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Dit wil ik 
met u delen...

zorgsectoren op tot 10% en meer. Dat zijn ongekende percentages.
Het totale ziekteverzuim steeg naar 6,3% (in 2021 4,8 %). Dat is 
het hoogste percentage dat het CBS ooit heeft gemeten. 
Het ligt voor de hand dat corona daar een belangrijke rol in 
speelt, want griep of verkoudheid wordt nog steeds het vaakst 
genoemd als de oorzaak voor het laatste verzuimgeval.
Uit het weer toenemende aantal Covid-gevallen blijkt dat Corona 
nog niet weg is, en dat we toch voorzichtig moeten blijven, want 
het gevaar van een andere variant loert om de hoek.

Hoge energieprijzen
Als de prijzen voor energie en brandstof langere tijd hoog blijven, 
kunnen tussen de 670.000 en 1,2 miljoen huishoudens betalings-
problemen krijgen. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB), 
het gaat dan om 9 tot 15 % van alle huishoudens in ons land.
Het CPB gebruikt diverse scenario’s. In het gunstigste scenario zijn 
de energieprijzen driemaal zo hoog als begin 2021, toen ook al een 
half miljoen huishoudens moeite hadden om hun vaste lasten te be-
talen. In dit scenario komen daar nog eens 170.000 huishoudens bij.
In het donkere scenario zijn de energieprijzen zeven keer zo hoog 
als begin vorig jaar en dan krijgen in totaal zo’n 1,2 miljoen huis-
houdens betalingsproblemen. Naast de energieprijzen zijn de 
voedselprijzen ook van groot belang. Die lagen vorige maand nog 
ver onder die van het donkere scenario.
De problemen ontstaan met name bij huishoudens die moeten 
rondkomen van een uitkering of van een laag loon. Dan gaat het 
vaak om bijvoorbeeld alleenstaanden. Die zouden in de meeste ge-
vallen tussen de € 75 en € 130 per maand tekort komen. Volgens 
de onderzoekers komen de getroff en huishoudens niet meteen in 
de problemen, want in beide scenario’s kan ruim de helft de vaste 
lasten minimaal een jaar gewoon blijven betalen. Maar dit betekent 
nog altijd dat in het donkere scenario binnen een jaar meer dan een 
half miljoen huishoudens de rekeningen niet meer kunnen voldoen.
Het kabinet heeft de laatste tijd diverse maatregelen genomen om 
de pijn wat te verzachten, zoals een verlaging van de accijnzen op 
benzine, diesel en lpg begin april jl. en het verstrekken van een een-
malige tegemoetkoming van € 800 aan kwetsbare huishoudens.
Samen met het CPB ben ik ook de mening toegedaan dat deze 
maatregelen niet voldoende zijn om problemen bij huishoudens 
te voorkomen. Kijk maar naar de accijnsverlaging die al volledig 
teniet is gedaan door de gestegen olieprijs.
Ook rouleren er berichten dat het kabinet maatregelen over-
weegt voor een mogelijke belastingkorting voor werkenden. De-
ze maatregel is bedoeld als tegemoetkoming voor de groeiende 
Nederlanders met lage en middeninkomens die niet genoeg over-
houden om rond te komen. 

Krapte op de arbeidsmarkt
Dat er krapte op de arbeidsmarkt is, is alom bekend.
Corona heeft geleid tot de uitloop van heel veel personeel in bran-
ches die door de lockdown dicht moesten. Te denken valt aan o.a. 
horeca, winkels en hotels. Personeel uit die branches gingen o.a. 
werken in de testlocaties van de GGD of kozen voor een baan met 
meer inkomenszekerheid.
Geen ongelijk geef je die mensen toch? De rekeningen thuis moe-
ten ook betaald worden toch?
Het kabinet hoopt deze krapte terug te dringen als parttimers 
méér gaan werken. Zo makkelijk is het toch niet of is het wishful 
thinking?

Toch nog indexatie van de pensioenen?
Na zoveel zorgen wil ik toch afronden met hopelijk een positief 
bericht voor alle gepensioneerden in Nederland van wie het pen-
sioen al heel lang niet meer is geïndexeerd. Want het ziet er naar 
uit dat miljoenen pensioenen dit jaar, voor het eerst sinds de kre-
dietcrisis, waarschijnlijk omhoog kunnen. 
Hoe zo?

24 februari 2022 
Het is donderdagochtend 24 februari 2022. 
Ik word wakker en doe wat ik vaker doe: mijn telefoon pakken om 
te kijken wat het laatste nieuws is, en ik vrees het ergste.
Mijn vrees  wordt waarheid, want na weken van een oplopende 
spanning tussen Oekraïne en Rusland valt Rusland Oekraïne 
binnen: het is oorlog.
De rest is helaas een herhaling van de geschiedenis. Wie had ooit 
gedacht dat ruim 80 jaar na de Tweede Wereldoorlog ergens in 
Europa nog geen 2000 kilometer van ons vandaan weer een oor-
log zou uitbreken?
Afschuw, schande, onvoorstelbaar zijn veel van de gehoorde kreten.
Europa voelt zich bedreigd en treedt meer dan ooit als één blok 
samen in een poging om Oekraïne én Europa te redden.

Maar nog net bekomen van de uitbraak van de pandemie en het 
gelukkig rappe herstel van de wereldeconomie worden we diep in 
de buidel geconfronteerd met de hoge prijs van deze oorlog.
Want bij een langdurige oorlog in Oekraïne en het wegvallen van 
Russische energie belandt volgens De Nederlandse Bank (DNB) 
de economie dit en volgend jaar opnieuw in een recessie. Zelfs 
een nog stimulerender overheidsbeleid kan volgens de DNB dit 
niet opvangen. Het leidt alleen maar tot meer infl atie.
Het enige positieve is dat de DNB voor 2023 wel een stevig her-
stel voorziet, met een groei van 3%, mede doordat de energieprij-
zen dan weer dalen. Inmiddels heeft de coronacrisis ons geleerd 
dat het aanpassingsvermogen van de economie groot is, want 
toen was het herstel ook fors. Maar volgens alle geleerden is het 
wegvallen van Russische olie en gas niet in één dag opgevangen.
Dus laten we met z’n allen - hoe moeilijk het ook is - hoop koes-
teren en waarde hechten aan deze hoopvolle voorspelling voor 
2023 van de DNB.

Ziekteverzuim
Zorgwekkend - maar natuurlijk lang niet zo hachelijk als de oorlog 
in de Oekraïne - vind ik ook dat in het eerste kwartaal van 2022 het 
ziekteverzuim in Nederland naar een record is gestegen. Verpleeg- 
en verzorgingshuizen, de thuiszorg en de kinderopvang hebben tij-
dens de jongste corona- en grieppiek begin dit jaar te kampen gehad 
met de grootste uitval van personeel. Volgens cijfers van het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek (CBS) liep het ziekteverzuim in deze 

De regels voor het verhogen van pensioenen worden een stuk 
soepeler per 1 juli. Daardoor mogen pensioenfondsen dit jaar 
sneller de pensioenuitkeringen verhogen.
Voor miljoenen pensioenen zou dat de eerste keer worden sinds 
de kredietcrisis.
De Tweede Kamer heeft in aanloop naar het nieuwe pensioen-
stelsel vorig jaar een versoepeling van de zogeheten indexatiere-
gels afgedongen, en die is vanaf 1 juli 2022 offi  cieel. 
Fondsen mogen de pensioenen gaan verhogen als hun dekkings-
graad over de afgelopen twaalf maanden gemiddeld hoger is dan 
105% en dat was 110%. Dat mag over dit jaar bovendien met te-
rugwerkende kracht. 
Nu de wettelijke regels zijn aangepast, moeten de pensioenfond-
sen beslissen wat zij doen. Pensioenfonds ABP, het grootste van 
Nederland, heeft al laten weten in principe de pensioenen te ver-
hogen zodra dat kan. Daarmee voldoet het fonds van onder ande-
ren leraren, agenten en ambtenaren, op dit moment ruimschoots 
aan de nieuwe eis.
De pensioenfondsen van ABN Amro, Shell en Philips hebben 
meer dan 5% geïndexeerd voor het jaar 2022. In totaal verlenen 
ten minste 21 fondsen met een dekkingsgraad van 125% of ho-
ger een toeslag van 3% of meer.
Nu nog de andere fondsen. We volgen het nauwlettend!

Vakblad Vizier
Alles wordt duurder, en dat geldt zeker ook voor het maken van 
ons prachtige vakblad Vizier. De afgelopen jaren zijn die kosten 
voor het maken van het vakblad Vizier alleen maar gestegen, met 
als absolute uitschieter de portokosten.
Daarom zullen vanaf het najaar 2022 alle ABW-leden (met een 
bij ons bekend e-mailadres) ons vakblad Vizier via de mail ont-
vangen. Vizier kan natuurlijk ook altijd gedownload worden op 
onze website www.vakbondabw.nl
We zullen ons altijd blijven inzetten om een mooi vakblad Vizier 
voor u te maken. Het verschil is wel dat u die voortaan digitaal 
ontvangt en niet meer per post.

Hoop, herstel en vrede

Beste leden,
Met u deel ik altijd - en graag - wat mij vanuit vakbondsperspec-
tief als mens en als uw voorzitter bezig houdt én raakt. 
Ik wil nu vooral optimistisch zijn en hopen dat wereldleiders hun 
ego op zij zetten en denken aan het beste voor onze wereld, nl. 
vrede op onze planeet Aarde.
Dat is mijns inziens nu een onvoorwaardelijk ingrediënt voor 
hoop, herstel van de wereldeconomie én vrede in de wereld.

