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Dit wil ik 
met u delen...
Alfa, Beta, Gamma, Delta, Omicron… 
Dit is geen Grieks alfabet, maar de namen van een aantal be-
kende mutaties van het Covid-19 virus dat ruim 1,5 jaar de we-
reld gijzelt, waarbij Alfa staat voor de Britse variant, Beta voor 
de Zuid-Afrikaanse, Gamma voor de Braziliaanse en Delta voor 
de Indiase. En sinds het weekend van 27 en 28 november jl. kun-
nen we aan deze opsomming helaas nog een variant toevoegen 
en wel de omicron, afkomstig uit Zuid-Afrika.
Corona zet met een nieuwe variant alweer de wereld op zijn kop, 
waarbij de kernvragen zijn hoe schadelijk is die, en zijn we met 
onze vaccinaties én boosterprik hiertegen beschermd.
Daar dit alles nieuw is, moet er nog veel onderzocht worden en is 
bij het schrijven van mijn column dit nog niet bekend.
Was ik op onze Algemene Vergadering nog zo optimistisch over 
het indammen van het virus door de hoge vaccinatiegraad, zijn 
we nog geen 6 weken na dato overrompeld met het rappe tempo 
van de sterk opgelopen coronacijfers en dus hoge aantal besmet-
tingen. 
Het gevolg: De coronomaatregelen zijn opnieuw weer verscherpt. 
Maatregelen die voor ons allemaal zeer zeker niet als prettig er-
varen worden. Maar kom op, we hebben allen toch een grote ver-
antwoordelijkheid om dit virus tegen te gaan en uit te roeien, en 
onze economie, zorg, onderwijs en maatschappelijke leven weer 
op gang te krijgen en op peil te houden? Dat willen we toch alle-
maal? Want echt, alleen samen krijgen we corona onder controle 
en daarom wordt van eenieder een inspanning gevraagd.
Doen we dat niet, dan zal het never nooit lukken, en zullen we 
wellicht nooit meer terug kunnen naar de samenleving die we 
voor Covid-19 kenden.
Dus richt ook ik als voorzitter me tot jullie en vraag aan jullie om 
je verantwoordelijkheid te nemen in het uitroeien van dit virus!

Maar gelukkig is er ook goed nieuws.
In deze Vizier leest u dat we als Vakbond ABW weer drukke 
maanden hebben gehad. Zo hebben we na ruim 1,5 jaar weer on-
ze Algemene Vergadering kunnen houden. Meer hierover kunt u 
elders in deze Vizier lezen. 
Ook hebben we weer een 100-jarige als erelid mogen benoemen, 
op zich een geweldig unicum. 
Daarnaast hebben we weer bedrijfscao’s afgesloten bij AnQore, 
Celanese en OCI. Een aantal onderhandelingen bij overige be-
drijven is nog gaande. Ook hebben we een opsomming gedaan 
van de onlangs afgesloten cao’s in Nederland, zie eveneens elders 
in dit nummer.
Een aantal andere belangrijke artikelen kunt u terugvinden in de 
rubriek “Voor u gelezen”. En nog veel meer, dus lees deze Vizier!
De loonmutaties en eenmalige uitkeringen gaan we vanaf nu 
plaatsen op onze website en niet meer in Vizier (dit vanwege 
ruimtegebrek). Voor de periode september 2021 tot en met janu-
ari 2022 verwijzen we naar onze website www.vakbondabw.nl bij 
de rubriek “Nieuws”.

Er is ook ander prachtig nieuws, want na jaren stagnatie stormt 
Europa ineens in volle vaart af op een in heel Europa geldend - 
maar per land in hoogte verschillend - wettelijk minimumloon. 
Mede dankzij president Macron, gaan ook Nederlandse mini-
mumloners er straks, als het aan het Parlement ligt, dik 3 euro 
per uur op vooruit. Hiervoor zijn nog wel onderhandelingen 
nodig met ambassadeurs en EU-ministers van de 27 lidstaten, 
maar als de 27 EU-ministers hun ambassadeurs volgen, kan op 7 
december de trialoog van start: het gebruikelijke overleg tussen 
Commissie, Parlement en lidstaten. 
Komen alle partijen tot consensus, dan betekent dit voor Neder-
land een bruto minimumloon van 14 euro. Nu is dat nog 10,80 
euro (bij een werkweek van 36 uur) of 10,24 euro (bij een werk-
week van 38 uur). Behalve Nederland zitten nog 22 andere lan-
den onder het op deze manier berekende minimumloon.
Bij de Europese vakbeweging, die zwaar mee lobbyde, gaat
voorzichtig de vlag uit, ook al omdat het Parlement in één moei-
te door wil regelen dat straks in elk land minstens 80% van de 
werknemers onder een cao gaat vallen. Dat is belangrijk nieuws 
omdat de landen met de minste cao-werkers de slechtste lonen 
hebben.
Zeven op de tien hebben moeite om de eindjes aan elkaar te kno-
pen. Zij komen na lange diensten thuis in koude huizen, omdat 
ze de energieprijs niet kunnen betalen. Ze eten minder en van 
slechtere kwaliteit. En steken zich in de schulden om hun huur 
te kunnen betalen. Dit is geen manier om werkenden die in de 
maatschappij een rol vervullen, te bedanken voor hun inzet.
Over die armoede van werknemers heb ik in onze Algemene Ver-
gadering ook mijn grote zorgen uitgesproken.
Maar gelukkig is het tij aan het keren, ook bij de lidstaten. Met 
dit goede nieuws wil ik samen met u het jaar 2021 afsluiten.

Ik wens u allen � jne feestdagen en blijf vooral gezond! 

Jack Hurxkens,
voorzitter.
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Om te noteren
√    Het volgende nummer van Vizier 
  verschijnt in de week van medio 
  7 februari 2022. 
   U kunt kopij inleveren tot maandag 
  10 januari 2022.

√   Het bondskantoor is gesloten van 
   woensdag 22 december 2021 tot en met 

vrijdag 31 december 2021.

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

Zaterdag 12 juni jl. was weer zo’n bijzonder mooie dag in de 
77-jarige geschiedenis van de Vakbond ABW, omdat op die 
dag een van onze leden zijn 100ste verjaardag vierde. Deze 
keer was het de heer G. Hendriks uit Brunssum.

Vanwege de strikte Covid-19 maatregelen én de gezondheid 
van de heer G. Hendriks hebben we op woensdag 6 oktober 
jl. om het belang van de 100ste geboortedag van de heer G. 
Hendriks te onderstrepen een prachtig boeket én de oorkon-
de van het erelidmaatschap laten bezorgen. 
Vooraf is aan de dochter van de heer Hendriks verteld dat 
het hoofdbestuur van de Vakbond ABW besloten heeft om 
het erelidmaatschap aan haar vader toe te kennen vanwege 
het bereiken van de 100-jarige leeftijd én het ruim 70 jaar lid 
zijn van onze Vakbond ABW.
De dochter van de heer Hendriks was héél erg onder de in-
druk van deze mooie geste van onze vakbond en sprak na-
mens haar vader woorden van dank uit.

Vakbond ABW benoemt 
100-jarig lid de heer

G. Hendriks tot erelid
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Algemene Vergadering 2021Algemene Vergadering 2021
WELKOM

Voorzitter Jack Hurxkens heette op maandag 11 oktober jl. in het Cul-
tuurhuis Heerlen alle aanwezigen van harte welkom op de Algemene 
Vergadering 2021.
Wat vond hij het � jn dat we als Vakbond ABW, eindelijk weer onze 
Algemene Vergadering konden laten plaatsvinden op onze inmiddels 
vaste vergaderlocatie in Cultuurhuis Heerlen. 
Hij memoreerde dat de coronacrisis geleid heeft tot periodes van in-
grijpende maatregelen en de samenleving het afgelopen anderhalf 
jaar behoorlijk op de proef heeft gesteld. 
Deze pandemie veranderde ons dagelijks leven ingrijpend. 
Per 1 oktober 2021 telde Nederland 18.168 coronadoden en de wereld 
ruim 4,5 miljoen doden. Wat een getallen, onvoorstelbaar! 
Toch lijkt Nederland zich als geheel goed te herstellen; gelukkig maar ook.
Dit zegt volgens hem veel over de veerkracht en het aanpassingsver-
mogen van onze samenleving. 
De economische gevolgen van de coronacrisis waren en zijn eigenlijk 
nog steeds groot. Dankzij het aanpassingsvermogen van burgers en 
bedrijven, de steunmaatregelen en de vaccinatiecampagne wordt een 
spoedig herstel van de economie verwacht. 
De snelheid van het herstel is mede mogelijk dankzij de ruime en snel-
le ondersteuning vanuit de overheid. In totaal is tot en met 2022 voor 
ruim 80 miljard euro aan noodsteun toegezegd. 

Op Prinsjesdag heeft het demissionaire kabinet haar beleidsmaatre-
gelen voor 2022 gepresenteerd. 
Gezien de demissionaire status van het kabinet bevat de Miljoenennota 
geen grote beleidswijzingen, maar doet het kabinet op een aantal the-
ma’s wel al gerichte investeringen en wel op de thema’s Arbeidsmarkt, 
Onderwijs, Zorg, Toeslagen, Woningmarkt, Veiligheid en Klimaat.
In onze nieuwsbrief “Prinsjesdag 2021” die de ABW-leden één dag na 
Prinsjesdag van ons hebben ontvangen zijn we reeds uitvoerig hierop 
ingegaan.
Wat Jack Hurxkens persoonlijk interessanter vindt, is om als Vak-
bond ABW vanuit vakbondsperspectief te kijken naar enkele uitda-
gingen (zeg maar problemen...).

Hij begon met de arbeidsmarkt.
Bekend is dat er op de arbeidsmarkt verschillen bestaan tussen wer-
kenden met en zonder een vast contract. 
Een grote groep werkenden heeft te maken met toegenomen onzeker-
heden door de � exibilisering van de arbeidsmarkt. 
Het gelijker behandelen van verschillende contracten kan volgens de 
commissie Borstlap voor meer baanzekerheid zorgen. Maar als hij kijkt 
naar het gelijker behandelen van verschillende contracten, dan is hij 
vanuit vakbondsperspectief, behoorlijk geschrokken van de uitkom-
sten van een onderzoek eind september jl. van de Algemene Rekenka-
mer. Want daar gaat het over het tegenovergestelde, nl. over de uitbui-
ting van werknemers.
Volgens de Algemene Rekenkamer komen veel Nederlandse bedrijven 
die werknemers uitbuiten, ermee weg doordat de bestrijding van uit-
buiting niet werkt. 
De boetes zijn te laag en de slachto� ers krijgen niet genoeg begeleiding. 
Het tegengaan van arbeidsuitbuiting is vooral het werk van de Inspec-
tie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de voormalige Arbeidsinspectie. 
Maar de Inspectiedienst biedt nauwelijks hulp en bescherming aan 
slachto� ers van uitbuiting.
Persoonlijk is hij als voorzitter van de Vakbond ABW verbaasd dat 
anno 2021 in Nederland hier nog sprake van is en notabene op zo’n 
grote schaal. Het wordt dan zijns inziens dan ook dringend tijd dat er 
strengere regels komen om enerzijds die uitbuiting streng aan te pak-
ken met strenge en hoge boetes en tegelijkertijd de slachto� ers van 
uitbuiting meer hulp en bescherming aan te bieden.

