dagblad, Nu.nl, Rijksoverheid.nl en Xperthr.nl
WAT VERANDERT ER PER 1 JULI 2021?
Zoals u weet zijn er in Nederland twee momenten in een jaar
waarop nieuwe wetten ingaan of veranderen, te weten 1 januari
en 1 juli.
De redactie van Vizier heeft hiervan een selectie gemaakt.
Daarnaast duidt de redactie ook ander overig actueel nieuws
voor onze leden.
Hieronder de wetswijzigingen die we per 1 juli 2021 kunnen
verwachten.
Indexering minimumloon
Per 1 juli 2021 stijgt het minimumloon van € 1.684,80 naar
€ 1.701,00 bruto per maand. Ook worden de minimum-jeugdlonen herzien. In de vorige editie van Vizier, Vizier nummer
2-2021, zijn we reeds uitvoerig hierop ingegaan. Deze Vizier
kunt u doorbladeren op onze website www.vakbondabw.nl, tabblad Vizier.
Indexering uitkeringsbedragen
Per 1 juli 2021 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan
het wettelijk minimumloon.
Het gaat om de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
(IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene
Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw),
Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar
Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en de Toeslagenwet (TW).
Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.
De aangepaste bedragen kunt u vinden op de volgende link:
ht t ps://w w w.r ijk soverheid .n l /doc u menten /publ ic aties/2021/06/23/uitkeringsbedragen-per-1-juli-2021