Jack Hurxkens,
voorzitter.
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Om te noteren
√   U ontvangt omstreeks 9 september a.s. 

rechtstreeks per mail het volgende 
 nummer van Vizier, Vizier nummer 3.   
 Houd uw mailbox in de gaten!

√   Deze editie van Vizier is ook te downloaden 
via onze website www.vakbondabw.nl,

 tabblad “Vizier”

√ Kijk voor het laatste nieuws 
 op www.vakbondabw.nl
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Oproep Algemene Vergadering

Oproep deelname aan Hoofdbestuursverkiezingen

maandag 17 oktober a.s.

Beste ABW-leden,

Op maandag 17 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 Statutair deel Algemene Vergadering
19.45 uur Korte koffi  e pauze 
19.50 uur Vervolg statutair deel Algemene 
    Vergadering
Uiterlijk 22.00 uur Einde

Op basis van de Statuten van de Vakbond ABW kunt u niet rechts-
reeks 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 af-
gevaardigden conform artikel 5.5.1. van de Statuten van de Vak-
bond ABW vastgesteld. 

Diegenen die zich reeds kandidaat hebben gesteld voor deze 
Algemene Vergadering hoeven dit niet nogmaals te doen.

Indien u nog vragen heeft, neem dan contact op met ondergete-
kende, e-mail: ika@vakbondabw.nl of Tel.: 045 - 571 99 55.

Met vriendelijke groet,
Vakbond ABW,
Indra Kandhai,
secretaris/penningmeester.

Beste ABW-leden,

Alles wordt duurder, en dat geldt zeker ook voor het maken van 
ons prachtige vakblad Vizier. U moet hierbij dan denken aan o.a. 
de opmaak, het afdrukken en versturen van het vakblad.
De afgelopen jaren zijn die kosten voor het maken van het vakblad 
Vizier alleen maar gestegen, met als absolute uitschieter de porto-
kosten. Portokosten zijn de kosten die we aan de post betalen voor 
de verzending van het vakblad.
Binnen Limburg hebben we reeds een aantal jaren geleden ter ver-
laging van die portokosten gekozen voor de verzending van onze 
regionale post via Business Post Zuid Limburg, omdat die goedko-
per is dan PostNL. 
Maar de prijs die ze doorrekenen aan de klant wordt steeds meer 
medebepaald door de tarieven van PostNL. 
Dat deze kosten zo hard zijn gestegen hebt u inmiddels zelf ook 
ervaren. Denk maar aan wat u zelf nu ten opzichte van vroeger be-
taalt voor het posten van een brief of kaart. Geen wonder dan ook 
dat de opmars van digitale kaarten én diensten zo populair zijn. 

Voor ons zijn die portokosten voor het verzenden van het vakblad 
- afhankelijk van het gewicht - 3 à 4 keer hoger geworden. 
En dan hebben we het dan nog niet eens gehad over de prijsverho-
gingen van papier en het drukwerk.

Al met al hebben we samen 
met ons hoofdbestuur helaas 
moeten besluiten dat u vanaf 
september aanstaande alle vol-
gende edities van Vizier niet 
meer gedrukt zult ontvangen, 
maar digitaal als pdf-bestand.
Dus steeds als de nieuwe Vi-
zier uitkomt, zult u die dan 
rechtstreeks ontvangen via 
het bij ons bekende e-mailadres.
Daarnaast zullen we in die e-mail u ook steeds de link mailen waar u 
deze laatste editie van Vizier ook kunt downloaden op onze website.
Wist u bijvoorbeeld dat ook oudere edities van Vizier - vanaf jaar-
gang 2004 - op onze website staan?

Ook wij vinden het jammer, maar voor onze vakbond is het be-
langrijk ook goed zicht te hebben op de kosten en baten.
We zullen ons altijd blijven inzetten om een mooi vakblad Vizier 
voor u te maken. Het verschil is wel dat u die voortaan digitaal 
ontvangt en niet meer per post.
En tja, ook dat heeft zo zijn voordelen. Want nu kunt u Vizier nooit 
meer kwijtraken, en u kunt oudere edities snel terugvinden op on-
ze website www.vakbondabw.nl Tabblad “Vakblad Vizier”.

In de Algemene Vergadering (AV) op maandag 17 oktober a.s. 
zullen er weer Hoofdbestuursverkiezingen plaatsvinden.

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 
overige leden van het Hoofdbestuur gekozen tijdens de Algemene 
Vergadering voor de duur van vier jaar. De zittingsperiode loopt van-
af de jaarlijkse Algemene Vergadering wanneer men gekozen/herko-
zen 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 vanuit de Bondsgroep, en één HB-lid een algemene zetel.

Rooster van aftreden 2022:
• HB-zetel Bondsgroep Gepensioneerden & Uitkeringsgerechtigden:
  Mevrouw Ans Kolenburg-van Haaren (aftredend/herkiesbaar AV 2022)
• HB-zetel Bondsgroep Sociale Werkvoorziening
 De heer John Oostdijk (aftredend/herkiesbaar AV 2022)
• Algemene HB-zetel
 De heer Peter van der Sluijs (aftredend/herkiesbaar AV 2022)

De procedure inzake de kandidaatstelling verloopt via de Voorberei-
dingscommissie HB-verkiezingen. 

De schriftelijke verkiezingen van de leden van het Hoofdbestuur tij-
dens de Algemene Vergadering geschiedt als volgt:
a.  Voor wat betreft de HB-zetels vanuit de Bondsgroepen, gebeurt 

de verkiezing door de afgevaardigden van de betreff ende Bonds-
groep en het HB-lid namens die Bondsgroep. 

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 afl eiden wie er in 
2022 aftredend en herkiesbaar zijn.

Hoofdbestuurders die - conform het rooster van aftreden - aftre-
dend en herkiesbaar zijn, kunnen geen zitting hebben in de Voorbe-
reidingscommissie HB-verkiezingen. 

Zoals eerder gemeld verloopt de procedure inzake de kandidaatstel-
ling via de Voorbereidingscommissie HB-verkiezingen. Deze com-
missie bestaat uit een DB-lid (Indra Kandhai), een HB-lid (Jos Joos-
ten) 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 gete-
kend 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 deelne-
mers van de Algemene Vergadering.

De Voorbereidingscommissie HB-verkiezingen is op zoek naar 
geschikte kandidaten en doet daarom een oproep aan kaderle-
den  maar ook aan andere leden die interesse hebben, om zich 
te melden bij secretaris/penningmeester Indra Kandhai, en wel 
vóór 1 augustus a.s., tel. 045-571 99 55 of ika@vakbondabw.nl
Aanmeldingen ontvangen na 1 augustus 2022 worden niet meer 
meegenomen.

Het ‘Protocol Lidmaatschap Hoofdbestuurder Vakbond ABW’ is op 
verzoek eveneens verkrijgbaar bij Indra Kandhai. Bij getoonde in-
teresse zal er een gesprek volgen met de Voorbereidingscommissie 
HB-verkiezingen.

Belangrijke bijeenkomsten 2022 
Bent u in loondienst en hebt u vragen over hoe u gezond en wel 
uw loopbaan kunt voltooien?
Dan is de Bijeenkomst Loopbaan & Welzijn interessant voor u.  

Bent u geboren in het jaar 1956 in de maanden juni, juli, 
augustus, september, oktober of november 

én

Bereikt u in 2023 de AOW-gerechtigde leeftijd in
de periode van 1 april 2023 tot en met 30 september 2023

Bijeenkomst Loopbaan & Welzijn
Op maandag 31 oktober 2022 om 19.00 uur in Cultuurhuis 
Heerlen aan de Sittarderweg 45 te Heerlen.
Spreker: Henny Driessen,oud HR-manager bij DSM

Pensioenbijeenkomst 
Op maandag 14 november 2022 om 19.00 uur in Cultuurhuis 
Heerlen aan de Sittarderweg 45 te Heerlen

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!

WIJZIGING VAN UW CONTACTGEGEVENS

Al met al hebben we samen 

het bij ons bekende e-mailadres.

Vanaf najaar 2022 ontvangen alle ABW-leden
(met een bij ons bekend e-mailadres)
Vizier via de mail. Ook kunt u Vizier
altijd downloaden via onze website.
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Beste ABW-leden,

Als u 75 jaar bent dan krijgt u van de RDW een brief waarin staat 
dat u een gezondheidsverklaring moet invullen en opsturen naar 
het CBR.

Invullen van de Gezondheidsverklaring
Het invullen van deze gezondheidsverklaring kan op twee manieren.
1. Via de website www.cbr.nl/gezondheidsverklaring 
  Doet u deze gezondheidsverklaring via de website aanvragen, 

dan moet u ook via internet betalen.
  De ervaring leert dat een aantal – met name oudere - leden 

noch over een computer noch over internetbankieren beschik-
ken en dat het vaak lastig voor hen is om deze gezondheidsver-
klaring online aan te vragen.

  Ze moeten vaak anderen lastig vallen om hen hierbij te helpen, 
en ook vragen om voor hen te betalen.

2. Via de gemeente
  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 gehol-
pen worden, dan kunt u als lid uiteraard bij onze vakbond te-
recht. We helpen u gratis daarmee!

Nadat het formulier gezondheidsverklaring is ingevuld en 
opgestuurd naar het CBR krijgt u bericht van het CBR.
LET OP: Zorg ervoor dat u uw Gezondheidsverklaring 4 á 5 
maanden voordat uw rijbewijs verloopt, indient. 