Wat blijkt verder?
Dat zo’n 220.000 werkenden - waarvan 125.000 in loondienst en 
95.000 zzp’ers - tussen de 20 en 64 jaar in Nederland arm zijn, on-
danks hun inkomen uit werk. 
Een van de aanbevelingen van de Sociaal-Economische Raad (SER) is 
de verhoging van het minimumloon en de instelling van een mini-
mumloon per gewerkt uur, een maatregel die jarenlang gevoelig lag 
bij de werkgevers.
Het inzetten van instrumenten van premies en belastingen kan er-
voor zorgen dat mensen voldoende inkomen halen uit hun werk en 
dat hun inkomen voldoende stabiel is. Werknemers die dat willen en 
nodig hebben moeten méér uren kunnen maken. Dat kan door be-
staande deeltijdbanen te vergroten of te zorgen voor meer aaneenge-
sloten werkuren. 
Volgens de SER is hiervoor een brede aanpak nodig van werkgevers, 
werknemers, zzp’ers en overheid.
Persoonlijk vindt hij het niet acceptabel dat in zo’n rijk land als Neder-
land - waarover de Koning zo lovend was in zijn troonrede - hier nog 
sprake van is. 
Het kabinet zegt al jaren: “Werken moet lonen”. Maar dat is in ieder 
geval bij deze 220.000 mensen niet het geval.

Vervolgens had de voorzitter het over leren en onderwijs. 
Het belang van goed leren en goed onderwijs is groot. Het niveau van 
het onderwijs in Nederland is weliswaar hoog, maar staat al langer 
onder druk. Zo zien we dat niet alle leerlingen even goed meekomen 
en internationaal verliezen we terrein. Het aantal en de kwaliteit van 
leraren en schoolleiders heeft de hoogste voorrang, want goed onder-
wijs begint bij hen.
Dit punt benoemt het Internationale Monetaire Fonds (IMF) recente-
lijk ook in haar onderzoek.

Ook wij van de Vakbond ABW vinden het belang van goed leren en 
goed onderwijs groot. Daarom hebben we begin maart 2021 een 
steunverklaring ondertekend voor de aanvraag ‘Limburg Leert’. 
We hebben vernomen dat mede dankzij onze steun de Limburgse 
Werkgevers Vereniging (LWV) en de Coöporatie Leo Loopbaan vijf 
miljoen euro subsidie van het Rijk hebben gekregen. Dat geld is be-
doeld om werknemers te helpen aan een toekomstbestendige positie 
op de arbeidsmarkt. 

Vervolgens noemde hij als laatste de ‘Toeslagen’.
We weten inmiddels dat de problemen met de kinderopvangtoeslag 
ingrijpende gevolgen hebben gehad, niet alleen voor de ouders en kin-
deren die ermee te maken kregen, maar ook voor het kabinet, want die 
leidden tot de val van het kabinet Rutte 3. 
In de Eindrapportage Alternatieven voor het toeslagenstelsel is 
naar het hele toeslagenstelsel gekeken. Het rapport biedt opties om 
het stelsel te vereenvoudigen. Want volgens de deskundigen biedt een 
eenvoudiger toeslagenstelsel onder meer ook meer zekerheid voor huis-
houdens. En persoonlijk denkt hij dat ook! 
Deze uitdaging is er een die al een groot aantal jaren de aandacht vraagt.

Ter afronding van zijn welkomstwoord kwam hij tot de volgende 
conclusie.
Veel gaat goed in Nederland. Nederlanders zijn gemiddeld gelukkig met 
hun leven. Op verschillende aspecten van brede welvaart scoort Neder-

land bovengemiddeld binnen Europa. Nergens in de EU weet zo’n groot 
aandeel van de bevolking de weg te vinden naar de arbeidsmarkt. 
Desondanks is er nog altijd een deel van de Nederlandse huishoudens 
dat minder pro� teert van deze gunstige uitgangssituatie en daar moet 
waar nodig nog verdere stappen worden gezet. En dat zelfde geldt voor 
de door hem eerder genoemde gebieden Arbeidsmarkt, Onderwijs, 
Toeslagen, Wonen, Zorg, Veiligheid en Klimaat.

Na het welkomstwoord van de voorzitter volgden de mededelingen, 
punten van orde en herdenking van de overleden bondsleden in het 
afgelopen verslagjaar.

Stembureau
Daarna vond de benoeming van het stembureau plaats. 
Deze bestond uit Bert Kieboom (bondsgroep Industrie), Fred Saal-
tink (bondsgroep Dienstverlening), Wiel Kremer (bondsgroep Sociale 
Werkvoorziening en Marcel Pluijmakers (bondsgroep Gepensioneer-
den & Uitkeringsgerechtigden).
Als voorzitter van het stembureau fungeerde onze vakbondsadvocaat, 
de heer Frans Bronneberg van Bronneberg Advocaten.
Het stembureau keek toe op het goed verlopen van de agendapunten 
die in stemming werden gebracht.

Vervolgens volgde het agendapunt “Verslag van de Algemene Verga-
dering van 2019’. Daar er geen opmerkingen waren stapte de voorzit-
ter gauw over naar het toch wel belangrijkste agendapunt voor onze 
vereniging, te weten de ‘Financiën’.

Financiën 
Dit punt werd eerst ingeleid door het verslag van de kascontrolecom-
missie die op 15 september jl. bijeen is geweest om op het bondskan-
toor de boeken, bescheiden en geldmiddelen te controleren met be-
trekking tot twee tijdvakken, te weten het tijdvak 1 januari 2019 tot 
en met 31 december 2019 en 1 januari 2020 tot en met 31 december 
2020.
Toine Schaaf gaf aan dat de commissie van oordeel was dat de boekin-
gen zijn geschied conform de aanwezige stukken voor kas en bank. De 
commissie had geen op- of aanmerkingen met betrekking tot het tijd-
vak voornoemd, en verleende décharge aan de penningmeester en het 
hoofdbestuur van de Vakbond ABW.  

Jaarrekening 2019 en 2020
Hierna gaf de voorzitter het woord aan de secretaris/penningmeester 
Indra Kandhai voor een mondelinge toelichting op de Jaarrekening 
2019 en de Jaarrekening 2020 van de Vakbond ABW.
De Algemene Vergadering verleende ook décharge aan de penning-
meester en aan het hoofdbestuur van de Vakbond ABW aangaande de 
Jaarrekening 2019 en 2020.

ACTIEPROGRAMMA 
Hoofdbestuur
Als woordvoerder van het hoofdbestuur deed voorzitter Jack Hurx-
kens verslag van een aantal punten uit het Actie- en Beleidsprogram-
ma 2021/2022.
Naast de bekende doorlopende en structurele actie- en beleidspunten 
van het HB voor de lange termijn, die dus ook voor het jaar 2021/2022 
van kracht blijven, zoals 
-  De kennis up to date houden m.b.t. de individuele en collectieve be-

langenbehartiging; 
-  Wetten en beleidsvoornemens blijven monitoren; 
-  Het jaarlijks vaststellen van het CAO-beleid Vakbond ABW;
-   Het organiseren van informatiebijeenkomsten en/of ambassa-

deursbijeenkomsten;
EN NATUURLIJK DE
- Ledenwerving
  Hij gaf aan dat het Dagelijks Bestuur een tweetal recentelijke pu-

blicaties van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging 
heeft bestudeerd. Het betre� en de volgende publicaties: Publicatie 
20 met als Titel: E� ectief vakbondswerk. Een verkennend onderzoek 
naar factoren die de e� ectiviteit van vakbondsactiviteiten beïnvloeden.
Geschreven door Paul de Beer en Peter van der Valk, én Publicatie 
19 met als Titel: Vakbonden en jongeren. Een Belgische inspiratie voor de 
Nederlandse vakbeweging. Geschreven door Lisa Berntsen.

  Wat in deze twee publicaties o.a. genoemd wordt, is dat ze - net als 
wij - ook van mening zijn dat je je voor ledenwerving moet richten 
op jongeren, vrouwen en allochtonen. Maar de betre� ende publica-
ties verzuimen te vermelden hoe je dat dan concreet moet doen. 

  Hij persoonlijk denkt overigens dat het niet zozeer een verzuim is, 
maar dat zij ook niet de praktische handvatten weten om concreet 
leden te werven.

  Zonder enige arrogantie kunnen wij van de Vakbond ABW conclude-
ren dat wat in beide onderzoeken genoemd worden als ledenwerfac-
ties, wij die al sinds jaar en daguitvoeren en weten dat die niet leiden 
tot ledenaanwas.

  Dus blijven we bij ons huidige standpunt voor wat betreft de leden-
werving en dat betekent: 

  Een ledenwerving zonder extra grote campagnes en zonder � nan-
ciële uitgaven, en met het oog op het behouden van onze eigen iden-
titeit. 

  Wel willen we proberen om als vakbond méér zichtbaar aanwezig te 
zijn in de bedrijven, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit een positief 
e� ect heeft op ledenwerving én ledenbinding.

  Ook constateren we al een tijdje dat bij een aantal bedrijven ons ka-
der, de kaderleden dus, inkrimpen en verdwijnen vanwege het berei-
ken van de pensioengerechtigde leeftijd.

  Om hierop te anticiperen willen we binnen de bedrijven onze ’jon-
gere leden’ gaan aanschrijven en proberen te motiveren (enthousi-
asmeren) voor het kaderlidmaatschap van onze vakbond. Maar ook 
daarvan weten we dat het heel moeilijk zal zijn om jongeren daar-
voor te rekruteren.

 Een volgend actie- en beleidspunt van het hoofdbestuur is:
  Het beheren van onze beleggingsportefeuille volgens het zgn. Com-

fort Inkomsten Mandaat oftewel Vermogensbeheer met als risico-
pro� el: “Matig Defensief”. We zullen steeds proberen om met be-
hulp van onze beleggingsadviseur van de ABN AMRO een zo goed 
mogelijk rendement te halen uit de belegde gelden.

  Als laatste actie- en beleidspunt van het hoofdbestuur noemde de 
voorzitter nog een gedane investering in het kader van een goede 
bedrijfsvoering in het automatiseringsproces. 

  Het gaat hierbij om de aanschaf van een nieuwe combinatie van 
onze hardware-opstelling met een nieuwe server.

Bondsgroepen
Na de presentatie van het Actie- en Beleidsprogramma 2021/2022 
van het hoofdbestuur volgde de presentatie van het Actieprogramma 
2021/2022 van de bondsgroepen.

Jaarrekening
2019 en 2020
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WILT U NAAR HET BONDSKANTOOR KOMEN?