Aanbod vaste arbeidsomvang
Op 1 januari 2020 is de regel in werking getreden dat werkgevers aan hun oproepkrachten die een jaar voor ze hebben
gewerkt een vaste arbeidsomvang moeten aanbieden. Deze
nieuwe wetsregel bleek in de praktijk toch niet zo duidelijk. Uit
de regel bleek bijvoorbeeld niet per welke datum die vaste arbeidsomvang dan vervolgens in zou moeten gaan. Ook het moment waarop de oproepkracht het aanbod uiterlijk zou moeten
aanvaarden, moest worden aangepast.
Op 1 juli 2021 wordt de regeling zodanig aangepast dat:
• de werknemer het aanbod vaste arbeidsomvang van de werkgever binnen een maand moet accepteren;
• de vaste arbeidsomvang, als de werknemer het aanbod heeft
aanvaard, uiterlijk ingaat op de eerste dag van de vijftiende maand van de arbeidsovereenkomst (dus uiterlijk twee
maanden nadat de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft
geduurd). Eerder mag ook, maar later niet (meer).
Coronasteun
De coronanoodsteun aan bedrijven wordt per 1 juli 2021 met
nog eens drie maanden verlengd. Ook wordt de betaaltermijn
voor belasting- en andere schulden aan de overheid nogmaals
opgerekt.
Nieuwe telecommunicatiewet
Geen ongewenste verkooptelefoontjes meer: dat is de inzet van
de nieuwe telecommunicatiewet die per 1 juli ingaat. Telefonisch producten of diensten verkopen aan personen mag vanaf
dan alleen nog met toestemming. De Autoriteit Consument &
Markt (ACM) kreeg de afgelopen tijd steeds meer klachten over
ongewenste telemarketingbelletjes.
Voor bedrijven waar je al klant bent of bent geweest, zoals de
energieleverancier, geldt dat zij je tot drie jaar na beëindiging
van het contract mogen bellen.
Wel geldt dat als ze bellen en je zegt dat je dat niet meer wil, ze
dan moeten stoppen. Dat moeten ze ook zelf aanbieden tijdens
het gesprek. Je kunt ook op voorhand zelf bedrijven laten weten dat je niet gebeld wil worden.
Stuntprijzen voor bier of wijn
Naast ongewenste telefoontjes behoren vanaf 1 juli stuntprijzen voor wijn of kratten bier tot het verleden. Supermarkten
en slijterijen mogen met ingang van 1 juli niet langer meer dan
25% korting geven bij de verkoop van alcohol. Dat is één van
de regels in de nieuwe Alcoholwet die op 1 juli jl. de Drank en
Horecawet (DHW) vervangt.
Behalve het verbod op grote kortingen op drank, wordt daarin
ook het doorgeven van drank aan minderjarigen strafbaar gesteld. Bovendien wordt de naleving van de regels voor de verkoop van bier, wijn en sterke drank ‘op afstand’ (online) strenger.
Het happy hour in de horeca mag nog wel, want het verbod
geldt alleen voor drank die ergens anders wordt gedronken dan
waar die is gekocht.
Goedkope spullen worden duurder
Per 1 juli worden goedkope spullen uit Chinese (o.a. Alibaba) of
Amerikaanse (o.a. Amazon) webwinkels duurder. Consumenten moeten op alle online aankopen van buiten de Europese
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Unie BTW betalen. Tot dusver hoefde dat voor bestellingen onder de € 22 niet.
Bovendien rekent PostNL extra kosten voor het innen en afdragen van die BTW als die niet meteen bij de bestelling in rekening is gebracht. Die kosten variëren van € 4 tot € 7 per pakje.
DHL brengt voor het afhandelen van de nieuwe BTW-afdracht
geen extra kosten in rekening. Dat lieten de vervoerders eerder
aan NU.nl weten.
Ook producten die vóór 1 juli zijn besteld, maar pas daarna
worden ingevoerd vallen binnen de nieuwe regels.
Huurbevriezing en maximale huurverhoging
Traditioneel krijgen elk jaar vrijwel alle huurders in Nederland
op 1 juli te maken met huurverhogingen, maar dit jaar is alles anders. De huur van sociale huurwoningen mag dit jaar niet
worden verhoogd. Dit geldt tot en met 30 juni 2022.
In de vrije sector mag de huur dit jaar wel omhoog, maar voor
het eerst zit daar een maximum aan. De Rijksoverheid berekent
het maximum op de volgende manier: 1 % plus de inflatie. Hierdoor is de maximale huurverhoging dit jaar 2,4 %. De wet geldt
tot 1 mei 2024.
Verhuurders mogen de servicekosten overigens wel verhogen.
Dit zijn kosten die bovenop de kale huur van de woning komen.
De verhuurder is verplicht een overzicht van de kosten te delen
waarop wordt aangegeven waarom de kosten omhoog gaan.
Plastic flesjes, energieprijzen en energiemeters
Op kleine plastic flessen voor frisdrank of water zit al sinds
1 juni van dit jaar statiegeld. Toch worden er nog altijd oude
flesjes, zonder statiegeld dus, verkocht. Flesjes die ingeleverd
kunnen worden voor 15 cent, hebben een duidelijk statiegeldlogo. Vanaf 1 juli mogen producenten geen flesjes meer maken
zonder statiegeldlogo.
Voor gas en elektriciteit gaan velen meer betalen na 1 juli. Dit
komt doordat de vraag naar gas de laatste tijd flink is gestegen,
vanwege een koud voorjaar en doordat steeds meer mensen
weer teruggaan naar kantoor, waardoor bedrijven meer gaan
gebruiken. De stroomtarieven stijgen mee, omdat gas nog altijd
belangrijk is bij de opwekking van elektriciteit.
Hoe sterk de energietarieven stijgen, is lastig te zeggen. Dit
hangt onder meer samen met het type contract dat je hebt en
hoeveel je daadwerkelijk verbruikt. Bovendien hebben sommigen een contract waarin de prijzen zijn vastgelegd voor een
bepaalde periode. Als die periode niet op 1 juli afloopt, veranderen de tarieven niet.
Verder kunnen ongeveer één miljoen huishoudens met een oude energiemeter in huis per 1 juli geen gebruik meer maken van
het nachttarief voor energie. Contracten met een dubbel tarief
worden omgezet naar een enkel tarief. Huishoudens betalen
dan elk uur van de dag dezelfde prijs voor stroom.
Slimme meters, die de afgelopen jaren bij miljoenen huizen zijn
aangelegd, schakelen automatisch van tarief.
Onbedoeld minder uitkering wajongers wordt hersteld
De vereenvoudiging van de Wajong heeft onbedoeld geleid tot
financiële achteruitgang bij enkele Wajongers en per ongeluk
tot hogere uitkeringen bij anderen. Demissionair minister
Koolmees laat weten dit samen met het UWV te herstellen.
Per 1 januari 2021 zijn de regels voor de Wajong vereenvoudigd
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met als doel dat Wajongers nog beter mee kunnen doen in de
maatschappij. Om ervoor te zorgen dat Wajongers er financieel
niet op achteruit gingen door wijzigingen, is het zogenoemde
garantiebedrag ingesteld. Dat is een bedrag dat de Wajonger
krijgt als de uitkering volgens de nieuwe regels lager is dan
waar hij volgens de oude regels recht op had. Bij enkele Wajongers valt het garantiebedrag onvoorzien lager uit.
Uit de analyse die Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen
met het UWV heeft uitgevoerd blijken verschillende redenen
de oorzaak te kunnen zijn van achteruitgang. In totaal hebben
8.600 van de 244.000 Wajongers een lager bedrag gekregen. Bij
een deel is dit te verklaren door bijvoorbeeld herbeoordeling,
waarna arbeidsvermogen is geconstateerd. Voor 400 Wajongers komt dit door de wijziging van de wet en was dit dus niet
correct. De minister heeft het UWV gevraagd herberekeningen
te maken voor de 400 Wajongers en het bedrag voor hen te herstellen. UWV begint in juli met het uitvoeren van deze herstelactie en rondt dit in het najaar van dit jaar af.
Ook te hoge uitkeringen uitgekeerd
Door dezelfde vereenvoudiging geldt sinds januari dit jaar
ook een nieuwe inkomensregeling. Voor Wajongers die werken met loondispensatie – minder loon door werkgever voor
uitvoeren functie, aanvulling via Wajong-uitkering – is er
een zogenoemde compensatiefactor geïntroduceerd: minder
inkomsten worden verrekend met de uitkering. De compensatiefactor blijkt in de praktijk niet alleen op het loon via
loondispensatie te worden toegepast, maar bijvoorbeeld ook
op ander inkomen van de Wajonger uit bijvoorbeeld WW of
een WIA-uitkering.
Door alle inkomens op een hoop te vegen, resulteert dit in een
hogere uitkering dan de bedoeling is. Bij zo’n 300 Wajongers
met inkomsten uit meerdere bronnen was dit het geval. Omdat dit een onduidelijkheid in de wet is, heeft de minister aangegeven het te veel gekregen bedrag niet terug te vorderen.
Wel wordt de wet hierop aangepast per januari 2022, zodat dit
in de toekomst weer wordt rechtgetrokken en iedereen de correcte uitkering krijgt. UWV begeleidt de Wajongers die door
deze correctie mogelijk terugval in inkomen ervaren - aangezien zij in 2021 onterecht meer ontvingen - en wijst Wajongers op effecten die kunnen optreden bij inkomens-afhankelijke regelingen, zoals het mogelijk moeten terugbetalen van
toeslagen.
Aantal banen banenafspraak net niet gehaald tijdens
coronajaar
Het afgesproken aantal banen van de Banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking is voor het eerst niet gehaald.
Dat laat demissionair minister Koolmees onlangs weten.
Werkgevers in zowel de sector markt als overheid hebben afgesproken elk jaar extra banen te creëren voor mensen met een
arbeidsbeperking. Dit is de Banenafspraak. Eind 2025 moet de
teller op 125.000 extra banen staan; 100.000 banen erbij bij
marktwerkgevers en 25.000 banen erbij bij overheidswerkgevers.
Uit de nieuwste cijfers blijkt dat markt- en overheidswerkgevers
in 2020 voor het eerst gezamenlijk het afgesproken aantal banen niet hebben gehaald. Van de 67.500 banen die er eind 2020
hadden moeten zijn, hebben werkgevers er 66.097 gerealiseerd.