Wat gebeurt er nu nadat u de gezondheidsverklaring 
hebt ingevuld en opgestuurd naar het CBR?
Het CBR bekijkt de informatie die ze van u hebben ontvangen. 
Als ze met die informatie meteen uw rijgeschiktheid kunnen be-
oordelen, sturen ze u direct hun besluit. Maar vaak hebben ze nog 
andere informatie nodig, bijvoorbeeld van een specialist of een 
keurend arts. Mogelijk moet u (ook) een rijtest doen. 
Als u gekeurd moet worden of een rijtest moet doen, sturen ze u 
een verwijzing. 
Let op! Pas na ontvangst van deze verwijzing kunt u een afspraak 
maken met een keurend arts of specialist. 

Vakbond ABW is continu op zoek naar voordelen voor haar leden.
Dit kan via Rijbewijskeuringsarts.nl
Bij “Huisartsenpraktijk Smeets in Eygelshoven” is het NIET
meer mogelijk om u te laten keuren. 
Wegens omstandigheden is Huisarts Smeets recentelijk volledig 
gestopt met werken en zijn de rijbewijskeuringen bij hem niet 
meer mogelijk. 

Vanwege Covid-19 en de vele onzekerheden die nog steeds hiermee 
gepaard gaan, hebben we als Vakbond ABW onze hersenen gekraakt 
over wat we kunnen doen om onze trouwe en solidaire jubilarissen 
niet zomaar te “vergeten” en hen alsnog te kunnen bedanken voor 
hun trouwe lidmaatschap van onze én hun Vakbond ABW.
Dit heeft ons gebracht om op de volgende manier al onze jubilaris-
sen in het “zonnetje” te zetten, namelijk door het jubileuminsigne 
vergezeld van een oorkonde en een bloemetje persoonlijk aan hen 
uit te reiken.

Inmiddels hebben we dit gedaan voor alle jubilarissen van 2020, 
2021 en het eerste kwartaal van 2022. Per kwartaal gaan we dit 
dan steeds doen.
Inmiddels hebben we vele hartelijke bedankjes ontvangen van onze 
jubilarissen over deze unieke manier van huldiging.
In deze Vizier een drietal foto’s die we hebben mogen ontvangen 
van 5 jubilarissen. Op foto 1 v.l.n.r. 60-jarige jubilaris Wiel Witten-
bernds en zijn echtgenote Riet die 25-jarige jubilaris is.
Op foto 2 v.l.n.r. Nicole Moran-Ermers (secretariaat) en Indra 
Kandhai (secretaris/penningmeester). Beiden zijn 25 jaar lid van 
de Vakbond ABW. Foto 3 is een ingezonden foto van de 40 jarige 
jubilaris de heer S. Iedema

Mocht de jubilaris onverhoopt niet thuis zijn, dan wordt een oplos-
sing gezocht om het toch bij u thuis bezorgd te krijgen.

Bij het gereed maken van de kopij van deze Vizier zijn we druk 
doende met de logistieke voorbereidingen voor de huldiging van de 
jubilarissen van het tweede kwartaal 2022.

We hopen dat we op deze manier onze grote waardering en dank 
jegens onze jubilarissen kenbaar kunnen maken.
Nogmaals een groot collectief dank je wel én felicitaties voor al 
onze trouwe jubilarissen met hun jubileum bij de Vakbond ABW. 
We danken u hartelijk dat we u als jubilaris mogen hebben!

Jack Hurxkens, voorzitter
Indra Kandhai, secretaris/penningmeester.

Onlangs ontvingen we de uitslag van de verkiezingen voor de 
Ondernemingsraad (OR) van Mosadex.

Namens de Vakbond ABW is ons bondslid Anouk Conjour-Quanjel gekozen.
Op 13 mei jl. is de OR tijdens een vergadering in Den Bosch geïnstalleerd.

We wensen Anouk en haar mede OR-leden héél veel succes toe in deze 
nieuwe zittingsperiode.

Rijbewijskeuringsarts
Rijbewijskeuringsarts heeft sinds kort haar eigen afsprakenbu-
reau. U kunt direct een afspraak inplannen via het nieuwe tele-
foonnummer 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 bevesti-
ging van www.rijbewijskeuringsarts.nl
Let op! Pas na ontvangst van deze bevestiging is uw afspraak de-
fi nitief!

Kijk ook steeds op hun website voor de keuringslocaties (https://
rijbewijskeuringsarts.nl/keuringlocaties/) in heel Limburg 
en de tarieven (https://rijbewijskeuringsarts.nl/tarieven/)
van de diverse keuringen. 

RijbewijskeuringsArts.nl meldt op hun website dat ze de laag-
ste prijsgarantie geven op vertoning van een lager concurre-
rend tarief, of hetzelfde tarief van de concurrent, of van een 
afzegging bij de concurrent.
U wordt voor het lagere tarief gekeurd die de concurrent aan-
biedt. 

Keuringen kunnen/mogen ook via eigen huisarts
De keuringsarts mag ook uw eigen huisarts zijn, maar niet alle 
huisartsen willen hun eigen patiënten keuren. Tarief is onbekend.

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.

Medische keuring/gezondsheids-
verklaring rijbewijs als u
75 jaar bent

Uitslag OR-Verkiezingen
Mosadex

RijbewijskeuringsArts.nl meldt op hun website dat ze de laag-
ste prijsgarantie geven op vertoning van een lager concurre-
rend tarief, of hetzelfde tarief van de concurrent, of van een 
afzegging bij de concurrent.
U wordt voor het lagere tarief gekeurd die de concurrent aan-
biedt. 

1

2

3

Jubilarishuldiging nieuwe stijl
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In februari jl. is er van Henny Driessen een nieuw boek verschenen met 
als titel “Loopbaan & Welzijn, Een twee-eenheid”.
Henny Driessen is bij velen van u waarschijnlijk geen onbekende naam, 
want als oud HR-manager bij DSM heeft hij meerdere boeken gepubli-
ceerd over de loopbaan zoals Loopbaan-APK en Grip Op Je Loopbaan.
Uit al deze titels blijkt hoe belangrijk Henny Driessen het blijft vinden 
dat werkgevers en HRM’ers er voor blijven zorgen dat werknemers tij-
dens hun loopbaan fi t blijven en dus zeker ook gezond en wel de pensi-
oengerechtigde leeftijd halen.

In zijn nieuwe boek Loopbaan & Welzijn beschrijft Henny Driessen in 
215 pagina’s in een aantal overzichtelijke hoofdstukken dat mondia-
lisering, automatisering, digitalisering en robotisering binnen orga-
nisaties hebben geleid tot een andere arbeidscultuur. Werkprocessen, 
functies en rollen zijn permanent aan verandering onderhevig. Van 
de werkende wordt steeds meer fl exibiliteit vereist. Th uiswerken en 
hybride werken zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij, 
maar leggen wel een grote claim op de organisatie en de inrichting van 
het gezinsleven. Creativiteit met betrekking tot leefstijl, opvoeding, vi-
taliteit en fi nanciën is geboden. Loopbaan en welzijn staan onder druk. 
De nieuwe tijd vraagt om zes persoonlijke kernwaarden als persoon-
lijkheid, zelfstandigheid, evenwichtigheid, entrepreneurschap en besef 
van eigenwaarde en marktwaarde. Maar ook om drie kerncompeten-
ties zoals vitaliteit, omgevingsgedrag en leergierigheid.
Deze zes kernwaarden drukken een stempel op het verloop van de 
loopbaan en op het welzijn van de mens, en de drie kerncompetenties 
vormen de voedingsbodem voor het welzijn alsook voor de loopbaan. 
Een interactief gebeuren als het ware. 

Volgens de auteur bieden gedrag en handelen volgens dit concept een 
meer dan reële kans op een succesvolle carrière en vooral op een goede 
kwaliteit van leven en op het persoonlijke welzijn. 
Hiermee geeft een individu expliciet invulling aan wat de overheid be-
oogt met haar motto ‘verantwoordelijkheid dragen voor je eigen leven’. 
Steun vanuit de werkgever én van de overheid is evenwel geboden.

De redactie van Vizier heeft met grote interesse gelezen hoe de auteur 
die twee-eenheid in de Loopbaan van de werknemer denkt te berei-
ken. Verrassend en ons inziens ook terecht is de rol die de auteur toe-
dicht aan de overheid. Hij vindt dat net zo goed als dat de overheid 
verantwoordelijk is voor scholing en onderwijs in de jeugdjaren, deze 
een faciliterende rol kan vervullen voor werkenden gedurende hun 
loopbaan, waarbij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid staat voor de algehele coördinatie, inkadering en toezicht, en de 
uitvoering op regionaal niveau (wellicht via de UWV’s en professionele 
instituten).
Persoonlijk zouden we als Vakbond ABW ook een constructieve rol wil-
len toedichten aan vakbonden en ondernemingsraden daar die vaker 
beter op de hoogte zijn van de gewenste scholing in een bepaald bedrijf 
en een constructieve rol kunnen vervullen bij de realisatie van ‘maat-
werk scholing’.

De redactie hoopt dan ook van ganser harte dat HRM’ers in Nederland 
dan ook serieus gaan nadenken hoe ze de inhoud én kennis van dit 

boek samen met de Onderne-
mingsraad (OR) in hun organisa-
tie kunnen implementeren, daar 
een van de taken van de OR is om 
toe te zien op het welzijn van de 
werknemers in de onderneming.
Tegelijkertijd zijn we als Vakbond 
ABW ook benieuwd hoe de rol 
van de overheid opgepakt gaat 
worden. Kortom het moet niet 
blijven bij woorden, maar ook leiden tot concrete daden.