Dan moet u altijd eerst een afspraak maken via: 
045 – 5 71 99 55.

Maar in deze corona tijd moet u zeer zeker eerst een af-
spraak maken omdat ons kantoor niet altijd bemand is.
Dus ons advies is: Informeer altijd van tevoren of en wan-
neer u terecht kan.

We zijn van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar .
Onze vakbondsbestuurders en vakbondsadvocaten staan in 
ieder geval altijd via de telefoon voor u klaar.

Indien u papieren wilt afgeven, dan kunt u dat doen door 
die in een gesloten envelop door de brievenbus te depone-
ren. Vergeet niet om op de envelop te vermelden voor wie 
die bestemd is!

ALLEEN SAMEN KRIJGEN WE CORONA
ONDER CONTROLE 

Jos Joosten deed dat namens de Bondsgroep Industrie en Dienstver-
lening. Hij benadrukte wat het hoofddoel van de beide bondsgroepen 
is en blijft, nl. het bereiken van meer leden. Want enkel op die manier 
kunnen de beide bondsgroepen op een constructieve wijze bouwen 
aan een betere toekomst.

Vervolgens presenteerde Henri Simon het Actieprogramma van de 
Bondsgroep Sociale Werkvoorziening (SW). Hij gaf aan dat de bonds-
groep SW o.a. de volgende zaken zal blijven volgen:
*  de ontwikkelingen op basis van de nieuwe cao en vooral de conse-

quenties van de mogelijkheid om eerder te stoppen (twee jaar voor 
de AOW gerechtigde leeftijd), en of er veel gebruik gemaakt zal wor-
den van de optie binnen Vidar en WSP. 

*  Het P&O- en verzuimbeleid binnen WSP en Vidar en dan m.n. het 
10% ziek houden door WSP alsmede de duur van de re-integratie 
periode.

*  De ontwikkelingen rond de herstructurering binnen Vebego met 
mogelijke integratie van Balanz Facilitair. 

Tenslotte rondde Ans Kolenburg dit agendapunt af met de presentatie 
van het Actieprogramma van de Bondsgroep Gepensioneerden & Uit-
keringsgerechtigden.
Ze gaf aan dat deze Bondsgroep zich zorgen maakt over een aantal is-
sues zoals de ontwikkelingen op de woningmarkt,het Pensioenakkoord 
en dan met name in hoeverre de plannen worden uitgevoerd, de proble-
men bij Toeslagen, werken moet lonen en hoe je de vereenzaming van 
jongeren en ouderen kunt tegengaan.

Verslag secretaris/penningmeester 
Na de behandeling van de Actieprogramma’s van het Hoofdbestuur 
en de Bondsgroepen kreeg secretaris/penningmeester Indra Kand-
hai het woord om haar verslag vanaf 9 juli 2019 verder toe te lichten.
De secretaris/penningmeester merkte op dat ze voordat ze wat 
highlites uit de Beschrijvingsbrief aan de orde stelde een tweetal 
zeer actuele issues wilde aankaarten die haar als vakbondsvrouw 
niet alleen boeien maar vooral ook raken. 
In de vorige Algemene Vergadering in 2019 had ze een pleidooi ge-
houden om de kloof tussen de lonen van mannen en vrouwen in ge-
lijke functies te laten verdwijnen. 
Vandaag wilde ze in deze Algemene Vergadering nog twee heel actu-
ele issues toevoegen. 
Als eerste noemde ze de komst van een wet voor meer vrouwen in de 
top van het bedrijfsleven. Deze wet gaat wellicht op 1 januari 2022 
al in.
Over deze wet die er voor moet zorgen dat er in de top van het be-
drijfsleven een zogeheten vrouwenquotum of streefcijfer gehan-
teerd wordt, is jarenlang gesteggeld.
Maar straks moet bij beursgenoteerde bedrijven de raad van com-
missarissen voor zeker een derde uit vrouwen en eveneens een derde 
uit mannen bestaan.
Persoonlijk vindt ze dit goed nieuws voor getalenteerde vrouwen die 
net dat duwtje in de rug nodig hebben om verder te komen in het be-
drijf waar ze werken of in toekomstige andere bedrijven. Ook juicht 
ze het toe dat deze wet er voor zorgt om af te rekenen met de oude 
benoemingscultuur van ‘ons kent ons’. 

Het tweede punt dat ze aankaartte was de “Pensioenkloof”.
Ze vroeg aan de aanwezigen of ze wisten dat de pensioenuitkering 
van vrouwen gemiddeld 40% lager is dan van mannen? Want dat 
blijkt uit een zeer recent onderzoek van pensioendenktank Netspar. 
Het verschil, dat volgens de denktank vooral het gevolg is van lagere 
arbeidsparticipatie en loon van vrouwen in het verleden, zal in de 
komende jaren kleiner worden, maar zal niet uit zichzelf verdwijnen.
In 2018 kregen gepensioneerde mannen gemiddeld € 34.000 per 
jaar, tegenover € 20.000 voor vrouwen.
Met dat verschil van 40% bungelt Nederland onderaan de Europese 
ranglijst van pensioengelijkheid – alleen in Cyprus – krijgen vrou-
wen relatief nog minder pensioen. En anders dan in de rest van de 
EU-landen lijkt het pensioenverschil in Nederland nauwelijks klei-
ner te worden.
Het pensioenverschil is naast lage arbeidsparticipatie en loon van 
vrouwen in het verleden ook te wijten aan een wet als het arbeids-
verbod voor getrouwde vrouwen, dat tot 1958 gold in Nederland.
In de afgelopen decennia zijn vrouwen meer gaan werken.
Dat het Nederlandse pensioenverschil langzamer slinkt dan in an-
dere landen heeft te maken met de nog altijd lage arbeidsparticipatie 
van Nederlandse vrouwen en de uiteenlopende pensioenregelingen 
van verschillende sectoren.
In de bouw en de industrie bouwen werknemers, veelal mannen, 
meer pensioen op dan in bijv. in de zorg, waarin veel vrouwen werken.
Als oplossingen voor de pensioenverschillen noemt Netspar het in-
voeren van loonvoordelen voor vrouwen en de uitbreiding van het 
vader- en ouderschapsverlof, zodat huiselijke taken minder vaak 
door vrouwen alleen worden uitgevoerd.
De pensioenkloof tussen mannen en vrouwen blijft komende jaren 
een � inke uitdaging.
De secretaris/penningmeester verwees de aanwezigen vervolgens 
naar de Beschrijvingsbrief, waar staat beschreven wat de Vakbond 
ABW allemaal gedaan heeft in de afgelopen verslagperiode van 9 juli 
2019 tot 1 september 2021.
Ze wilde graag een paar dingen duiden die iets meer aandacht
verdienen.
Ze begon met de individuele en collectieve belangen-behartiging.
Ze sprak een groot en collectief dank je wel naar ons HB, ons team, 
Bronneberg Advocaten en de kaderleden die ons samen hebben ge-
holpen onze belangenbehartiging uit te voeren ten tijde van de Co-
rona pandemie.
Ook nu blijkt weer: Samen zijn we sterker!
Verder hebben we héél veel vragen gehad over Covid-19.
Als eerste noemde ze de vele vragen die de Vakbond ABW kreeg over 
Covid-19. Zowel de individuele als collectieve belangenbehartiging 
werden overstelpt met vragen over dit onderwerp. Veel vragen en de 
antwoorden daarop zijn op de website geplaatst en in het vakblad 
Vizier is een Corona Special en een Corona Special Rechtspraak op-
genomen.

Ook deed ze een groot dankjewel naar alle bestuurders en ons se-
cretariaat die samen met ons de intensieve belastingservice hebben 
gedraaid.
Ze hoopte wel dat we volgend jaar weer gebruik kunnen maken
van onze zeer gewaardeerde vrijwilligers, want die zijn toch een hele 
grote steun bij onze jaarlijkse Belastingservice.
Verder stond ze stil bij het nieuwe boek over de boeiende geschiede-
nis van de 75-jarige Vakbond ABW waarover in Vizier reeds uitvoe-
rig is geschreven, de personeelsmutaties op het bondskantoor en de 
‘Uitreiking ABW Award Intern’ aan onze voorzitter Jack Hurxkens 
op vrijdag 16 juli 2021.

VERKIEZINGEN
Hoofdbestuursverkiezingen
Conform het rooster van aftreden zullen in deze AV de HB-verkie-
zingen plaatsvinden. 
Het betre� en 1 algemene HB-zetel en 2 HB-zetels namens de 
Bondsgroep, te weten:
- 1 kandidaat voor de algemene HB-zetel, t.w. Mariëlle Flipse
 En
- 2 kandidaten voor de twee HB-zetels namens de bondsgroepen 
te weten: Jo De la Roij voor de bondsgroep Dienstverlening en Jos 
Joosten voor de bondsgroep Industrie.
Uit het rooster van aftreden blijkt dat 3 HB-leden zullen aftreden, 
en alle 3 HB-leden zijn herkiesbaar. 
Er is 1 algemene HB-zetel en 2 HB-zetels namens de Bondsgroep. Er 
zijn dus in totaal 3 zetels en 3 kandidaten en bij elke zetel is sprake 
van een enkelvoudige kandidaatstelling. Conform onze Statuten 
kan de hoofdbestuurder bij een enkelvoudige kandidaatstelling bij 
acclamatie worden gekozen.
De afgevaardigden gaan akkoord dat bij acclamatie Mariëlle Flipse, 
Jo De la Roij en Jos Joosten gekozen worden. 
Na een presentatie van alle 3 kandidaten feliciteerde de voorzitter 
met een applaus Mariëlle Flipse, Jo De la Rij en Jos Joosten met hun 
HB-zetel. 

Kascontrolecommissie verkiezingen
Er zijn 5 kandidaten en 5 zetels voor de verkiezingen van de kascon-
trolecommissie.
De afgevaardigden gaan akkoord om geen verkiezingen te laten 
plaatsvinden en alle 5 kandidaten te benoemen, t.w.:
Gertie Houben, Wiel Kremer, Marcel Pluijmaekers, Nico Roijen en 
Fred Saaltink.
De voorzitter feliciteerde met een applaus alle 5 leden – waarvan 4 
heren en 1 dame - met hun benoeming.

Geschillencommissie verkiezingen
Deze commissie bestaat uit: Gabriële Niellissen (advocate bij Bronne-
berg Advocaten), Alda Peters (jurist en oud inspecteur Gezondheids-
zorg) en Wiel Smeets (oud-voorzitter).
De heer Wiel Smeets is om gezondheidsredenen niet meer beschik-
baar voor de Geschillencommissie.
De heer Cas Wilbers (oud HB-lid/kaderlid) zal hem opvolgen.
De enkelvoudige voordracht van het Hoofdbestuur is als volgt:
Gabriële Niellissen, Alda Peters en Cas Wilbers.
Deze enkelvoudige voordracht door het HB wordt door de Algemene 
Vergadering bekrachtigd. 