Hiervan hebben marktwerkgevers 53.799 banen gecreëerd. Zij
moesten dit jaar 50.000 banen realiseren. De overheidswerkgevers hebben vorig jaar 12.298 banen van de afgesproken 17.500
banen gerealiseerd.
Hoewel volgens Koolmees ze iets achterliggen met het aantal
banen, blijft hij samen met alle werkgevers streven naar de
125.000 banen in 2025.
Koolmees liet verder weten vanwege de coronacrisis eenmalig
36 miljoen euro gereserveerd te hebben binnen het aanvullend
sociaal pakket. Hiermee kunnen mensen uit de doelgroep banenafspraak die hun baan (dreigen te) verliezen naar nieuw
werk worden begeleid.
Laagste inkomens hebben meeste nadeel bij aanvullend
partnerverlof
Aanvullend partnerverlof is voor mensen met een inkomen
rond het minimumloon nadeliger dan voor wie een hoger inkomen heeft. Dat meldt dagblad NRC op 20 augustus jl. op basis
van berekeningen.
Het ministerie van Sociale Zaken erkent dat de regeling, die
sinds juli 2020 van kracht is, inderdaad “minder voordeel” oplevert voor wie een lager inkomen heeft.
De vorig jaar ingevoerde regels moeten ervoor zorgen dat partners bij de geboorte van een kind meer verlof opnemen. Dit kan
ervoor zorgen dat de zorg voor het kind gelijker over de twee
partners wordt verdeeld, wat meer ruimte kan bieden aan vrouwen om weer aan het werk te gaan.
Wie gebruikmaakt van de regeling kan na de eerste week partnerverlof nog eens 5 weken aanvullend partnerverlof krijgen.
Daarbij ontvangt de partner 70 % van het bruto-inkomen. In
de praktijk betekent het vaak dat het netto-inkomen met zo’n
20 % terugloopt.
Maar door diverse belastingregels worden mensen met een inkomen rond het minimumloon harder getroffen dan degenen
die daar een stuk boven zitten. De lage inkomens vallen zo’n
30 % terug, terwijl hogere inkomens er netto minder op achteruitgaan.
Het ministerie van Sociale Zaken zegt tegen het dagblad dat
minimuminkomens inderdaad “relatief gezien minder voordeel
van het extra partnerverlof hebben”. Wel wijst een woordvoerder van het ministerie erop dat er voor lage inkomens andere
regelingen zijn, zoals enkele toeslagen en het kindgebonden
budget.
Vóór de invoering van de nieuwe regels werd al aan de bel getrokken door onder meer vrouwenorganisaties, vakbonden en
de Raad van State. Zij vreesden dat de regeling minder voordelig zou zijn voor mensen met een laag inkomen en dat zij daarom minder vaak aanvullend partnerverlof zouden aanvragen.
Het aantal aanvragen in de tweede helft van vorig jaar, het eerste half jaar na invoering van de regeling, was iets minder dan
29.000. Dat was 20 % lager dan was verwacht.
In die periode zijn er volgens het CBS 87.000 kinderen geboren.
Dat betekent dat ongeveer een op drie partners van de regeling
gebruik heeft gemaakt. Hoeveel van hen een laag inkomen hebben, is niet duidelijk. In de eerste helft van dit jaar werd 40.000
keer extra partnerverlof aangevraagd.
Bron: Nu.nl