Vakbond ABW is samen met Henny Driessen aan het kijken hoe we de 
inhoud van dit nieuwe boek onder de aandacht kunnen brengen van 
onze leden die actief zijn in het arbeidsproces en/of zitting hebben in 
de OR.
Vanuit vakbondsperspectief vinden we het van groot belang dat onze le-
den én alle werknemers in Nederland gezond, gemotiveerd, geïnspireerd 
én met plezier hun pensioengerechtigde leeftijd op het werk halen.
Wij hopen dan ook dat dit boek werkgevers nog meer uitdaagt om te 
zorgen dat medewerkers instromen en vervolgens in de organisatie 
blijven. Zeker in deze tijd met een behoorlijke krapte op de arbeids-
markt in héel veel sectoren is dit een must. Dit geldt ook voor heel veel 
Nederlanders die een 0-uren  of fl excontract hebben.
Wij vinden dat werkgevers hun werknemers méér moeten gaan binden 
en boeien zodat ze in goede gezondheid en welbevinden hun loopbaan 
uitzitten. 
Hebben werknemers meer regie op zichzelf én de werkomgeving dan 
zullen volgens ons ongetwijfeld meer mensen bij de organisatie blijven.

Vakbond ABW is dan ook van plan om in het najaar een speciale  bij-
eenkomst hieraan te wijden. Via deze bijeenkomt willen we onder het 
motto: de werkende mens in de ideale wereld proberen handvatten aan 
te reiken aan medewerkers om de regie over hun loopbaan op te pak-
ken en zo meer voldoening uit het werk te halen.   

Even noteren:
Dus noteer alvast in uw agenda het volgende:
Wat:   Bijeenkomst Loopbaan & Welzijn
 De werkende mens in de ideale wereld.
Wanneer: Maandag 31 oktober a.s. om 19.00 uur
Waar:  in Cultuurhuis Heerlen aan de
 Sittarderweg 145 te Heerlen.
Spreker:  Henny Driessen, oud HR-manager DSM en 

auteur van diverse boeken op het gebied van 
o.a. Loopbaan.

Alle leden die werkzaam zijn ontvangen te zijner tijd 
persoonlijk via het bij ons bekende emailadres een uit-
nodiging voor deze bijeenkomst.
Deze bijeenkomst zal alleen doorgaan bij voldoende 
deelnemers!

nieuwsnieuws

Bronnen: Xpert HR en AWVN

WAT IS EEN ONDERHANDELINGSRESULTAAT?

WAT IS EEN PRINCIPEAKKOORD?

WAT IS EEN CAO? 

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

Principeakkoord: 
Een principeakkoord is een voorlopig akkoord in het eind-
stadium van de cao-onderhandelingen tussen werkgevers-
partijen en werknemerspartijen (vakbonden), dat met een 
positief advies door de vakbonden wordt voorgelegd aan de 
leden.

CAO:
Een cao, een collectieve arbeidsovereenkomst, is een over-
eenkomst tussen werkgeverspartijen en werknemerspartijen 
(vakbonden). Er is sprake van een cao indien het onderhande-
lingsresultaat en/of het principeakkoord door de leden is aan-
genomen en uiteindelijk ondertekend is door de betreff ende 
partijen.

LOONMUTATIES EN EENMALIGE UITKERINGEN IN DE 
PERIODE 1 JULI 2022 T/M 30 SEPTEMBER 

Wilt u meer weten over “Loonmutaties en eenmalige uitkerin-
gen” in de periode 1 juli 2022 tot en met 30 september 2022 be-
zoek op onze website de rubriek “Nieuws”.

CAO MOTORVOERTUIGEN- EN 
TWEEWIELERBEDRIJVEN

Er is een nieuwe cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven 
afgesloten tussen vakbonden en de BOVAG met o.a. de volgende 
afspraken:

1. Looptijd
1 april 2022 t/m 31 oktober 2023

2. Salaris
01-06-2022: 2,3 % salarisverhoging
01-01-2023: bruto € 100,- per maand salarisverhoging (partti-
mers naar rato dienstverband)

3. Overige afspraken
* 5 mei offi  ciële feestdag
Een van de afspraken in de nieuwe cao is dat Bevrijdingsdag, 5 
mei, een doorbetaalde feestdag wordt. Dus een extra vrije dag 
bovenop de vakantiedagen. Deze afspraak ging direct in con-
form de looptijd van de cao.
Deze cao-afspraak geldt voor alle werknemers die bij een bedrijf 
werken dat bij de BOVAG aangesloten is, met uitzondering van 
verkopers. Verkopers hebben op 5 mei geen recht op een vrije dag 
en krijgen geen toeslag als zij die dag werken.
Werk je bij een bedrijf dat niet bij de BOVAG is aangesloten, dan 
hoeft jouw werkgever de nieuwe cao nog niet te volgen. Pas na 
een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van het Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gelden de nieuwe cao-af-
spraken voor alle bedrijven in de sector. Dit duurt nog enige tijd.

* RVU
De mogelijkheid tot toetreding tot de RVU zal worden verlengd 
tot en met 31-12-2025.
De verruiming van de instroomperiode tot eind 2025 laat onver-
let dat het bestuur van de Stichting RVU tussentijds de instroom 
kan stopzetten. Het RVU-regelement voorziet namelijk in de 
waarborg dat er te allen tijde een tussentijdse stop kan worden 
afgekondigd als het maximum is bereikt van het toe te kennen 
aantal RVU-uitkeringen.

* Proeftijd
In de nieuwe cao kan er weer een proeftijd van twee maanden 
worden afgesproken in plaats van één maand. 

NIEUWE CAO METAAL & TECHNIEK

Na heel veel stakingen hebben vakbonden en de werkgevers in de 
Metaal & Techniek eindelijk een nieuwe cao afgesloten. 

De cao op hoofdlijnen.

1. Looptijd
De cao loopt van 1 oktober 2021 tot 1 april 2024.

2. Loon
De totale loonsverhoging bedraagt ruim 8% bij een gemiddeld 
jaarinkomen in de sector van € 38.000. Het grootste deel van die 
loonstijging wordt behaald binnen 11 maanden. De loonsverho-
ging is deels in procenten en deels in centen, zodat de werkne-
mers in de lagere loonschalen in verhouding meer profi teren.

3. Jeugdlonen
De jeugdlonen en BBL-lonen gaan fors omhoog. De jongeren pro-
fi teren nog het meest van de € 42,50 per maand structureel erbij 
vanaf 1 juli 2022. Tijdens deze cao-periode stijgen de jeugdlonen 
en de BBL-lonen met 10%, dat is meer dan de rest. 

4. Vervroegd uittreden zware beroepen
De regeling om eerder uit te treden voor mensen in zware be-
roepen (RVU) is nu ook in de Metaal en Techniek afgesproken. 

Boek: Loopbaan & Welzijn
 Een twee-eenheid
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Werknemers met een zwaar beroep kunnen maximaal drie jaar 
voor hun AOW-leeftijd stoppen met werken. Daarvoor is de Re-
geling Vervroegd Uittreden (RVU) afgesproken. Net als in de 
Metalektro en in de Motorvoertuigenbranche is er nu een echte 
vervroegde uittredingsregeling. Hiervoor wordt een RVU-fonds 
opgericht, en gaan werkgevers een heffing van 0,25% van de 
loonsom betalen. 
Vakbonden vinden het uniek dat dit in Nederland in de metaal 
nu voor alle sectoren geldt.

5. Generatiepact
Het generatiepact was in de vorige cao al als recht afgesproken 
voor de variant 80/90/100, deze afspraak geldt nu voortaan voor 
onbepaalde tijd. Om dit te kunnen afspreken moesten de vak-
bonden akkoord gaan met 1 verslechtering, nl. de seniorendag 
bij nu 54 jaar verschuift naar 55 jaar. Het totaal aantal dagen 
blijft wel gelijk.

6. Energietransitie
Voor de energietransitie en de verduurzaming van Nederland  
moeten meer mensen gaan instromen. De mensen die er al wer-
ken moet je zien te behouden. Daarom zorgt deze cao er voor dat 
de sector aantrekkelijk wordt voor jonge instromers (zie ook punt 
3) en ook voor diegenen die er al zitten om te voorkomen dat die 
vertrekken wanneer in aanpalende sectoren zoals de Bouw en de 
Metalektro betere afspraken worden gemaakt.

BAKKERSBEDRIJF

Er is een akkoord over een tweejarige cao tussen de vakbon-
den en wekgeversorganisaties NBOV en NVB. Voor industriële 
bakkerijen geldt een loonstijging van 6,6% over de looptijd van 
de cao. De cao lonen voor ambachtelijke bakkerijen stijgen met 
7%.
Daarnaast geeft de cao invulling aan elementen zoals de krap-
te op de arbeidsmarkt en de behoefte aan jeugdige instroom 
(d.m.v. hogere startsalarissen voor vast personeel en hogere 
jeugdlonen). Ook wordt de pensioenopbouw versterkt door de 
noodzakelijke aanpassing van de pensioenpremie. Tenslotte 
voorziet deze cao in een verbeterde tijd-voor-tijdregeling. Voor 
het industriële deel van de bakkerijsector is een RVU-regeling 
afgesproken.