Einde
Voorzitter Jack Hurxkens sloot omstreeks 20.30 uur de Algemene 
Vergadering 2021 o�  cieel af. Hij bedankte alle aanwezigen voor zijn 
of haar inbreng en voor ieders constructieve medewerking aan deze 
vergadering.
Hij wenste een ieder een heel goede gezondheid toe, zeker nu in deze 
Corona tijd. 
Vervolgens nodigde hij alle aanwezigen uit voor een borrel en een 
hapje in het � eatercafé.

Ook bij de
Vakbond ABW
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Bron: Xperthr.nl

Onderhandelingsresultaat:
Een onderhandelingsresultaat is een voorlopig resultaat tussen 
werkgeverspartijen en werknemerspartijen (vakbonden) dat 
neutraal, d.w.z. zonder stemadvies, door de vakbonden wordt 
voorgelegd aan de leden.

Principeakkoord: 
Een principeakkoord is een voorlopig akkoord in het eindsta-
dium van de cao-onderhandelingen tussen werkgeverspartijen 
en werknemerspartijen (vakbonden), dat met een positief ad-
vies 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 betre� ende partijen.

Wilt u meer weten over “Loonmutaties en eenmalige uit-
keringen” in de periode sep. 2021 tot en met jan. 2022 
bezoek op onze website de rubriek “Nieuws”.

EINDBOD CAO SUPERMARKTEN 
Na anderhalf jaar gesteggel is er een eindbod omtrent de cao 
voor supermarkten. 
De circa 250.000 werknemers in de grote en kleinere super-
markten en de foodspeciaalzaken als kaas- en delicatessewin-
kels krijgen de komende drie jaar 9 % loonsverhoging tot aan 
juli 2023.
Zo gaan de 20- en 21-jarigen er extra op vooruit. In de nieuwe 
cao vallen zij niet langer onder het jeugdminimumloon, maar 
onder het gewone minimumloon.
Daardoor is het loongebouw weer in balans met het wettelijk 
minimumloon. 
Verder wordt er aan de zondagstoeslag gesleuteld: waar een 
dienst op zondag nu dubbel betaalt, gaat die toeslag voor nieu-
we medewerkers vanaf 01-01-2022 met 50 % omlaag. Mensen 
die nu al zondagsdiensten draaien behouden de huidige toeslag 
tot januari 2025.
Verder komt er een regeling voor mensen met een lange staat 
van dienst om al voor de AOW-datum uit te kunnen treden. 
Wie veertig jaar in dienst is bij dezelfde baas kan één jaar eerder 
stoppen met werken via de regeling vervroegd uittreden (RVU).
De cao-afspraken gelden voor drie jaar, en gaan met terugwer-
kende kracht in vanaf juli 2020.

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

TAXICHAUFFEURS
Er is een nieuwe cao in zicht voor de 27.000 taxichau� eurs in 
het Zorgvervoer en Taxi in Nederland. Per 1 januari 2022 krij-
gen de chau� eurs er 2,5 % bij. Dat zijn de vakbonden en werk-
geversorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) over-
eengekomen.
De overige afspraken zijn o.a.:
1.  De looptijd van een jaar, van 1 jan. 2022 tot 1 jan. 2023
2. Zogenaamde ‘verloonde tijd’
  Zorgvervoer- en taxichau� eurs hebben tijdens ritten vaak 

te maken met onderbrekingen. Soms is een chau� eur twaalf 
uur beschikbaar, terwijl hij maar vijf uur betaald krijgt. In de 
nieuwe cao verdwijnt de huidige regeling met niet betaalde 
onderbrekingen. Er komt een regeling van 12,5 % pauze in 1 
dienst. Dat houdt in dat ze een normale pauze hanteren voor 
de chau� eurs i.p.v. dat alle onderbrekingen in een dienst voor 
de rekening van de werknemer komen.

3. Een (verplicht) digitaal loonportaal.
  In dat nieuwe digitale loonportaal worden dan de begin- en 

eindtijden ingevoerd. Dit nieuwe portaal vormt de basis voor 
de maandelijkse loonbetaling van de chau� eurs.

  De vakbonden leggen de nieuwe cao nu voor aan hun leden. 
Zij kunnen er tot 15 november over stemmen.

CAO-VVT VERLENGD TOT 31 DECEMBER 2021
Onder de cao voor Verpleeg-, Verzorgingshuizen, � uiszorg en
Jeugdgezondheidszorg (VVT) vallen circa 450.000 werknemers.
Onlangs is er een de� nitief akkoord gekomen over verlenging 
van de cao. Die geldt van 1 september 2021 tot en met 31 decem-
ber 2021. Daarna volgt een nieuwe, meerjarige cao.
Hoewel de looptijd van de verlenging van de cao-VVT betrekke-
lijk kort is, zitten er belangrijke nieuwe punten in zoals: 
1. De regeling ‘Stoppen met werken na 45 jaar’.
  Wie ten minste 20 van de 45 jaar gewerkt heeft in een van die 

zware beroepen, komt na die 45 jaar in aanmerking voor ver-
vroegde uittreding. 

  Bijvoorbeeld staf- en managementfuncties vallen niet onder 
die zware beroepen.

2. BalansBudget
  Ook het zogeheten BalansBudget is nieuw. In het kort komt 

deze regeling erop neer dat medewerkers in de VVT verlof kun-
nen sparen tot een maximum van 100 weken. Vervolgens kun-
nen zij dat verlof op elk moment in hun loopbaan opnemen als 
dat bijdraagt aan een betere werk-privébalans.

  In september jl. is het overleg gestart voor een volgende meer-
jarige cao die moet ingaan op 1 januari 2022. In die nieuwe cao 
moet volgens de cao-partijen de loonachterstand worden gere-
pareerd zoals die in het AWVN-rapport is vastgesteld. Naast 
inkomensverbetering moeten in de nieuwe cao onder meer 
medezeggenschap en thuiswerken beter worden geregeld.

Even voorstellen:Even voorstellen:
Annemie VerheugenAnnemie Verheugen
Omdat we als Vakbond ABW de medezeggenschap van harte onder-
steunen en als één van de pijlers voor een goede bedrijfsvoering zien, 
vestigen we hierop graag de aandacht. Aan het woord is Annemie Ver-
heugen, in het dagelijks leven Management Assistente binnen Werk 
voor Heerlen en sinds april 2018 lid van de Ondernemingsraad in de 
functie van secretaris, en uiteraard lid van onze vakbond. 

Werk voor Heerlen. Klinkt voor velen mogelijk bekend, 
maar kun je iets vertellen over de organisatie?
Werk voor Heerlen (WvH) is op 1 januari 2015 van start gegaan. Toen 
is WSP Groen opgeheven en zijn de ruim 500 medewerkers verspreid 
over de diverse gemeenten om aldaar rechtstreeks het groenonder-
houd op te pakken. WvH heeft deze opdracht gekregen van de Ge-
meente. Destijds waren we met pakweg 160 medewerkers, voorna-
melijk hoveniers en een aantal administratieve en leidinggevende 
collega’s. Binnen WvH worden uitkeringsgerechtigden opgeleid om 
werkervaring op te doen en te kunnen uitstromen naar een reguliere 
baan. Wij zijn al jaren daarin succesvol. Uitstroom gaat in overleg met 
WSP Parkstad. Ook baanbrekend werk van de gemeente is naar WvH 
overgegaan en is bij ons een ontwikkelbedrijf geworden. Wij zijn een 
super dynamisch groeiend bedrijf. Bekijk onze website voor veel meer 
informatie www.werkvoorheerlen.nl 

Hoe zie je de rol van de Ondernemingsraad binnen WvH?
De OR is een belangrijk onafhankelijk orgaan binnen elke organisatie 
dus ook bij WvH. Volgens de wet op de ondernemingsraden (WOR) 
hebben we met tal van onderwerpen te maken voor instemming of 
advies. De groei van de organisatie zorgt ervoor dat het aantal onder-
werpen ook toeneemt. Overlegpartners voor de OR zijn de directeur 
van WvH, Arend Zwaga, tezamen met de adjunct directeur, Gabriëlla 
Ro� elsen. De samenwerking tussen bestuurder en OR is van eminent 
belang. We zijn de belangenbehartiger van alle medewerkers van 
WvH. Dit is een hele korte samenvatting.

Leeft dit ook bij de collega’s?
Nee lang niet bij allemaal. Net zoals in alle organisaties en ook in het 
verenigingsleven. Het moet je boeien en ook aanspreken. Hierdoor 
is ook weinig interesse om lid te worden van de OR. Om je ervoor in 
te zetten. De maatschappij is sterker gericht op jezelf en niet het ge-
meenschappelijke belang.

En nu zelf lid van de OR. Waarom heb je je kandidaat 
gesteld?
In de ruim 30 jaar binnen diverse bedrijven van WSP Parkstad was 
ik meestal de notulant binnen de OR maar geen lid omdat dat niet 
combineerbaar was met mijn functie. Ook sinds 1 februari 2016, de 
installatiedatum van de OR WvH, had ik die rol. In 2018 werden we 
geconfronteerd met het feit dat er een kandidaat te weinig was. Ik no-
tuleer en schrijf graag. Ik twijfelde geen moment dus heb ik het be-
spreekbaar gemaakt. 

Hoe zie je je rol als OR lid?
Het DB van de OR bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter en de 
secretaris. Ik zorg o.a. voor de jaarplanning, alle overleggen, de voor-
bereiding van de reactie van de OR richting bestuurder. Ben de spil in 
het team. Moet overal erbij zijn. Had nooit gedacht dat ik dit zo goed en 
makkelijk oppak, instemmingen en adviezen schrijven. Eenieder heeft 
zijn kwaliteiten en sterke punten. Bij mij past de functie als gegoten. 
We zitten, volgens het huidige OR reglement in de startende OR vanaf 
18 november jl., met 5 WSW-collega’s dus in deze hebben wij geen 
ambtelijk secretaris en mag en kan ik de belangrijke ondersteunende 
rol binnen de OR voortzetten.

Er vinden geen verkiezingen plaats, er zijn geen nieuwe kandidaten 
voor de OR. Gelukkig willen de 5 OR-leden allemaal verder voor een 
nieuwe periode van 4 jaar. In september volgend jaar zal de verkiezing 
in de OR van 2 CAO-collega’s plaatsvinden. Wil iemand in de OR ge-
kozen worden moet men minimaal 6 maanden werkzaam zijn bij ons 
prachtige bedrijf. Wij willen onze nieuwe collega’s die begin volgend 
jaar gaan komen die kans niet ontnemen.