VN-RAPPORT: VROUWEN HARDST GERAAKT DOOR
BANENVERLIES TIJDENS PANDEMIE
Vooral vrouwen zijn hun baan verloren tijdens de corona pandemie. Bovendien zal het aantal banen van vrouwen voorlopig
waarschijnlijk niet terugkeren naar dat van voor de crisis; dat
van mannen wel. Dit staat in een rapport van de Internationale
Arbeidsorganisatie (IAO), een organisatie binnen de Verenigde
Naties.
De IAO zegt dat vrouwen meer risico liepen bij het verliezen
van banen of uren. Dit geldt in het bijzonder voor sectoren als
voedingssector, maakindustrie en accommodatiesector.
Daarnaast hebben vrouwen de grootste last van onbetaalde
zorgwerkzaamheden moeten dragen.
Tussen 2019 en 2020 zijn vrouwen 4,2% van de werkgelegenheid kwijtgeraakt, wat neerkomt op 54 miljoen banen. Dit staat
tegenover 3% van de mannelijke werkgelegenheid, wat neerkomt op 60 miljoen banen.
Hoewel de voorspelde banengroei in 2021 groter is voor vrouwen dan voor mannen, zal dit niet voldoende zijn om de werkgelegenheid voor vrouwen op het niveau van voor de pandemie
te helpen. De verwachting is dat er dit jaar 13 miljoen minder
vrouwen aan het werk zijn dan in 2019.
Bron: FD 19-07-2021
RAAK IK MIJN RIJBEWIJS KWIJT ALS IK DRONKEN OP
DE FIETS WORD AANGEHOUDEN DOOR DE POLITIE?
De politie kan uw rijbewijs niet innemen als u dronken op de
fiets wordt aangehouden. U kunt wel voor enkele uren een rijverbod voor de auto krijgen.
Alcohollimiet fietsers
U mag niet fietsen als u onder invloed bent van alcohol. Dit kan
leiden tot gevaarlijk rijgedrag en daarmee tot gevaar voor anderen. Het alcoholgehalte in uw bloed mag niet hoger zijn dan 0,5
promille. Dat is net als in de auto of op de motor.
Gevaarlijk rijgedrag en veroordeling fietsers
U kunt als fietser worden veroordeeld als u het verkeer in gevaar
brengt of hindert. Of een verkeersongeval veroorzaakt waarbij
iemand overlijdt of zwaar lichamelijk gewond raakt. Dit staat in
artikel 5 en 6 van de Wegenverkeerswet 1994.