1.  Looptijd cao
De cao heeft een duur van 24 maanden: van 1 juni 2021 tot 
1 juni 2023

2. Wijzigingen startsalaris en jeugdlonen 
a.  Verhoging vakvolwassen aanvangssalaris Industriële- en 

Ambachtelijke Bakkerij. 
  De vakvolwassen werknemer wordt bij indiensttreding met 

ingang van 1 juni 2022 op de eerste trede ingeschaald. Niet 
vakvolwassen werknemers blijven volgens trede 0 beloond 
worden. 

b.  Salarisverhoging jeugdlonen
  De jeugdloonschalen worden per 1 juni 2022 afgeleid van de 

eerste salaristrede i.p.v. de 0- trede. De percentages van de 
jeugdloonschalen blijven ongewijzigd. 

c.  Eenmalige uitkering 
  Per juli 2022 ontvangen werknemers op basis van een full-

time contract een eenmalige uitkering van € 300,- bruto, voor 
een parttimer geldt dit naar rato. Werknemers die per juli 
2022 korter dan 1 jaar in dienst zijn, ontvangen deze uitke-
ring naar rato van het aantal maanden dat het dienstverband 
bestaat tot juli 2022. Werkgevers worden voor dit bedrag voor 
een jaar vrijgesteld van premiebetaling aan het Sociaal Fonds 
Bakkersbedrijf. 

d.  Verrekening salarisverhoging door werkgever vooruitlopend op 
cao-akkoord

  De werkgever die, vooruitlopend op een akkoord tussen par-
tijen, al een salarisverhoging en/of eenmalige uitkering heeft 
toegekend aan één of meerdere werknemers is gerechtigd de-
ze te verrekenen met de hier voorgestelde wijzigingen in sala-
ris en salarisschalen en/of verstrekte eenmalige uitkeringen. 

3. Salarisverhoging 
*  Industriële bakkerij 
  De salarisschalen en feitelijke salarissen worden tijdens de 

looptijd als volgt aangepast: 
-  3,20% (*) per 1 juni 2022 en 
-  3,40% (*) (**) per 1 maart 2023.
  Dit is inclusief compensatie voor aanpassing pensioenpremie 

(*) en toeslagen (**).

*  Ambachtelijke bakkerij 
  De salarisschalen en feitelijke salarissen worden tijdens de 

looptijd als volgt aangepast: 
-  3,45% (*) per 1 juni 2022 
-  3,55% (*)(**) per 1 maart 2023.
  Dit is inclusief compensatie voor aanpassing pensioenpremie 

(*) en toeslagen (**).

4.   Pensioen voor Industriële- en Ambachtelijke 
bakkerijen

Op grond van eerdere afspraken zal de pensioenpremie geleide-
lijk met 3,3% stijgen. Tijdens de looptijd van deze cao wordt de 
verhoging van de pensioenpremie met 2,2% van de pensioen-
grondslag in twee gelijke delen uitgevoerd. Dit betekent dat de 
pensioenpremie in de twee salarisstijgingen in beide keren met 
1,1% van de pensioengrondslag wordt verhoogd. De premiever-
hogingen komen, in afwijking van de reguliere premieverdeling, 
gedurende de looptijd van deze cao volledig ten laste van werk-
nemers.
Ter compensatie van het werkgeversdeel in de reguliere premie-
verdeling ontvangt de werknemer een compensatie in het salaris 
van in totaal 0,9% van het salaris. Daarvan is 0,45% inbegrepen 
in de eerste salarisstijging en 0,45% in de tweede salarisstijging. 
Als de afgesproken pensioenpremieverhoging van 3,3% van de 
pensioengrondslag in drie jaar tijd is gerealiseerd, zal voor de 
toekomstige premiestijgingen en -dalingen de premieverdeling 
2021 tussen werkgever en werknemer gelden. De premieverde-
ling in 2021 bedroeg: 63,7% werkgever en 36,3% werknemer. 
Voor de volledigheid: eventuele pensioenpremieverhogingen 
gaan altijd in per 1 januari van het nieuwe jaar in. De afspraak 
van de overige 1,1% ter compensatie van de pensioenpremie 
blijft staan voor het cao overleg per 01-06-2023

5. Aanpassing inconveniëntentoeslag 
* Industriële bakkerij 
Het toeslagvenster tussen 24:00 en 04:00 uur wordt per 1 maart 
2023 verlaagd van 37% naar 34%. (maandag t/m zaterdag). Ter 
compensatie van deze aanpassing ontvangen alle werknemers 
een verhoging van het schaalsalaris/feitelijk salaris van 0,2%. 
Deze compensatie is inbegrepen in de cao verhoging van 3,40 % 
per 1 maart 2023. 

* Ambachtelijke bakkerij
De toeslag in de Ambachtelijke bakkerij tussen 18:00 en 22:00 uur 
vervalt per 1 maart 2023. (maandag t/m vrijdag). Ter compensatie 
van deze aanpassing ontvangen alle werknemers een verhoging 
van het schaalsalaris/feitelijk salaris van 0,8%. Deze compensatie 
is inbegrepen in de cao-verhoging van 3,55% per 1 maart 2023.

6.  Overgangsregeling aanpassing inconveniëntentoe-
slag Industriële- en Ambachtelijke bakkerijen 

Voor werknemers die op 28 februari 2023 in dienst zijn bij een 
werkgever en voor wie deze avond/nachttoeslag wijzigt, geldt per 
1 maart 2023 een persoonlijke toeslag (bruto). Deze persoonlijke 
toeslag bedraagt het gemiddelde van de toeslag in 2022 voor de-
ze uren (zie punt 2). De toeslag wordt in de toekomst geïndexeerd 
met de algemene cao verhogingen en telt mee voor de pensioen-
grondslag en vakantietoeslag. De toeslag wordt naar evenredig-
heid aangepast aan wijzigingen in arbeidsduur of werkrooster 
vanaf 1 maart 2023 ten opzichte van 2022.

7.  Regeling Vervroegde Uittreding (RVU)voor 
 Industriële bakkerijen 
Medewerkers van Industriële bakkerijen kunnen onder de volgen-
de voorwaarden deelnemen aan de Regeling Vervoegde Uittreding: 
-  Wederzijdse vrijwilligheid van werkgever en werknemer; 
-    Medewerker voldoet aan criteria m.b.t. een zwaar beroep (op 

basis van voorstel NVB); 
-    Werknemer voldoet aan een dienstjareneis van 20 jaar werk-

zaam in de branche; 
-    Onderdeel van de RVU is de ondersteuning vanuit de over-

heid (25%) van de AOW- betaling door de werkgever via een 
op te stellen MDIEU-programma; 

 De regeling in de cao vervalt per 1/1/2026.

8.  Regeling Duurzame Inzetbaarheid voor Industriële- 
en Ambachtelijke bakkerijen

Cao partijen onderzoeken gezamenlijk de mogelijke maatregelen 
die de duurzame inzetbaarheid in de sector structureel kunnen 
verbeteren (mede met gebruikmaking van subsidiemogelijkhe-
den op grond van de wettelijke regeling MDIEU).

GALL & GALL
Vakbonden en Gall & Gall hebben voor circa 1800 medewerkers 
van Gall & Gall onlangs een cao afgesloten.
De nieuwe cao op hoofdlijnen:

1. Looptijd
De nieuwe cao heeft een looptijd van 15 maanden en wel van 1 
januari 2022 tot en met 31 maart 2023.

2.  Loon
De lonen worden met 4,5% verhoogd met terugwerkende kracht 
met ingang van 3 januari 2022.
De weekendtoeslagen blijven behouden.
Gall & Gall investeert in verbeterde salarisschalen voor verko-
pers en winkelmanagers.
Gall & Gall is onderdeel van Ahold Delhaize, het moederbedrijf 
van Albert Heijn en bol.com. In totaal heeft de slijterijketen on-
geveer 300 eigen winkels, 200 franchisers en 100 gemakswin-
kels in Albert Heijn-filialen.

ONDERHANDELINGSRESULTAAT 
BETONPOMPBEDRIJVEN

Vakbonden en de Branchevereniging Betonpomp Bedrijven heb-
ben op dinsdag 19 april jl. een onderhandelingsresultaat bereikt 
over een nieuwe cao voor de betonpompbedrijven. De cao geldt 
formeel vanaf 1 mei 2022 en heeft een looptijd tot en met 31 de-
cember 2022. Deze afspraken gaan tevens gelden voor een aan-
tal mortelbedrijven, die hebben besloten om deze CAO te gaan 
toepassen, tenzij op onderdelen anders bepaald. Dit wordt nader 
vastgelegd in een bedrijvencao.
De belangrijkste afspraken op een rij:

1. Looptijd 
Er is een looptijd vanaf 1 mei 2022 tot en met 31 december 2022.
 
2. Loonsverhoging 
De salarisschalen worden met ingang van 1 mei 2022 met 3% 
verhoogd. 

3. Tijdelijke tegemoetkoming reiskosten
In verband met de sterk gestegen brandstofprijzen zijn cao-par-
tijen een tijdelijke tegemoetkoming in de kosten voor het woon-
werkverkeer overeengekomen. Tot het eind van dit jaar ontvan-
gen werknemers 26 cent bruto per kilometer woonwerkverkeer, 
per opkomst. Deze afspraak komt als voorlopige voorziening in 
de plaats van de huidige staffel in de cao (1-1-2021 tot 1-5-2022), 
maar mag in geen geval nadelig(er) uitpakken voor de werkne-
mer dan de staffel. Partijen maken deze afspraak in de verwach-
ting dat de fiscale vrijstelling van 19 cent per kilometer met in-
gang van 1 januari 2023 wordt verruimd. Zodra hier meer over 
bekend is, volgt nader beraad. 