Staat de OR voor grote uitdagingen?
Ja een sterk groeiende organisatie zorgt ook voor grotere uitdagin-
gen. Misschien heeft men al gehoord van de Bovengrondse Vakschool 
(BVS). Een uniek project dat opgestart is ook om de situatie in Heer-
len Noord op te pakken en te verbeteren. In het bestuur zitten o.a. de 
directeur van WSP Parkstad en de directeur van WvH. Het is een van 
de landelijke aangedragen projecten. Het is een groot project dat pas 
in de kinderschoenen staat. De eerste open dag heeft begin november 
jl. plaatsgevonden. Er zal nog veel meer komen. Het allerbelangrijkste 
zijn opleidingen om veel meer mensen en vooral jongeren een kans te 
geven op vast werk en de werkloosheid te laten afnemen. Bedrijven 
die dringend verlegen zitten om vak geschoold personeel. Het is mega 
belangrijk voor Heerlen. Gestart is met bouw, groen, toezicht en ont-
wikkeling. Er volgen nog meer trajecten zoals o.a. horeca, logistiek, te 
veel om te melden.

WSP (WOZL) is één van de partners binnen Werk 
voor Heerlen. Hoe is de verdeling tussen de beide 
Ondernemingsraden?
De OR van WSP is de OR die alle belangen binnen WSP behartigt. On-
ze taak ligt voornamelijk bij de belangen/zaken die bij WvH gelden. 
We hebben onze eigen werktijdenregeling.
Het voelt helemaal ook als ons bedrijf. We zijn er met 160 personen 
destijds gedetacheerd. We voelen er ons thuis. De emotionele en werk-
zame band ligt bij WvH. In feite is er sprake van een bepaalde afstand 
tot WSP Parkstad. Daarom is er zoveel dynamiek. Ben je bij ons be-
drijf begonnen dan kan het even wennen zijn, want bij elke gemeente/
werkgever kan de werkwijze/cultuur wat anders zijn. Ben je er enkele 
maanden, dan wil je niet meer weg. Natuurlijk is er altijd wel een uit-
zondering. 

Hebben jullie inhoudelijk contact?
Nauwelijks. Het DB OR WSP Parkstad en DB OR WvH is voor corona 
een keer tezamen gekomen.
Eerder dit jaar is er een onderwerp ter sprake gekomen waarin een rol 
lag voor de OR van de Gemeente Heerlen, de OR van WSP Parkstad en 
die van WvH. Elke OR heeft zijn eigen rol voor zijn eigen bedrijf op-
gepakt en daarover een advies uitgesproken. Er was geen sprake van 
een gemeenschappelijk overleg. Kon ook niet, alle Ondernemingsra-
den hadden andere uitgangspunten. Dit traject krijgt nog een vervolg. 
Was bijzonder interessant.
Het kan wel in de toekomst tot een andere samenwerking tussen de 
OR’s van WSP Parkstad en die van WvH komen. Wijzigingen zijn nooit 
uit te sluiten maar voor nu is dit nog niet aan de orde.

Annemie, dank voor je open en spontane bijdrage. Veel succes voor 
jullie als OR en als er vragen zijn over arbeidsvoorwaarden e.d. kun-
nen jullie altijd je licht opsteken bij Vakbond ABW.
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ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO ANQORE 2021-2023
Op 10 september jl. hebben de partijen betrokken bij de Cao-
onderhandelingen van AnQore na een intensief traject van 
meerdere maanden een onderhandelingsresultaat bereikt. De 
hete hangijzers waren de onderwerpen inkomensverbetering en 
de zogenoemde bedrijfs-AOW of RVU-uitkering. Dit resultaat is 
vervolgens aan de ABW-leden ter goedkeuring voorgelegd. Eind 
september jl. hebben de ABW-leden ingestemd met dit resultaat.
Hieronder tref je een samenvatting o.a. van de belangrijkste af-
spraken aan.
1. Looptijd

 Een looptijd van 27 maanden en wel van 01-04-2021 tot 01-07-2023.
2. Inkomen 
  De salarissen en de salarisschalen worden per 01-04-2021 ver-

hoogd met 2% + € 350,- bruto en per 01-04-2022 met 2,5% + 
€ 350 bruto.

3. Bedrijfs-AOW
  Medewerkers kunnen 1 jaar voor de daadwerkelijke AOW-

leeftijd gebruik maken van de RVU-regeling. Voorwaarde voor 
deelname is dat medewerker minimaal 5 jaren in dienst is.

 De aanvraagtermijn is als volgt overeengekomen: 
•  Tot 1 mei 2023: maatwerk.
•   Vanaf 1 mei 2023 en de jaren 2024, 2025, 2026: 18 maanden 

voor aanvang.
•  2027-2028: 24 maanden voor aanvang (o.g.v. � scale wetgeving: 

deelname uiterlijk voor 31-12-2025 schriftelijk vastleggen).
•   Belangstellenden voor de RVU krijgen door AnQore een ge-

sprek met PDN aangeboden. Dit gesprek dient ter oriëntatie op 
een mogelijke deelname aan de RVU. De kosten van dit gesprek 
zullen door AnQore worden gedragen.

4. Studie afspraak
  Er is een studieafspraak gemaakt die voornamelijk gericht is op 

die groep van werknemers die geen aanspraak op de RVU kun-
nen maken. Deze studie wordt opgepakt met als doel in kaart 
te brengen op welke wijze medewerkers � t for the AnQore job 
blijven en hun pensioenleeftijd kunnen behalen. Het streven is 
erop gericht om dit uiterlijk per 01-01-2023 af te ronden.

5. Sociaal Plan
  Het bestaande Sociaal Plan wordt ongewijzigd voortgezet tot 

01-07-2024. In het periodiek overleg zal de inhoud van het hui-
dige Sociaal Plan verder worden besproken. 

6. � uiswerkvergoeding 
  Overeengekomen is om € 2,00 per gewerkte thuiswerkdag te 

betalen. Dit bedrag wordt aangepast als het Nibud met een 
nieuwe berekening komt. Daarnaast wordt maximaal één keer 
per 5 jaar € 500 verstrekt om thuis een ARBO verantwoorde 
werkplek in te kunnen richten. 

7. Wet WIEG
  Werkgever zal het bedrag dat door het UWV wordt uitgekeerd 

aanvullen tot 80% van het daadwerkelijke salaris. 
8. Continueren bestaande afspraken
•   De BHV vergoeding wordt geïndexeerd met de overeengeko-

men loonsverhoging.
•  De vakbondscontributie kan � scaal vriendelijk worden verrekend.

De CAO-onderhandelingen zijn vanuit de Vakbond ABW gevoerd 
door vakbondsbestuurder Walter Kunstek, bijgestaan door dele-
gatie- en kaderlid Joyce Tummers.

ONDERHANDELINGSRESULTAAT 
CAO OCI NITROGEN 2021-2022
Na bijna 11 maanden en na vele onderhandelingen maar ook 
druk vanuit de leden is er uiteindelijk een resultaat bereikt voor 
een 2 jarige cao bij OCI Nitrogen (OCIN). 
De grote topics van dit overleg waren niet alleen inkomen maar 
ook duurzame inzetbaarheid, vanwege het feit dat met name 
medewerkers in de continudienst moeite hebben met hun in-
zetbaarheid in het 5 ploegenrooster. Dit afzettende tegen een 
stijgende AOW leeftijd en de vraag hoe je gezond en � t je je pen-
sioen bereikt. Dit onderwerp is talloze malen op tafel gekomen. 
Uiteindelijk heeft dit er toe geleid dat OCI aangeeft dat men dit 
ook ziet en men in de studie ten aanzien van My Choice rond 
verlof met de vakbonden naar concrete oplossingen te zoeken 
hoe hiermee na de bedrijfs-AOW periode om te gaan. Deze to-
pic kwam nog eens duidelijk onder de aandacht omdat er ook 
afspraken zijn gemaakt over de zogenoemde bedrijfs-AOW. Na 
vele discussies is er een onderhandelingsresultaat gekomen dat 
aan de leden is voorgelegd. Midden november jl. hebben de leden 
hun goedkeuring hieraan gegeven.
Hieronder een samenvatting van de belangrijkste afspraken.
1. Looptijd
  Een looptijd van 24 maanden, van 1 januari 2021 tot en met 

31 december 2022.
2. Inkomensverbetering
  De salarissen en salarisschalen worden verhoogd conform on-

derstaande wijziging:
  Per 1 januari 2021: 2,2% + eenmalige uitkering van bruto 

€ 350,-. Het bedrag van bruto € 350,- geldt voor zowel part-
timers als fulltimers.

  Per 1 januari 2022: 2% + structureel bruto € 350,- (i.g.v. full-
time dienstverband € 25,- bruto per maand bij 14 maandsala-
rissen).

3.  Duurzame inzetbaarheid/Verlof/Sparen voor later/bedrijfs- 
AOW

  De EVT regeling (15-25 EVT dagen/aanwezigheidsbonus) zal 
per 01-01-2023 worden omgezet in een my choice budget met 
de keuzemogelijkheid voor medewerkers om dagen terug te 
kopen dan wel in geld te laten uitkeren. Het uitwerken van de 
details zal in 2022 in gezamenlijk overleg plaatsvinden. Een 
voorwaarde is wel dat die kostenneutraal is voor zowel werk-
gever als werknemer.

  De verlofregeling/sparen voor later blijft ongewijzigd in 2022.
  OCIN ziet dat met name medewerkers in de continudienst 

moeite hebben met hun inzetbaarheid in het 5 ploegenrooster 
om tot aan de (stijgende) AOW leeftijd gezond en � t aan het 
pensioen te komen en beginnen.|

  In de studie ten aanzien van het My Choice rond verlof zal met 
de vakbonden concrete oplossingen gezocht worden hoe hier-
mee na de bedrijfs-AOW periode om te gaan (huidige bedrijfs-
AOW regeling loopt tot eind 2025).

4. Bedrijfs-AOW
  Gefaseerd invoeren van de Bedrijfs-AOW regeling (eerder ver-

trek max. 3 jaar voorafgaand aan AOW leeftijd) voor alle me-
dewerkers in de CAO. De aanvraagtermijn is 18 maanden.

  De werkgever spant zich in om medewerkers die in aanmer-
king (wensen te) komen al per 1 juni 2022 gebruik te laten 
maken van de bedrijfs-AOW regeling mits dit niet tot bezet-
tingsproblemen leidt.