Op het kantoor van de Vakbond
ABW beschikken wij over zeker
1000 verschillende CAO’s.
Dus…..ook als staat er in het
vakblad géén actueel bericht
over uw CAO, dan hebben wij op
kantoor bijna zeker toch de nodige informatie bij de hand.
Wilt u wat weten over uw CAO,
maak dan een afspraak met een
van onze vakbondsbestuurders,
☎ 045-571 99 55.
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Medische keuringen rijbewijs
Beste ABW-leden,
Vakbond ABW is continu op zoek naar voordelen voor haar leden.
Zoals bekend kunnen leden van onze vakbond via rijbewijskeuringsarts.nl al een aantal jaren gebruik maken van scherpe tarieven voor diverse rijbewijskeuringen zoals 75+ B/E, 75+ groot,
groot C/D/E, medisch B/E op diverse locaties in heel Limburg.
Rijbewijskeuringsarts
Rijbewijskeuringsarts heeft sinds kort haar eigen afsprakenbureau. U kunt direct een afspraak inplannen via het nieuwe
telefoonnummer 085-0180800 (maandag tot en met vrijdag
van 09.00 uur tot 17.00 uur), via het nieuwe e-mailadres
afspraken@rijbewijskeuringsarts.nl of online via
https://rijbewijskeuringsarts-mobiel.nl
Vergeet niet om als u telefonisch of per mail een afspraak maakt
te vermelden dat u lid bent van de Vakbond ABW. Dit geldt ook
voor het maken van een online afspraak, want daar moet u ook
aangeven dat u lid bent van de Vakbond ABW door bij de keuze
van de organisatie te klikken op Vakbond ABW.
Want alleen dan komt u in aanmerking voor het scherpe tarief
van de diverse keuringen.
Na het maken van uw afspraak ontvangt u per e-mail een bevestiging van www.rijbewijskeuringsarts.nl
Let op! Pas na ontvangst van deze bevestiging is uw afspraak definitief!
Kijk ook steeds op onze website www.vakbondabw.nl voor de
keuringslocaties in heel Limburg en de tarieven van de diverse
keuringen. Zo zijn per 1 juli jl. deze tarieven weer gewijzigd.

hoven”, en wel voor een tweetal keuringen niet alleen tegen
een nog scherpere prijs dan rijbewijskeuringsarts.nl maar ook
voor een héél snelle service zodat u na goedkeuring snel in het
bezit bent van uw rijbewijs.
Het gaat om de volgende twee keuringen:
1. Rijbewijskeuringen B, BE ongeacht de leeftijd van de aanvrager: € 25,-.
2. Taxipas: € 25,-.
De contactgegevens van Huisartsenpraktijk Smeets zijn:
Adres: Laurastraat 4 B, 6471 GC Eygelshoven
Telefoon 045- 535 12 32
Let op! Per 01-01-2022 verandert dit telefoonnummer, maar
voor die tijd informeren we u hierover via ons vakblad Vizier en
onze website www.vakbondabw.nl
U verneemt dan afhankelijk van de rijbewijskeuring die verricht
wordt welke zaken u moet meenemen voor de betreffende rijbewijskeuring.
Vragen
Indien u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Indra
Kandhai (secretaris/penningmeester) via de mail :
ika@vakbondabw.nl. of telefonisch 045-571 99 55.