4.  Zwaarwerkregeling/Duurzame inzetbaarheid 
CAO-partijen willen in het eerste halfjaar van 2022 onderzoeken 
of een zwaarwerkregeling in de betonpompen-branche mogelijk 
en haalbaar is. Een dergelijke regeling stelt oudere werknemers 
in staat om eerder te stoppen met werken. Hierbij wordt de door 
werkgevers getroffen reservering van 2% van de loonsom per jaar 
als beschikbaar budget beschouwd. Vindt een dergelijke zwaar 
werkregeling geen doorgang, dan blijft dit budget geoormerkt 
voor maatregelen op het terrein van duurzame inzetbaarheid.
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Voor u gelezen

BEDRAGEN MINIMUMLOON PER 1 JULI 2022

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

Per maand, week en dag 
Tabel: minimumloon per maand, week en dag 
(bruto bedragen per 1 juli 2022)

Leeftijd Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder € 1.756,20 € 405,30 € 81,06

20 jaar € 1.404,95 € 324,25 € 64,85

19 jaar € 1.053,70 € 243,20 € 48,64

18 jaar € 878,10 € 202,65 € 40,53

17 jaar € 693,70 € 160,10 € 32,02

16 jaar € 605,90 € 139,85 € 27,97

15 jaar € 526,85 € 121,60 € 24,32

Per uur
Tabel: minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 
40 uur (bruto bedragen per 1 juli 2022)

Fulltime 
werkweek 
in bedrijf

21 
jaar

en ouder

20 
jaar

19 
jaar

18 
jaar

17
jaar

16 
jaar

15 
jaar

36 uur € 11,26 € 9,01 € 6,76 € 5,63 € 4,45 € 3,89 € 3,38

38 uur € 10,67 € 8,54 € 6,40 € 5,34 € 4,22 € 3,69 € 3,20

40 uur € 10,14 € 8,11 € 6,08 € 5,07 € 4,01 € 3,50 € 3,04

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

Alle Nederlanders van 14 jaar en ouder met een geactiveerd Mijn-
Overheid-account kunnen de MijnGegevens app gebruiken. In-
loggen gaat veilig, makkelijk en snel met de DigiD app.

WAT GAAT ER IN 2022 VERANDEREN VOOR 
CONSUMENTEN?

Het jaar 2022 belooft veel nieuwe veranderingen op de arbeids-
markt. Grote onderwerpen zijn o.a. de hervormingen van de ar-
beidsmarkt, de discussie over de platformeconomie en de positie 
van de zzp’ers. Maar er zijn nog meer veranderingen. 
De redactie van Vizier zet een aantal belangrijke punten op een 
rij, waarvan een aantal al per 1 januari jl. is ingegaan (zie ook 
Vizier 1-2022), zoals:
•  De werkgever mag aan de werknemer een onbelaste thuis-

werkvergoeding van twee euro per dag betalen.
•  Het minimumloon en de maximale transitievergoeding zijn 

verhoogd. 
•  Bedrijven mogen vanaf 1 januari 2022 geen rookruimtes meer 

hebben en op werkplaatsen mag niet meer gerookt worden (Dit 
geldt ook voor bedrijfsvoertuigen zoals vrachtwagens).

•  De NOW-loonkostensubsidie loopt in het eerste kwartaal 2022 
nog door.

1. Overige veranderingen arbeidsmarkt en de rol van 
 Europa
De rol van Europa op de arbeidsmarkt wordt steeds groter. De 
richtlijn “Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden” 
gaat een grote rol spelen. Verplichte scholing voor werknemers 
komt volledig voor de rekening van de werkgever. Dat betekent 
in feite een beperking van studiekostenregelingen. De werkgever 
mag deze kosten niet meer standaard op de werknemer verhalen. 
Bovendien moet de werknemer in de gelegenheid worden gesteld 
de opleiding onder werktijd te volgen. Daarnaast mogen werk-
gevers enkel onder strikte voorwaarden nog nevenactiviteiten 
verbieden. Een andere Europese richtlijn zorgt ervoor dat vanaf 
augustus 2022 een recht op ouderschapsverlofuitkering bestaat. 
Dat is 50 % van het loon gedurende 9 weken. 

2. Hervorming van de arbeidsmarkt
De overheid wil de verschillen tussen vast en fl exibel werk ver-
kleinen. Veel mensen in Nederland zijn afhankelijk van tijdelijke 
contracten. Daarom wil de overheid oproep-, uitzend- en tijdelijke 
arbeids-contracten beter reguleren. Ongetwijfeld zal het rapport 
van de commissie Borstlap in de hervorming van de arbeidsmarkt 
worden betrokken. We zijn zeer benieuwd wat er allemaal uit het 
rapport overgenomen zal worden.

3. Platformeconomie
De platformeconomie, u moet dan denken aan bedrijven zoals 
Uber en Deliveroo, is niet alleen binnen Nederland een issue 
maar in heel Europa. Het zou goed zijn als die problematiek bre-
der bekeken wordt. Zeker nu er, niet alleen in Nederland, maar 
in diverse Europese landen verschillende procedures tegen plat-
formbedrijven lopen.
Kortom, er liggen grote uitdagingen in het verschiet voor wat be-
treft de hervorming van de arbeidsmarkt. 

4. Twee nieuwe belangrijke wetten
Op het gebied van wonen en aankopen komen er twee nieuwe be-
langrijke wetten: de Omgevingswet en nieuw consumentenkoop-
recht. Wat betekent dat in de praktijk?

* Bouwen en verbouwen
Een van de belangrijkste nieuwe wetten is de Omgevingswet 
die per 1 juli 2022 ingaat. Met name als u verbouwplannen 
heeft, is deze wet belangrijk. Gemeenten gaan straks (ver)
bouwplannen op twee manieren toetsen: een bouwtoets en een 
omgevingstoets. Er wordt straks door gemeenten gekeken wat 
de impact op de omgeving is als je bijvoorbeeld een aanbouw 
wil plaatsen. Het is in ieder geval belangrijk om van tevoren 
goed uit te zoeken of je een vergunning nodig hebt. Dat kan per 
gemeente verschillen. Uiteraard zullen we dit jaar vaker aan dit 
onderwerp aandacht besteden.

* Consumenten worden beter beschermd
Er komen nieuwe richtlijnen voor consumentenkooprecht aan. 
Ook komen er regels voor de aankoop van digitale producten 
en diensten, zoals de online aankoop van games en streaming-
diensten. De nieuwe regels moeten in de hele EU worden toege-
past, zodat consumenten overal dezelfde bescherming hebben. 
De regels gelden dus ook bij het doen van online aankopen in 
andere EU-landen. Daarmee worden consumenten ruimer be-
schermd. De nieuwe regels moesten eigenlijk al op 1 januari 
2022 in werking treden. Maar het wetsvoorstel ligt nu nog bij 
de Tweede Kamer.

Verder wordt misleiding bij online aankopen aangepakt. Er komt 
in 2022 een verbod op het plaatsen van consumentenbeoordelin-
gen bij webwinkels en digitale platforms die niet zijn gecontro-
leerd. Ook mogen er geen valse aanbiedingen (‘van’-’voor’) meer 
worden gedaan.

De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met een verplichting 
voor verkopers om digitale apparaten en diensten werkend en 
veilig te houden. De nieuwe regels zijn op 27 april jl. ingegaan.
Dit betekent dat consumenten vanaf 27 april jl. bij de aankoop 
van slimme apparaten recht hebben op software- en beveili-
gingsupdates. Hetzelfde geldt bij de aanschaf van applicaties of 
streamingdiensten.
Door de invoering van een plicht voor verkopers om updates te 
leveren, blijft de consument langer verzekerd van ondersteu-
ning en een werkend, veilig apparaat, iets dat van cruciaal be-
lang is. 
De termijn van verplichte updates wordt gebaseerd op basis 
van proportionaliteit, dus wat redelijk is voor een consument. 
Bij een duurder product als een slimme wasmachine mag je 
voor een langere duur updates verwachten dan bijvoorbeeld bij 
de aankoop van een digitaal spelletje op je telefoon.

De wet regelt ook dat de duur van de zogenoemde “omkering 
van de bewijslast” wordt verlengd van zes maanden naar één 
jaar. Koopt iemand een smartphone en krijgt diegene binnen 
een jaar een probleem met het toestel, dan moet de verkoper 
aantonen dat de telefoon bij levering in orde was en de consu-
ment het probleem veroorzaakt heeft. De bewijslast ligt dus 
voortaan bij de verkoper en niet bij de consument.

KINDERBIJSLAG KOMENDE JAREN TOCH VERHOOGD

Veel gezinnen hebben het door de huidige infl atie zwaar. De regu-
liere verhoging van de kinderbijslag is juist nu welkom. Daarom 
trekt het kabinet het wetsvoorstel om de kinderbijslag niet te in-
dexeren in. Dit besluit is mede tot stand gekomen op verzoek van 
een motie uit de Eerste Kamer.
Het vorige kabinet besloot de kinderbijslag de komende jaren 
niet te indexeren om te kunnen investeren in het verbeteren van 
de dienstverlening van UWV en de SVB. Deze keuze zou ervoor 
zorgen dat de kinderbijslag de komende jaren niet mee stijgt met 
de huidige prijsstijgingen (infl atie). Dat kan een negatief eff ect 
hebben op het inkomen van gezinnen. Daarom heeft het kabinet 
besloten om een streep te zetten door de plannen. De kinderbij-
slag zal de komende jaren – zoals gewoonlijk – tweemaal per jaar 
worden verhoogd op basis van de gemiddelde prijsontwikkeling. 
Om ook de dienstverlening van UWV en de SVB te kunnen verbe-
teren heeft het kabinet aanvullende middelen vrijgemaakt.