Nieuws uit LimburgNieuws uit Limburg
Walter KunstekWalter Kunstek

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO TIMMERINDUSTRIE
Op 23 november jl. hebben vakbonden samen met de Neder-
landse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT), 
een onderhandelingsresultaat bereikt voor de cao voor de tim-
merindustrie. Het resultaat wordt nu (positief/neutraal) aan de 
achterban van de drie betrokken organisaties voorgelegd. Leden 
kunnen stemmen tot 6 december 2021.
In de toekomstige cao met een looptijd van 1 december 2021 
tot 1 maart 2024 (27 maanden) krijgen de medewerkers als alle 
leden voor stemmen loon erbij. Alle medewerkers, ook de BBL-
leerlingen, krijgen per 1 december een éénmalige uitkering van 
maximaal € 325,- bruto. Alle werknemers vanaf 21 jaar krijgen 
per 1 januari 2022 een verhoging van € 70,- bruto per maand (op 
fulltime basis). Op 1 december 2022 volgt een loonsverhoging 
van 1%. Op 1 januari 2023 krijgen de werknemers dan nog een 
verhoging van € 85,- bruto per maand. Verder wordt de ploegen-
toeslag verhoogd. 
De vakbonden zijn tevreden over dit resultaat vanwege o.a. de � nan-
ciële waardering die werknemers krijgen voor hun inzet en de af-
spraken over het � exwerk, gezondheid en duurzame inzetbaarheid.
Ook zal er om de instroom en het behoud van jonge vakkrachten 
te stimuleren aan het loongebouw nu ook loonschalen voor 16 en 
17-jarige BBL-leerlingen worden toegevoegd. De BBL-leerlingen 
krijgen daarnaast omgerekend en uitgesmeerd over de looptijd 
van de cao in totaal zo’n 7% loon erbij. Ook wordt de inzet van 
medewerkers met � ex-contracten teruggebracht.
Verder is de bpfBOUW pensioenpremie de afgelopen jaren fors 
opgelopen naar 26% in 2022. Werkgevers hebben onderbouwd 
dat 26% voldoende is om een toekomstbestendige basis pensi-
oenregeling te bekostigen. Afgesproken is dat een eventuele ver-
hoging van de premie boven de 26% voor rekening van de werk-
nemers komt.

PRINCIPEAKKOORD NIEUWE CAO GEMEENTELIJKE 
MEDEWERKERS
Werkgevers en vakbonden hebben op 4 november jl. een prin-
cipeakkoord bereikt over de nieuwe cao voor de gemeentelijke 
sector. Het akkoord geldt voor 24 maanden. Werkgevers en vak-
bonden leggen het akkoord voor aan hun achterbannen.
Overzicht van de belangrijkste afspraken:
1. Salaris en eenmalige uitkering
  De salarissen stijgen per 1 december 2021 met 1,5% en per 

1 april 2022 met 2,4%. Hiernaast ontvangen alle gemeentelij-
ke medewerkers een corona-onkostenvergoeding van € 300 en 
een eenmalige uitkering van € 900.

2. Salaris minimaal € 14 per uur
  Werkgevers hebben met de vakbonden afgesproken extra te 

investeren in het inkomen van alle medewerkers in de lagere 
loonschalen. Daarom krijgt vanaf 1 januari 2022 elke mede-
werker in de gemeentelijke sector een salaris van minimaal 
€ 14 per uur.

3. � uiswerkvergoeding
  Medewerkers die volgens afspraak thuis werken, ontvangen in 

2022 een vergoeding van € 2 netto per dag. Voor 2023 gaan par-
tijen nieuwe afspraken ontwerpen op basis van de ontwikkeling 
van het thuiswerken en de wet- en regelgeving daaromheen. Die 
afspraken worden dan opgenomen in een volgende cao.

4. Verlof en vitaliteit
  Alle medewerkers hebben vanaf 2023 recht op 6 bovenwet-

telijke vakantiedagen (bovenop de wettelijke 20 dagen). Voor 
medewerkers die nu meer vakantiedagen of ander verlof heb-
ben, is er overgangsrecht afgesproken.

  Medewerkers kunnen bovenwettelijke vakantie inzetten voor 
verlofsparen.

  Verlofsparen geeft medewerkers de mogelijkheid om hun ver-
lof beter aan te passen aan hun loopbaanfase en speci� eke 
privé-werkomstandigheden.

  Werkgevers en vakbonden willen hiermee medewerkers hel-
pen om gedurende hun hele loopbaan - van begin tot eind - vi-
taal te blijven.

5. Bovenwettelijk sociale zekerheid
  Partijen gaan gedurende de looptijd van de cao samen onder-

zoek doen naar nut en noodzaak van de huidige aanvullingen 
op de sociale zekerheid voor arbeidsongeschikte medewerkers. 
Het gaat hierbij om de bijdrage van de cao-afspraken aan zowel 
inkomenszekerheid als re-integratie van arbeids-ongeschikte 
medewerkers.

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO GROOTHANDEL 
BLOEMEN EN PLANTEN
Tussen de brancheorganisatie Vereniging van Groothandelaren 
in Bloemkwekerijproducten (VGB) en de vakbonden is op 22 sep-
tember 2021 overeenstemming bereikt over voortzetting van de 
cao voor 2 jaar met de volgende afspraken:
1. Looptijd 1juli 2021 – 30 juni 2023 
2. Inkomen
  De schaalsalarissen en feitelijke salarissen worden tijdens de 

looptijd van de cao als volgt verhoogd: 
  - 2% per 1 maart 2022; 2% per 1 maart 2023. De systematiek 

in de cao van de periodieke beoordelingsverhoging wordt ge-
continueerd. De minimum en de maximum schaal worden per 
1 maart 2022 met 1 % verhoogd. 

3. Duurzame inzetbaarheid 
  80-90-100 regeling. Per 1-1-2022 wordt de bestaande zoge-

naamde 80-90-100 regeling met 1 jaar vervroegd van aow -6 
naar aow -7. De werknemer heeft recht op deelname aan deze 
regeling mits deelname strekt tot het behoud van zijn duur-
zame inzetbaarheid in het bedrijf. Dit betekent o.a. dat hij 
buiten de werktijd bij werkgever geen arbeid bij derden gaat 
verrichten en er overeenstemming bestaat tussen werknemer 
en werkgever over de invulling van de werktijden binnen de 
grenzen van goed werkgever- en werknemerschap.

 Verlofsparen 
 De werknemer kan vanaf 45 jaar bovenwettelijke vakantieda-
gen sparen, mits wettelijke dagen worden opgenomen. 

4. Reiskostenvergoeding 
  Per 1 januari 2022 wordt een reiskostenvergoeding voor woon-

werkverkeer voor werknemers die met eigen vervoer naar het 
werk komen in de cao ingevoerd. 

  De vergoeding bedraagt 5 eurocent per km tot een maximum 
reisafstand van 30 km enkele reis. (d.w.z. bij een reisafstand 
woon-werkafstand van 30 km wordt 60 km (heen en terug) á 5 
eurocent vergoed. (NB: de vergoeding wordt ook over de eerste 
10 km vergoed). De reiskostenvergoeding is niet van toepas-
sing indien door of vanwege de werkgever vervoer naar het 
werk is geregeld. 

5. Protocolafspraak 
  Er wordt een passage opgenomen over rouwverwerking op het 

werk.
6. Pensioen 
  Cao partijen streven ernaar om per 1 januari 2024 overeen-

stemming te bereiken over de aanpassingen van de pensioen-
regeling aan nieuwe wet- en regelgeving en zullen daarbij de 
huidige thans bestaande franchise, premie en premieverdeling 
betrekken. Cao partijen zullen het resultaat met een positief 
advies aan hun respectievelijke achterbannen voorleggen.
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Medewerkers leggen 15 verlofdagen per jaar bedrijfs-AOW in (13 
dagen voor continudienst) en zien af van de uitbetaling van het 
extra maandsalaris bij AOW ontslag.
5. Bijbetalingsregeling/Vervangloon/Waarneming hogere functie
  Er zijn nadere afspraken gemaakt omtrent de zogenoemde 

bijbetalingsregeling, zoals de de� nitie van de term bedrijfsre-
denen, afspraken over andere (vrijwillige) verplaatsingen en 
een overgangsregeling voor medewerkers geboren in 1965 of 
eerder.

  De afspraken omtrent vervangloon worden uitgebreid tot en 
met salarisschaal C36. Tevens zal voor de berekening van de 
waarde van de vergoeding waarneming hogere functie de ploe-
gentoeslag meetellen.

6. Wet WIEG/Ouderschapsverlof
  Afgesproken is dat OCIN tijdens deze periode het maandinko-

men aanvult tot 85%. De pensioenopbouw loopt door op basis 
van 100% van het maandinkomen dat men verdiende voor die 
periode.

  Tijdens de periode dat men ouderschapsverlof opneemt, loopt 
de pensioenopbouw door op basis van 100% van het maandin-
komen dat men verdiende voor die periode.

7. � uiswerken
  2 euro netto per thuiswerkdag en max. € 500,- eenmalig als 

bijdrage inrichting werkplek.
  De CAO-onderhandelingen zijn vanuit de Vakbond ABW ge-

voerd door vakbondsbestuurder Walter Kunstek, bijgestaan 
door delegatie- en kaderlid Jos Rook. 

CELANESE

Met enige vertraging zijn op 1 november jl. de onderhandelingen 
bij Celanese weer opgepakt. 
Vakbonden en de werkgever hadden maar één afsluitend overleg 
nodig om tot een onderhandelingsresultaat te komen met de vol-
gende afspraken:
1.  Een looptijd van 13 maanden en wel van 01-09-2021 tot 01-10-

2022.
2. Een loonsverhoging van 2,7% verhoging voor 13 maanden.
3.  Een regeling voor thuiswerk tijdens Corona: € 2,- per thuis-

werkdag, indien de vergoe-
ding van woon-werkverkeer 
op thuiswerkdagen niet 
meer toegestaan is.

Inmiddels is het onderhande-
lingsresultaat geaccordeerd 
door de leden van FNV Proces-
industrie en Vakbond ABW. 
Namens Vakbond ABW wor-
den de onderhandelingen ge-
voerd door vakbondsbestuur-
der Will Kapell.
Hij wordt bijgestaan door het 
kaderlid de heer Rudy Pisters.

Voor u gelezen AOW
De AOW-leeftijd gaat ook in 2027 niet omhoog. Dat schreef op 
5 november jl. demissionair Staatssecretaris Wiersma van het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief 
aan de Tweede Kamer. Voor het kalenderjaar 2027 blijft de 
AOW-leeftijd van 67 jaar gehandhaafd.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt jaarlijks 
met een prognose van de resterende levensverwachting op 65 
jaar. Aan de hand van de prognose wordt volgens de Algemene 
Ouderdomswet de toekomstige AOW-leeftijd vastgesteld. Dat 
gebeurt op basis van een wettelijk vastgelegde formule. Uit de 
formule blijkt dat de AOW-gerechtigde leeftijd voor 2027 niet 
wordt verhoogd. Deze blijft net als in 2026 vastgesteld op 67 
jaar.
Volgens de Algemene Ouderdomswet wordt de AOW-leeftijd in 
2024 67 jaar. Ook voor 2025 en 2026 is de AOW-leeftijd vastge-
steld op 67 jaar. Voor de jaren erna wordt de verhoging van de 
AOW-leeftijd bepaald aan de hand van de CBS-prognose van de 
levensverwachting.

GEZIN
Kabinet verhoogt kindgebonden budget vanaf tweede kind
Het kabinet verhoogt per 2022 het kindgebonden budget vanaf 
het tweede kind met 70 euro per jaar. De ministerraad stuurt 
het besluit ter advisering naar de Raad van State.
De verhoging van het kindgebonden budget is onderdeel van 
maatregelen die het kabinet op Prinsjesdag heeft gepresen-
teerd om de koopkracht te repareren. Zonder deze maatregelen 
zouden huishoudens met kinderen minder pro� teren dan huis-
houdens zonder kinderen. Omdat het kindgebonden budget 
inkomensafhankelijk is, komt de verhoging ten goede aan de 
huishoudens die dit het hardst nodig hebben.