Gezondheidsverklaring voor rijbewijskeuring als u 75 jaar bent
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 gezondheidsverklaring kunt aanvragen op de website
www.cbr.nl/gezondheidsverklaring
Maar doet u deze gezondheidsverklaring via de website aanvragen, dan moet je ook via internet betalen.
De ervaring leert dat een aantal – met name oudere - leden
noch over een computer noch over internetbankieren beschikken en dat het vaak lastig voor hen is om deze gezondheidsverklaring online aan te vragen.
Ze moeten vaak anderen lastig vallen om hen hierbij te helpen, en ook vragen om voor hen te betalen.
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25-jarige jubilarissen september 2021
• M.E.H. Crijns uit Heythuysen
• M.C. Diederen-v.d. Veeke
uit Hoensbroek
• G.E.J.D. Dierx-Smit uit Heerlen
• G.P. Loos uit Hoensbroek
• A.M.J. Vek-Cox uit Merkelbeek
40-jarige jubilarissen september 2021
• H.I.E. Ramaekers-Sterk
uit Eygelshoven
• J.S.H.M. Slenter uit Mechelen

25-jarige jubilarissen oktober 2021
• S.M.L. Bentura uit Heerlen
• A.M.G. Bours uit Elsloo
• A.C. Burhenne uit Sittard
• G.W.H. Cuijpers uit Schinnen
• R.W.J. Franssen uit Heerlen

• L.M.L. Hendrix uit Berg a/d Maas
• R.J.M. Kleinjans uit Brunssum
• M.M.L. Paas uit Brunssum
• W. Peters uit Landgraaf
• M. Schlebaum uit Beek
• F.T.N.M. Stoffels uit Heerlen
• F.A. Verboort uit Elsloo
• G.T.E. Voorter uit Schinnen
• A.M.H. Voorter-Houwers uit Schinnen
• J.H.J. Wauben uit Puth-Schinnen
• M.C. van de Wetering uit Heerlen
40-jarige jubilarissen oktober 2021
• J.S.A. Graus uit Echt
• P.J.H. Keulers uit Beek
• K.J.F. Klinkenberg uit Heerlen
• A.M. Thomas-Dohmen uit Kerkrade

60-jarige jubilaris oktober 2021
G.G.A. Luypen uit Hoensbroek
25-jarige jubilarissen november 2021
• A.E.F. Dahler uit Heerlen
• D.F.A. Douven-Sweelssen uit Landgraaf
• E.H.A.M. Gerards uit Nuth
• F.M. Peters uit Brunssum
• L.G.E. Sino-Quaedackers uit Brunssum
• C.J.H. Souren uit Vaals
40-jarige jubilarissen november 2021
• E.M.A. van der Aalst uit Heerlen
• M.J. Broeksmit uit Heerlen
• H.L. Crutzen uit Kerkrade
• L.J. Everhartz uit Kerkrade
• J.S.A. Graus uit Echt
• P.J.H. Keulers uit Beek
• K.J.F. Klinkenberg uit Heerlen
• J.F. Otten uit Kerkrade

Namens het Hoofdbestuur wensenwij al onze jubilarissen van harte proficiat!