INLOGGEN DIGID BINNENKORT ALLEEN MET DE 
DIGID-CODE WAAROP EEN BEVEILIGING MET EEN 
SMS-CODE IS AANGEBRACHT OF DE DIGID-APP

Vanaf 1 oktober 2022 kunt u alleen nog inloggen op Mijn 
Belastingdienst met de DigiD-code waarop een beveili-
ging met een sms-code is aangebracht of de DigiD- app. Voor 
inloggen op Mijn toeslagen geldt dit per 1 januari 2023. U 
kunt dan dus niet meer inloggen met alleen uw gebruikers-
naam en wachtwoord. Activeer de sms-controle in Mijn Di-
giD of download de DigiD-app. Door deze extra beveiliging 
zijn uw persoonlijke gegevens nog beter beschermd.
Gebruikt u op dit moment alleen gebruikersnaam en 
wachtwoord? 
U kunt nu al overstappen om de SMS-code te activeren 
https://www.digid.nl/inlogmethodes/sms-controle/)
of om de DigiD-app te downloaden 
(https://www.digid.nl/inlogmethodes/digid-app/).
Hebt u geen mobiele telefoon, maar alleen een vaste tele-
foon? 
Geen zorgen. Ook met een vaste telefoon kunt u inloggen 
met sms-controle.

MIJN OVERHEID MIJN GEGEVENS

Vanaf 30 maart jl. is de MijnGegevens app van MijnOverheid be-
schikbaar in de Apple App Store en Google Playstore. 
Deze app biedt gebruikers de mogelijkheid om persoonlijke gege-
vens, die de overheid heeft geregistreerd, snel in te zien. Bijvoor-
beeld inkomensgegevens of wanneer de volgende APK is. En be-
langrijke data, zoals de verloopdatum van een paspoort, kunnen 
direct aan de agenda toegevoegd worden.
Met de nieuwe MijnGegevens app en de al bestaande Berichten-
box app zijn de belangrijkste functies van MijnOverheid nu ook 
via een app beschikbaar. 
Logius komt hiermee tegemoet aan de wens van veel gebruikers 
die het gebruik van een app boven een website verkiezen.



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 no-
dige 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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Het is de bedoeling dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) 
toezicht gaat houden op de naleving van de regels.

5. ‘Huftergedrag’ in het verkeer beloond met hogere boetes
‘Huftergedrag’ in het verkeer wordt in het nieuwe jaar beloond 
met een hogere boete. Sommige verkeersboetes zijn fl ink geste-
gen, om de ernst van sommige verkeersovertredingen te onder-
strepen, andere weer gedaald. 
Ook de boetes voor te hard rijden zijn gestegen. Dat blijft afhan-
kelijk van de snelheid.
In het onderstaande een overzicht van een aantal overtredingen 
en de betreff ende verkeersboete.
Kijk voor meer informatie over de verkeersovertredingen en de 
daarbijhorende boetes op https://boetebase.om.nl/ en https://
www.anwb.nl/verkeer/nieuws/nederland/2022/februari/boete-
bedragen-2022

Verkeersovertreding Boete in 
2022

Boete in 
2021

Bellen of appen achter het stuur € 350 € 250

Het niet verlenen van voorrang 
aan een voorrangsvoertuig

€ 350 € 250

Onnodig links rijden € 220 € 150

Onnodig geluid maken zoals 
toeteren

€ 250 € 400

Parkeren op een gehandicap-
tenparkeerplaats

€ 310 € 400

16 jaar € 605,90 € 139,85

15 jaar € 526,85 € 121,60

6. Ouders beter af met nieuwe regels voor kinderopvang
Verder is er een kleine wijziging in het Besluit Kinderopvang-
toeslag, maar wel noemenswaardig om te vermelden. De 
norm voor buitenschoolse opvang wordt verruimd naar 140 
% van de gewerkte uren van de minst werkende ouder. Dat 
was 70 %. Dit percentage wordt daarmee gelijkgetrokken met 
het percentage bij de dagopvang. Ook worden de toe te kennen 
bedragen geïndexeerd. Dit voorkomt negatieve inkomensef-
fecten voor ouders als gevolg van loon- en prijsstijgingen. De 
verruiming zorgt ervoor dat de balans tussen arbeid en zorg 
wordt verbeterd.

PAK DE KANSEN VAN HYBRIDE WERKEN

Meer dan twee jaar lang gold het advies thuis te werken om zo 
de verspreiding van corona tegen te gaan. Gelukkig kunnen we 
de thuiswerkadviezen om het coronavirus te bestrijden achter 
ons laten en zijn we op een kantelpunt beland: van het dringend 
advies tot thuiswerken om besmettingen tegen te gaan, naar de 
keuze of je naar kantoor gaat of thuis werkt. De komende peri-
ode biedt de ruimte om over te gaan op hybride werken. Minis-
ter Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
roept werkgevers en werknemers op om daar goede afspraken 
over te maken en werkt aan een Agenda voor de toekomst. Dat 
schreef ze onlangs in een brief aan de Tweede Kamer.

of zo kort mogelijk te laten duren, door die dienstverlening te bie-
den die nodig is voor de (over)stap naar nieuw werk.
De dienstverlening van de RMT’s richt zich op mensen die hun 
baan zijn verloren of dreigen kwijt te raken én extra ondersteu-
ning nodig hebben bij het vinden van nieuw werk, waaronder ook 
zelfstandig ondernemers en jongeren. Daar komen nu ook bij-
standsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden bij.
Meer informatie op www.regionalemobiliteitsteams.nl 

TWEEDE REEKS STIMULERING ARBEIDSMARKT 
POSITIE (STAP)-BUDGET BEREIKT 44.000 MENSEN

Het tweede aanvraagtijdvak voor het STAP-budget genoot op-
nieuw grote belangstelling. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat een 
kleine 44.000 mensen met behulp van STAP kunnen beginnen 
aan een opleiding of cursus.
Het gemiddelde subsidiebedrag lag rond de € 800. Net als bij het 
eerste aanvraagtijdvak is er zowel op opleidingsniveau als leeftijd 
gespreid gebruik gemaakt van het budget. 56% van de aanvragers 
heeft maximaal een mbo-achtergrond en 23% is 50 jaar of ouder.

Verder hebben de aanvragers diverse posities op de arbeidsmarkt. 
Met name werkenden (bijna 80%) maken gebruik van STAP, 
waarvan een aanzienlijk deel fl exwerkers. Opnieuw zijn de mees-
te aanvragers (24%) werkzaam in de sector Zorg. Deze resultaten 
deelde minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid onlangs met de Tweede Kamer.
Met het tweede aanvraagtijdvak van STAP kwam er 36 miljoen 
euro vrij voor fi nanciële hulp bij scholing (het totale budget voor 
2022 is 160 miljoen euro). Momenteel staan er ruim 80.000 oplei-
dingen van bijna 600 opleiders in het scholingsregister.
Het kabinet wil scholing met publieke fi nanciering voor een brede 
doelgroep mogelijk maken. Daarom is per 1 maart jl. het STAP-
budget gestart. 
Via STAP kunnen volwassenen, met een band met de Nederland-
se arbeidsmarkt, jaarlijks aanspraak maken op maximaal € 1.000 
fi nanciële hulp bij het bekostigen van scholing. Deze nieuwe rege-
ling is laagdrempeliger dan de eerdere fi scale aftrek scholingskos-
ten doordat mensen geen bedrag meer hoeven voor te schieten. 
Daardoor is STAP toegankelijker voor mensen met lagere inko-
mens en ouderen.

Hybride werken
Werkenden kunnen nu in overleg met hun werkgever bespreken 
waar zij willen werken en velen willen blijvend (deels) thuis blij-
ven werken. Zij zijn thuis productiever, hebben geen reistijd meer 
en kunnen werk en privé gemakkelijker combineren. Tegelijker-
tijd heeft regelmatig op kantoor zijn ook voordelen: je spreekt je 
collega’s vaker en makkelijker, komt makkelijker samen als team 
en er is een duidelijker onderscheid tussen werk en thuis. Werkge-
vers zien ook voordelen. Het past bij meer aandacht voor het aan-
trekken van talent, maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
heeft een impact op fi les en is kostenbesparend.
Het kabinet vraagt extra aandacht voor werknemers die zorgen 
hebben over hun gezondheid. Ook zij moeten veilig kunnen wer-
ken. Voor werkgevers en werknemers zijn er op www.hoewerkt-
nederland.nl en op www.arboportaal.nl diverse tips te vinden 
over gezond en veilig thuiswerken en hybride werken.

Agenda voor de toekomst
Het kabinet werkt ook aan een Agenda voor de toekomst op hy-
bride werken. In deze agenda wordt opgenomen welke ontwik-
kelingen en factoren nodig zijn om een goede hybride balans 
duurzaam vorm te geven. Een van de bouwstenen daarvoor is het 
SER-advies over hybride werken in de toekomst dat op verzoek 
van het kabinet is opgesteld.

BIJSTANDSGERECHTIGDEN KRIJGEN HULP NAAR 
WERK VIA REGIONALE HULPTEAMS

De 35 zogenoemde Regionale Mobiliteitsteams, die mensen 
helpen bij het vinden van een baan, zijn nu ook toegankelijk 
voor alle bijstandsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtig-
den, dus ook van vóór de coronapandemie. Dat maken minis-
ters Van Gennip en Schouten van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid op 2 juni jl. bekend.