Het kabinet kondigde eerder een aanvullend sociaal pakket aan 
om mensen die als gevolg van de coronacrisis in onzekerheid 
zitten, nieuw perspectief te bieden. De regionale mobiliteits-
teams spelen daar dit en komend jaar een belangrijke rol in. 

Takenpakket regionale mobiliteitsteams
De regionale mobiliteitsteams zijn een samenwerkingsverband 
tussen gemeenten, UWV, onderwijs, SBB, vakbonden en werk-
geversorganisaties. De bedoeling is om werkloosheid te voor-
komen of zo kort mogelijk te laten duren, door die dienstverle-
ning te bieden die nodig is voor de (over)stap naar nieuw werk. 
De dienstverlening van de regionale mobiliteitsteams richt zich 
op mensen die sinds de coronacrisis hun baan zijn verloren of 
dreigen kwijt te raken én extra ondersteuning nodig hebben 
bij het vinden van nieuw werk, waaronder ook zelfstandig on-
dernemers en jongeren. De teams zorgen met hun aanpak voor 
meer kansen voor werkzoekenden, ook voor mensen met een 
grotere afstand tot de arbeidsmarkt, en een betere match met 
het beschikbare werk in Nederland.

GEZONDHEID
Vanaf 14 oktober jl. kan iedereen die de eigen positieve testuit-
slag op de website Coronatest.nl inziet, meteen anderen waar-
schuwen via de CoronaMelder-app. Direct na het bekijken van 
de positieve test op Coronatest.nl kan via een knop de GGD-
sleutel uit de app worden ingevoerd op de website. Zo worden 
mensen die langere tijd bij de besmette persoon in de buurt 
geweest zijn en CoronaMelder gebruiken eerder gewaarschuwd 
dat zij in contact zijn geweest met iemand die corona blijkt te 
hebben.
Een besmetting melden in CoronaMelder ging voorheen alleen 
via een bron- en contactonderzoeker van de GGD. Nu kunnen 
mensen die positief getest zijn ook zelf de GGD-sleutel op Coro-
natest.nl invoeren. De GGD-sleutel staat in de CoronaMelder-
app. 
Met behulp van CoronaMelder worden meer besmettingen ge-
vonden. 74% van de mensen die een coronatest hebben aange-
vraagd na een melding in CoronaMelder, was (nog) niet bekend 
bij het reguliere bron- en contactonderzoek. 
Sinds de lancering in oktober 2020 heeft een derde van de Ne-
derlandse bevolking de app gedownload. Inmiddels hebben 
ruim 200.000 mensen via CoronaMelder anderen gewaar-
schuwd dat zij besmet zijn. 

BELASTING
In het pakket Belastingplan 2022 staan dit jaar voornamelijk 
kleine(re) wijzigingen waarmee het belastingstelsel wordt ver-
beterd. Er worden met name verbeteringen aangebracht in de 
bestaande belastingen op het gebied van wonen, werken, ver-
groening en het startende bedrijfsleven. Het pakket Belasting-
plan is daarmee beleidsmatig een stuk kleiner dan vorige jaren, 
passend bij de demissionaire status van dit kabinet.

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

� uiswerken
Veel werknemers en werkgevers willen afspraken maken om 
deels thuis te blijven werken, ook na de coronacrisis. Daarom 
komt er per 1 januari 2022 de mogelijkheid om een onbelaste 

Bronnen: Rijksoverheid.nl en Xperthr.nl

WETTELIJK MINIMUMLOON PER 1 JANUARI 2022
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het mini-
mumjeugdloon stijgen per 1 januari 2022.
Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers 
van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 
1 januari 2022:
€ 1.725,00 per maand;
€ 398,10 per week;
€ 79,62 per dag.

Bron: Staatscourant 2021, nr. 44.177

Will Kapell

De verhoging komt bovenop extra investeringen die het ka-
binet in deze kabinetsperiode heeft gedaan om gezinnen met 
kinderen te ondersteunen. 

Ouderschapsverlof deels betaald vanaf augustus 2022
Bij de geboorte van een kind komt er veel op ouders af. Het ka-
binet 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 
ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen. 
Ouders kunnen met deze nieuwe wet deels betaald ouder-
schapsverlof opnemen in het eerste levensjaar van hun kind.
Door het ouderschapsverlof in het eerste jaar te betalen hoopt 
het kabinet voor veel gezinnen de belemmering om ouder-
schapsverlof daadwerkelijk op te nemen te verkleinen.
Nu al kunnen ouders 26 weken ouderschapsverlof opnemen in 
de eerste acht levensjaren van hun kind. Dat verlof is in prin-
cipe onbetaald, tenzij werkgever en werknemers daar binnen 
hun bedrijf of cao andere afspraken over maken. Daardoor kan 
niet iedereen het zich veroorloven gebruik te maken van het 
verlof: slechts een derde van de ouders neemt ouderschapsver-
lof op. Daarom heeft het kabinet besloten om de eerste negen 
van de 26 weken ouderschapsverlof te gaan betalen. 
Ouders krijgen straks van UWV een uitkering ter hoogte van 
50 % van hun dagloon, tot 50 % van het maximum dagloon. 
De regeling gaat op 2 augustus 2022 in. UWV en bedrijven heb-
ben daardoor tijd om zich voor te bereiden.
Een belangrijk element is dat de eerste negen weken alleen wor-
den betaald als deze in het eerste levensjaar van het kind wor-
den opgenomen. Verlof dat niet in het eerste jaar is opgenomen 
kan worden toegevoegd aan de 17 weken onbetaald verlof. Deze 
kunnen nog steeds tot de 8e verjaardag van het kind worden 
opgenomen, maar dus zonder betaling. Het blijft mogelijk voor 
werkgevers en werknemers om daar aanvullende afspraken 
over te maken.
De invoering van betaald ouderschapsverlof volgt op de invoe-
ring van extra geboorteverlof voor partners. Sinds 1 januari 
2019 krijgen partners geen twee, maar vijf werkdagen vrij di-
rect na de geboorte van hun kind. Vanaf 1 juli 2020 krijgen zij 
nog eens vijf weken betaald verlof in de eerste zes maanden van 
een baby. Daarmee krijgen partners van moeders in het eerste 
levensjaar van het kind in totaal vijftien weken betaald verlof. 
Moeders hebben ook recht op deze negen weken betaald ouder-
schapsverlof, naast het bestaande zwangerschaps- en beval-
lingsverlof. Het kabinet geeft met deze besluiten ook invulling 
aan de Europese richtlijn over de werk-privébalans

WERK
Hulpteams bij het vinden van werk overal in het land van 
start
Mensen die sinds de coronacrisis hun baan zijn verloren of drei-
gen kwijt te raken, en moeite hebben om zelf nieuw werk te vin-
den, kunnen vanaf 16 september jl. terecht bij alle 35 regionale 
mobiliteitsteams. Afgelopen jaar zijn de eerste teams gestart en 
steeds verder opgebouwd tot een landelijk dekkend netwerk. De 
regionale mobiliteitsteams kunnen werkzoekenden gericht aan 
het werk helpen, via intensieve begeleiding, coaching, scholing 
en leren in de praktijk. 
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25-jarige jubilarissen december 2021
• N.H.J. Beaujean uit Heerlen
• H. Boonen uit Geleen
• J.J. Bothmer uit Heerlen
• I.M. Frauenrath uit Heerlen
• P.H. Huntjens uit Schimmert
• G.P.A.H. van den Kerkhof uit Heerlen
• R.J.C. Koch uit Heerlen
• M.J.A. van Oosten uit Kerkrade
• J.G.M.L. Schroen uit Stein
• M.H.E. Schroen-Vranken uit Stein

40-jarige jubilaris december 2021
• E.G. Vermeesch uit Landgraaf

50-jarige jubilarissen december 2021
• J.H.A. Pepels uit Stein
• A.G. Rychter-van Loo uit Brunssum

25-jarige jubilarissen januari 2022
• R.K.H. van de Bult uit Brunssum
• E.J. van de Bult-Koot uit Brunssum
• H.Y. Cesur uit Puth-Schinnen
• F.M. Coenen uit Bocholtz
• C.J.A. Dyksma uit Heerlen
• H. Luckerhof uit Heerlen
• R.J.C. Marcelis uit Brunssum
• H.A.H. Pirson uit Landgraaf
• M.M. Schaeks-Hilgers uit Kerkrade
• A.M.G. Schings uit Landgraaf
• J. R. Schoots uit Landgraaf
• H. Senden uit Kerkrade
• K. Stanneveld uit Kerkrade

40-jarige jubilarissen januari 2022
• J. van de Bogert uit Simpelveld
• N.V. Boosten uit Meerssen

• W.G. Broeksmit uit Heerlen
• H.J.H. Delil uit Urmond
• S. Iedema uit Brunssum
• W.F. de Jager uit Brunssum
• H.A. Meisen uit Meerssen
• A.S.H. Recker uit Simpelveld

50-jarige jubilaris januari 2022
• L.M.H. Wouter uit Stein

75-jarige jubilaris januari 2022
• L.A. van Oort uit Kerkrade

Namens het Hoofdbestuur wense 
wij al onze jubilarissen van harte 
pro� ciat!

Op 18 augustus 2021 overleed in de
leeftijd van 73 jaar ons bondslid
de heer B.J.H. Meijs uit Landgraaf

Op 21 augustus 2021 overleed in de
leeftijd van 72 jaar ons bondslid
de heer J.M.M. van Loon uit Simpelveld

Op 26 augustus 2021 overleed in de
leeftijd van 69 jaar ons bondslid
de heer T.M. Rijks te Heerlen

Op 12 oktober 2021 overleed in de
leeftijd van 61 jaar ons bondslid
mevr. G. Berends-Schievink uit Kerkrade

Op 13 oktober 2021 overleed in de
leeftijd van 86 jaar ons bondslid
de heer S.J. Willems uit Maastricht

Op 23 oktober 2021 overleed in de 
leeftijd van 62 jaar ons bondslid
de heer K. Plum uit Kerkrade

Op 25 oktober 2021 overleed in de
leeftijd van 57 jaar ons bondslid
mevrouw C.H.W. Ploem uit Brunssum

Op 26 oktober 2021 overleed in de
leeftijd van 70 jaar ons bondslid
de heer J.M.H.M. Kanters uit Elsloo

Op 6 november 2021 overleed in de
leeftijd van 77 jaar ons bondslid
de heer G.J.M. Nijsten uit Beek

Op 22 november 2021 overleed in de
leeftijd van 76 jaar ons bondslid
de heer P.H. Snackers uit Landgraaf

Op 2 december 2021 overleed in de
leeftijd van 86 jaar ons bondslid
de heer J.H. Houben uit Beek

Op 2 december 2021 overleed in de
leeftijd van 102 jaar ons bondslid
mevrouw E. Smeets uit Landgraaf

Wij feliciteren

Overleden
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2022 worden versoberd. De klimaatopgave is nog groot. Daar-
om blijft het kabinet ook in 2022 de verkoop stimuleren. Dit 
betekent dat de korting op de bijtelling tot en met 2025 behou-
den blijft.
Wel wordt de zogenoemde ‘cap’ in de bijtelling – de maximum-
waarde van de auto waarvoor de bijtellingskorting geldt – eer-
der verlaagd dan in het Klimaatakkoord is afgesproken. Dit be-
tekent dat de vanaf 1 januari 2022 geldende korting van 6% op 
de bijtelling wordt toegepast op een cap van € 35.000 en vanaf 
2023 op een cap van € 30.000. Voor het resterende bedrag bo-
ven de cap geldt het normale bijtellingspercentage van 22%. Zo 
worden goedkopere emissievrije auto’s aantrekkelijk voor de 
zakelijke markt. Ook zijn deze auto’s na de leaseperiode inte-
ressant voor particulieren op de tweedehandsmarkt.