Overleden

Huisartsenpraktijk Smeets Eygelshoven
Maar zoals u een beetje gewend bent van ons is de Vakbond
ABW continu op zoek naar nog méér voordelen voor haar leden.
Deze zoektocht heeft naast de reeds bestaande voordelen bij
rijbewijskeuringsarts.nl geleid tot het maken van ook héél
goede afspraken met “Huisartsenpraktijk Smeets in Eygels-

Beste ABW-leden,

Wij feliciteren

Maar wat heel veel mensen niet weten is dat in veel gemeentes deze formulieren gezondheidsverklaring ook te verkrijgen zijn. U kunt bij het afhalen van deze gezondheidsverklaring meteen cash of via de pin betalen. U dient wel vooraf
een afspraak te maken bij de gemeentes. Dus u hoeft dan ook
niemand lastig te vallen om voor u te betalen.
Wilt u bij het invullen van deze gezondheidsverklaring geholpen 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.
LET OP: Laat de keuring ruim voor de datum dat het rijbewijs 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.

Op 17 mei 2021 overleed in de
leeftijd van 63 jaar ons bondslid
de heer A.A.L. Reumkens uit Brunssum

Op 20 juni 2021 overleed in de
leeftijd van 77 jaar ons bondslid
de heer J.G.A. Franssen uit Heerlen

Op 19 mei 2021 overleed in de
leeftijd van 77 jaar ons bondslid
de heer J.M.G. Kolenburg uit Heerlen

Op 22 juni 2021 overleed in de
leeftijd van 79 jaar ons bondslid
de heer W.G. Wachelder uit Voerendaal

Op 23 mei 2021 overleed in de
leeftijd van 76 jaar ons bondslid
de heer F.J. van den Beld uit Landgraaf

Op 26 juni 2021 overleed in de
leeftijd van 65 jaar ons bondslid
de heer J.A.J. Coenen uit Landgraaf

Op 4 juni 2021 overleed in de
leeftijd van 92 jaar ons bondslid
mevrouw J.M. Drodzdz-Maschino uit
Kerkrade

Op 30 juni 2021 overleed in de
leeftijd van 59 jaar ons bondslid
de heer H.J. Valentijn uit Kerkrade

Op 14 juni 2021 overleed in de
leeftijd van 80 jaar ons bondslid
mevrouw B.M. Rijsmus uit Kerkrade
Op 24 juni 2021 overleed in de
leeftijd van 80 jaar ons bondslid
mevrouw E. Ruiter uit Hoensbroek
Op 24 juni 2021 overleed in de
leeftijd van 62 jaar ons bondslid
de heer J.H. Arends uit Gulpen

Op 26 juli 2021 overleed in de
leeftijd van 61 jaar ons bondslid
mevrouw A.H.M. Voorter-Houwers uit
Schinnen
Op 29 juli 2021 overleed in de
leeftijd van 75 jaar ons bondslid
mevrouw M.M.J.G. Starremans-Hundscheid uit Landgraaf
Op 31 juli 2021 overleed in de
leeftijd van 82 jaar ons bondslid
mevrouw M.C. Cremers-Keijbeck uit
Landgraaf

Op 7 juli 2021 overleed in de
leeftijd van 76 jaar ons bondslid
de heer G.P. Smitsmans uit Heerlen

Op 5 augustus 2021 overleed in de
leeftijd van 50 jaar ons bondslid
mevrouw S.J.M. Bakker-Brands uit
Amstenrade

Op 22 juli 2021 overleed in de
leeftijd van 71 jaar ons bondslid
de heer G.J.M.H. Curfs uit Heerlen

Op 19 augustus 2021 overleed in de
leeftijd van 64 jaar ons bondslid
de heer W.E. Ayal uit Eygelshoven

Op 25 juli 2021 overleed in de
leeftijd van 72 jaar ons bonslid
de heer A.L.M. Debets uit Heerlen

Op 26 augustus overleed in de
leeftijd van 80 jaar ons bondslid
de heer J.F. Hendriks uit Amstenrade

Wij bedanken de overleden vrienden voor hun trouw aan onze organisatie en wensen hun familie veel sterkte toe!
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Aanmeldingsformulier
Aanmeldingsformulier
Ik graag
wil graag
Ik wil
eeneen
individueel lidmaatschap.

£ individueel lidmaatschap.

een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.

£

Voor elk gezinslid s.v.p. een apart formulier
eeninvullen.
gezinslidmaatschap en gezinscontributie.
Voor elk gezinslid s.v.p. een apart formulier
exemplaar van de statuten ontvangen.
invullen.
exemplaar van het juridisch reglement
ontvangen

£ exemplaar van de statuten ontvangen.