CAMPAGNE VRAAGT AANDACHT VOOR PSYCHISCHE 
KLACHTEN OP DE WERKVLOER: 
Belangrijk voor werknemer en werkgever
Op 15 november jl. is er een overheidscampagne gestart om er-
voor te zorgen dat werknemers minder vaak uitvallen door een 
burn-out, werkstress of psychische klachten. Het is in het be-
lang van de werknemer en werkgever dat personeel het naar z̀ n 
zin heeft op de werkvloer. Als werknemers met plezier naar hun 
werk gaan, kan dat ziekteverzuim tegengaan. Daarom vragen 
de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aandacht voor psy-
chische klachten op de werkvloer.
Dat gebeurt door praktijkvoorbeelden te laten zien van de aan-
pak van werkgevers in sectoren met medewerkers die een ver-
hoogd risico lopen. Werknemers in de zorg, onderwijs, ICT en 
industrie hebben vaker te kampen met klachten. Door middel 
van interviews, � lmpjes, en adviezen worden werkgevers gehol-
pen met het voorkomen van uitval door mentale klachten.
‘Hey, het is oké op de werkvloer’ is een initiatief van het minis-
terie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
De campagne is een oproep aan bedrijven om aandacht te heb-
ben voor psychische klachten op de werkvloer, waardoor werk-
nemers optimaal en met plezier hun werk kunnen doen.
Interviews, � lmpjes en voorbeelden staan op 
www.heyhetisoke.nl/werkgevers

RECTIFICATIE

In de vorige editie van Vizier, Vizier nummer 3, stonden per 
abuis wat gegevens van jubilarissen die enerzijds niet volledig 
waren en anderzijds dubbel stonden.
Het betreft de volgende jubilarissen:
*  G.G.A. Luypen uit Hoensbroek: Hij was geen 60-jarige jubila-

ris in oktober 2021, maar 50-jarige jubilaris in juli 2021. 
 In Vizier nummer 2 stond hij wel goed vermeld.
*  N. Schonewille uit Heerlen: Hij was in oktober 2021 wel een 

60-jarige jubilaris.
*   J.S.A. Graus uit Echt, P.J.H. Keulers uit Beek, K.J.F. Klinken-

berg uit Heerlen zijn jubilarissen van oktober 2021, en niet 
van oktober en november 2021.

Onze excuses hiervoor!

thuiswerkkostenvergoeding te geven van maximaal € 2 per 
dag. Dit is gebaseerd op een berekening van het Nibud van de 
gemiddelde extra kosten per thuisgewerkte dag, voor bijvoor-
beeld ko�  e en verwarming.
Voor het inrichten van een thuiswerkplek kon een werkgever 
al een onbelaste vergoeding geven. Ook blijft een onbelaste 
reiskostenvergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer voor 
woon-werkverkeer bestaan voor de dagen dat de werknemer 
naar kantoor gaat. De werknemer en werkgever kunnen vaste 
afspraken maken over het aantal dagen per week waarop de 
werknemer thuiswerkt, zodat de werkgever een vaste vergoe-
ding kan geven. Die vergoeding hoeft niet te worden aangepast 
als incidenteel op een thuiswerkdag toch op kantoor wordt ge-
werkt, of andersom.

Wonen
De eigenwoningregeling en overdrachtsbelasting worden 
rechtvaardiger per 1 januari 2022.
De eigenwoningregeling wordt op 3 onderdelen aangepast. 
Onbedoelde e� ecten van de wet worden weggenomen, die er 
bijvoorbeeld waren bij mensen die samen met een partner een 
woning kopen en daarvoor zelf ook al een koopwoning hadden. 
Of bij mensen die een koopwoning hebben met een partner die 
komt te overlijden.

Sinds 1 januari 2021 betalen kopers onder de 35 jaar geen over-
drachtsbelasting (ovb) bij aankoop van hun eerste woning. Ko-
pers vanaf 35 jaar die de woning zelf gaan bewonen betalen 2%, 
kopers die er niet zelf gaan wonen betalen 8%. Het kabinet re-
gelt dat kopers die door onvoorziene omstandigheden moeten 
afzien van de koop, na het tekenen van het koopcontract maar 
vóór de overdracht niet automatisch het 8%-tarief betalen.
Woningcorporaties of projectontwikkelaars die zogenaamde 
‘verkoop onder voorwaarden (VoV)’-woningen terugkopen van 
particulieren, betalen vanaf 1 januari 2022 geen overdrachtsbe-
lasting meer (dit was dit jaar 8%). VoV-woningen worden door 
woningcorporaties en projectontwikkelaars onder voorwaar-
den met een � inke korting verkocht aan starters en mensen 
met een lager middeninkomen. Met de maatregel blijven deze 
woningen ook voor een volgende particuliere koper betaalbaar.

Koopkracht
Het kabinet zorgt er met een paar maatregelen voor dat de 
koopkrachtontwikkeling gelijkmatiger wordt verdeeld, met 
name met maatregelen buiten de belastingen. Wel wordt de ar-
beidskorting nog iets langzamer afgebouwd.
Per 2 augustus 2022 krijgen ouders 9 weken van het ouder-
schapsverlof doorbetaald. Om de kosten hiervan deels te com-
penseren, wordt het maximumbedrag van de inkomensafhan-
kelijke combinatiekorting (IACK) vanaf 2022 met € 318 per 
jaar verlaagd.

MAATREGELEN VOOR HET KLIMAAT
De verkoop van emissievrije auto’s (zoals elektrische auto’s en 
waterstof-auto’s) wordt volgend jaar blijvend gestimuleerd. De 
verkoop van deze auto’s gaat beter dan verwacht en dat is goed 
voor het klimaat. Tegelijkertijd kost dit de overheid meer geld 
dan bij het Klimaatakkoord was afgesproken. Volgens deze 
afspraken zou het stimuleringsbeleid hierdoor eigenlijk vanaf 

Het Hoofdbestuur en de Het Hoofdbestuur en de 
collega’s van de Vakbond collega’s van de Vakbond 

ABW wensen jullieABW wensen jullie
� jne feestdagen en een � jne feestdagen en een 
gezond & voorspoedig gezond & voorspoedig 

2022!2022!

Wij bedanken de overleden vrienden voor hun trouw aan onze 
organisatie en wensen hun familie veel sterkte toe!



Welk verlof in welke situatie?
De redactie van Vizier krijgt met name in corona tijd vele vragen over verlof en dan moet u denken aan vragen over bijvoorbeeld: 
Welke soorten verlof zijn er mogelijk? En hoe zit het met de loondoorbetaling?
Reden dan ook om in het onderstaande hierop in te gaan.

Vraag   Verlof type

Is de werknemer zelf ziek?  Ja Ziekteverlof
Is hij verhinderd om de bedongen arbeid te verrichten Æ Het loon tijdens ziekte moet worden doorbetaald voor
ten gevolge van (zijn eigen) ziekte?  minimaal 70 %. 
   Let op! Mogelijk geldt een hoger percentage op basis van de
    arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaardenreglement en/of cao.

È  
Nee

Is er sprake van een calamiteit of een onvoorziene Ja Calamiteitenverlof
situatie die de werknemer direct moet regelen? Æ Het verlof duurt zo lang als nodig is om de calamiteit op 
Denk bijvoorbeeld aan de opvang van kind(eren) door   te lossen of om meteen de nodige zaken te regelen.
zieke partner, aan het ziekenhuisbezoek met een naaste  Dit is volledig doorbetaald verlof.
of als een direct familielid overlijdt.

È
Nee

Is het noodzakelijk dat de werknemer zorgt voor Ja Kortdurend zorgverlof, eventueel met langdurend zorgverlof
zijn zieke kind of zieke naaste?  Æ Kortdurend zorgverlof geldt formeel voor maximaal twee
Met het huidige besmettingsgevaar zal het lastiger zijn  weken in een jaar en wordt voor 70 % doorbetaald.
voor een werknemer om de zorg van zijn zieke kind of  Voor de duur en loondoorbetaling kun je afwijkende
zieke naaste aan een ander over te laten,  afspraken maken.
waardoor het eerder “noodzakelijk‘‘ is dat de werknemer  Heeft de werknemer langer nodig, dan zijn
zelf de zorg op zich neemt.   er 2 mogelijkheden, te weten:
   1. Langdurend zorgverlof.
   Dat is volgens de wettelijke regel onbetaald en voor 
   maximaal 6 weken in een jaar; of
   2. Het opnemen van vakantiedagen.

È
Nee

Moet de werknemer zelf de opvang van de kinderen Ja Onbetaald verlof of vakantiedagen
(deels) op zich nemen waardoor hij zijn werk niet Æ De werknemer zal onbetaald verlof of vakantiedagen moeten
(volledig) kan doen?   opnemen. Hij heeft geen recht op een bijzonder soort verlof. 
   De tijd die nodig is voor de opvang van de kinderen is voor 
   zijn eigen belang.
 È

Nee

Moet de werknemer 10 dagen in thuisquarantaine Ja Als de werknemer niet kan thuiswerken omdat dit in zijn/
omdat hij samenwoont/in contact is geweest met Æ haar beroep onmogelijk is, dan moet je als werkgever het
een met corona besmette huisgenoot of gezinslid?  loon doorbetalen. 
   Kan de werknemer wel thuiswerken, maar wil hij/zij het
    niet, dan is er geen recht op loondoorbetaling.
    De werknemer zal onbetaald verlof of vakantiedagen
   moeten opnemen.

È
Nee

Moet de werknemer in thuisquarantaine omdat hij is  Ja Als de werknemer niet kan thuiswerken omdat dit in zijn/
afgereisd naar een risicogebied?  Æ haar beroep onmogelijk is, dan hoef je als werkgever het 
   loon niet door te betalen mits je de werknemer daar vooraf-
   gaand aan deze reis op hebt gewezen.