¾

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

Bondsnummer:

Postcode
plaats:
.........................................................................................................
Postcodeenen
plaats:
.........................................................................................................

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

Telefoon
Telefoonvast:
vast:...................................................................................................................
...................................................................................................................
Telefoon mobiel: ...............................................................................................................
Telefoon mobiel: ..............................................................................................................
E-mail: ..............................................................................................................................
E-mail: ..............................................................................................................................
Geboortedatum: ....................................................................................... Man / Vrouw*
Geboortedatum: .......................................
Man / Vrouw*
BSN (=soﬁnummer): ........................................................................................................
BSN (= sofinummer): .......................................................................................................

¾
ontvangen.
Ik word lid van Vakbond ABW per eerste van
de maand ..................................... en verleen

Straat en huisnummer: ...................................................................................................
Aard van het bedrijf: .........................................................................................................

tot wederopzegging machtiging om van mijn

Postcode
en ..............................................
plaats: ........................................................................................................
Telefoon
werk:
Fax: ..........................................................

rekening af te schrijven de bedragen, die ik
Ik word lid van Vakbond ABW per eerste van
volgens de geldende contributieregeling ver-

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

tot wederopzegging machtiging om van mijn

Soort /uitkering:
stamnr.*:..........................................................................................................
..........................................................................................................
¾Werknr.

rekening af te schrijven de bedragen, die ik

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

¾

Uitkeringsnr.: ...................................................................................................................
Ondertekening:

¾

Bondsnr. werver:

Plaats: ...................................................... Datum: ..........................................................
Mijn iban-nummer: ........................................................................................

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

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

Let op: elke vraag altijd invullen!!!
Let op: elke vraag altijd invullen!!!
Deze aanmelding werd opgenomen door:
Naam
voorletterswerd
van opgenomen
de werver: ..............................................................................
Dezeen
aanmelding
door:
...........................................................................................................................................
Naam van de werver: ......................................................................................................
Straat en huisnummer: ...................................................................................................
Adres en plaats: ..............................................................................................................

Redaktie:
F. Bronneberg, W. Kapell,
A. Keydener, W. Kunstek
en W. Smeets
Hoofdredaktie:
I. Kandhai
Eindredaktie:
J. Hurxkens en I. Kandhai.
Foto’s:
Adobe Stock
Redaktie-adres:
Valkenburgerweg 75,
6419 AP Heerlen,
Tel.: 045-5719955,
Fax: 045-5715360,
Email: balie@vakbondabw.nl,
Internet: www.vakbondabw.nl.
Grafische verzorging:
Lay-out en druk: Drukkerij Knoops, Venlo
Vakbond ABW - ISSN 0166-2783
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bet. w.: ................................

Mijn iban-nummer: ....................................................................................................
Soort uitkering: ..........................................................................................................

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

Colofon

Bedrag: ...............................

Lid v.a.: ...............................

volgens de geldende contributieregeling ver-

en
Opstur p naar:
lo
e
v
en
in een ond ABW
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Vakb
umme r
n
d
r
o
o
len
A nt w
B He e r
6400 V l niet nodig)
ge
(postze

Bondsgroep: .......................

Aard van het bedrijf:
........................................................................................................
Werknr./stamnr.*:
..............................................................................................................

de maand
......................................
en verleen
schuldigd
zal zijn.

schuldigd zal zijn.

Bedr. code: .........................

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

Straat en huisnummer: ....................................................................................................
Werkzaam bij: ............................................................................................................
Postcode en plaats: .........................................................................................................

£ exemplaar van het juridisch reglement

(Deze strook niet invullen)

Straat
huisnummer:
Straatenen
huisnummer:...................................................................................................
....................................................................................................

Postcode en plaats: ........................................................................................................
Bondsnummer: ...............................................................................................................
Bondsnummer: ................................................................................................................
[* doorhalen wat niet van toepassing is.]
[*doorhalen wat niet van toepassing is.}

Contributie per 04-07-16
23 jaar en ouder € 1321 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.