Mensen die werkloos (met of zonder uitkering) raakten in de co-
ronapandemie, konden zich al melden voor hulp naar werk via 
een Regionaal Mobiliteitsteam (RMT). Per 1 juni 2022 kunnen 
ook bijstandsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden van 
vóór 12 maart 2020 aanvullend hulp krijgen via de RMT’s. Het 
RMT kijkt, afhankelijk van de situatie van degene die zich meldt, 
wat er nodig is om weer werk te vinden. Dit gebeurt via kosteloze 
begeleiding, loopbaanadvies, scholing of praktijkleren.

De spanning op de arbeidsmarkt is momenteel groot. Er zijn op 
dit momenteel aanzienlijk meer vacatures, dan mensen die dit 
werk kunnen doen. Dat is zorgelijk, maar de huidige situatie biedt 
ook kansen. Daarom is het belangrijk dat mensen, die dat willen, 
hulp krijgen bij omscholing naar nieuw werk.
Ook is het belangrijk dat ieder mens dezelfde kansen krijgt. Door 
de mensen die nu langs de zijlijn staan ook actief te helpen via 
de bestaande Regionale Mobiliteitsteams, krijgen ze een grotere 
kans om mee te doen op de arbeidsmarkt.

Hulp via de regionale mobiliteitsteams
De Regionale Mobiliteitsteams zijn een samenwerkingsverband 
tussen gemeenten, UWV, onderwijs, SBB, vakbonden en werkge-
versorganisaties. De bedoeling is om werkloosheid te voorkomen 

TOEREIKENDER STUDIETOESLAG VOOR STUDENTEN 
MET MEDISCHE BEPERKING

Studenten die vanwege een structurele medische beperking niet 
kunnen bijverdienen krijgen vanaf 1 april 2022 een minimumbe-
drag aan studietoeslag om dat gat te dichten. Dat maakt minister 
Schouten onlangs bekend.
Studenten kunnen hun inkomsten uit verschillende bronnen ha-
len. Bijvoorbeeld door studiefi nanciering, soms een bijdrage van 
hun ouders en via een bijbaantje. Voor studenten met een medi-
sche beperking is het echter niet altijd mogelijk om naast de tijds-
belasting die de studie met zich meebrengt te werken. Inkomsten 
via een bijbaan kunnen zij daarom niet generen. Sinds 2015 keert 
de overheid daarom aan deze studenten een individuele studie-
toeslag toe. Uit onderzoek is echter gebleken dat de regeling min-
der vaak wordt gebruikt dan was verwacht en dat er soms grote 
verschillen bestaan in de hoogte van de uitkering tussen gemeen-
ten. Door een aantal verbeteringen door te voeren hoopt het kabi-
net dat de verschillen tussen gemeenten kleiner worden en meer 
studenten gebruik gaan maken van de studietoeslag.

Het kabinet heeft van de studietoeslag een minimumbedrag ge-
maakt, dat alle gemeenten moeten uitkeren aan studenten met 
een medische beperking. De nieuwe studietoeslag kent geen ver-
mogenstoets en loopt op naarmate de student ouder wordt, tot 
een bedrag van € 300 per student. Het staat gemeenten vrij om 
dit bedrag te verhogen, maar door het stellen van een minimum 
is de basis voor iedere student, ongeacht woonplaats, hetzelfde. 
Studenten met een medische beperking kunnen de studietoeslag 
aanvragen bij de eigen gemeente.

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 afspraak maken omdat ons kantoor 
niet altijd bemand is.
Dus ons advies is: Informeer altijd van 
tevoren of en wanneer u terecht kan.
We zijn van maandag t/m vrijdag telefonisch 
bereikbaar .

Onze vakbondsbestuurders en vakbondsad-
vocaten staan in ieder geval altijd via de tele-
foon voor u klaar.
Indien u papieren wilt afgeven, dan kunt u 
dat doen door die in een gesloten envelop 
door de brievenbus te deponeren. Vergeet niet 
om op de envelop te vermelden voor wie die 
bestemd is!



Wij feliciteren
25-jarige jubilarissen juni 2022
• J.M.L. Frijns uit IJmuiden
• F.M.H. van de Groep uit Kerkrade
• H.G.B. Groven uit Landgraaf
• M.P. van der Horst-Wauben uit Elsloo
• B.A.J.M. Kolsteren uit Nieuwstadt
• J.H. Mennens uit Hulsberg
• A.W. Moonen uit Kerkrade
• P. Nowak uit Hoensbroek
• E.A.M.M. Weijers-Habets uit Bocholtz

40-jarige jubilaris juni 2022
• J.G.P.M.G. Boudewijn uit Sittard
• J.H.L. Coenen uit Mariahoop
• J.G.J. Cortenraedt uit Eysden
• L.P.L. Heidendal uit Kerkrade
• A.M. Janssen uit Posterholt
• G.G.M. Knobbe uit Heerlen

50-jarige jubilaris juni 2022
• P.T.G. Leijten uit Hoensbroek

25-jarige jubilarissen juli 2022
• H.E. Caubo-Gulpen uit Vaals
• J.L. van Criekingen uit Schinnen
• J.G. Denneman uit Heerlen
• J.P. Eijkenboom-Martens 
 uit Munstergeleen
• J.J.L. Gobbels uit Kerkrade
• C.A. Hennus uit Voerendaal
• W.F.H.A. van den Heuvel uit Maastricht
• W.A.M. Kanters uit Elsloo
• M.H.J. Kirsch-van Nuil uit Hoensbroek
• N.B.J. Paas-Wojciechowski 
 uit Hoensbroek
• H.B. Sahertian uit Maastricht
• PH.J.M. Snackers uit Amstenrade
• M. van Vianen uit Brunssum

40-jarige jubilarissen juli 2022
• M.F. Dings uit Heerlen
• M.G.H.M. Peters uit Sittard
• B.B. van der Sluijs-Clark uit Stein

60-jarige jubilarissen juli 2022
• H. Maas-van het Woud uit Buggenem

25-jarige jubilarissen augustus 2022
• E.P.M. Beckers-Nollé uit Geleen
• A.M.R. Jansen uit Heerlen
• M.C.H.W. Jongen uit Nuth
• W.G. Rademakers uit Vaals
• M.B. Selten uit Heerlen
• G.C.G. Somers-Vroemen uit Kerkrade
• H.J.J. Vermeeren uit Simpelveld

40-jarige jubilaris augustus 2022
• C.M.F. Deurenberg uit Heerlen

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

Rectifi catie
In de vorige editie van Vizier, Vizier nummer 
1-2022, is bij de 25-jarige jubilarissen van 
maart 2022 per abuis een typefout gemaakt bij 
de voorletters van dhr. L.J. Berends. Er staat 
L.G. Berends in plaats van L.J. Berends. 
Onze excuses hiervoor!

Overleden
Op 5 augustus 2021 overleed in de 
leeftijd van 54 jaar ons bondslide
de heer R.J.E. van Laarschot uit Brunssum

Op 2 december 2021 overleed in de
leeftijd van 64 jaar ons bondslid
mevrouw J.A.H.M. Lochtman uit Nuth

Op 5 december 2021 overleed in de
leeftijd van 80 jaar ons bondslid
de heer F.X.P. Spelthaen uit Landgraaf

Op 8 december 2021 overleed in de
leeftijd van 56 jaar ons bondslid
de heer P.L. Hoogakker uit Kerkrade

Op 9 december 2021 overleed in de
leeftijd van 71 jaar ons bondslid 
de heer J.C.A.M. Schepers 
uit Berg a/d Maas

Op 25 december 2021 overleed in de
leeftijd van 38 jaar ons bondslid
de heer R.H.L. Dörenberg uit Landgraaf

Op 14 januari 2022 overleed in de
leeftijd van 70 jaar ons bondslid
de heer H.E. Brinkhoff  uit Landgraaf

Op 20 januari 2022 overleed in de
leeftijd van 60 jaar ons bondslid
mevrouw B. Lemmens uit Kerkrade

Op 29 januari 2022 overleed in de 
leeftijd van 76 jaar ons bondslid
mevrouw J.G. Zinken-van Pie uit Kerkrade

Op 4 februari 2022 overleed in de 
leeftijd van 72 jaar ons bondslid
de heer S.H. Zegels uit Kerkrade

Op 13 februari 2022 overleed in de
leeftijd van 95 jaar ons bondslid
mevrouw J.C. Janssen-Konings

In maart 2022 overleed in de
leeftijd van 79 jaar ons bondslid
mevrouw A. Dancsecs-Gillissen uit Kerkrade

Op 18 maart 2022 overleed in de
leeftijd van 79 jaar ons bondslid
de heer H. Hribar uit Heerlen

Op 22 maart 2022 overleed in de
leeftijd van 87 jaar ons bondslid
de heer P.M.J. Leblanc uit Susteren

Op 22 maart 2022 overleed in de
leeftijd van 65 jaar ons bondslid
mevrouw A.M.J. Cörvers-Nieskens 
uit Nieuwstadt 

Op 2 april 2022 overleed in de 
leeftijd van 76 jaar ons bondslid
mevr. H. Habets-Henssen uit Hoensbroek

Op 4 april 2022 overleed in de
leeftijd van 80 jaar ons bondslid
mevr. A.H.J. Pöttgens-Peeters uit Heerlen

Op 9 april 2022 overleed in de 
leeftijd van 79 jaar ons bondslid 
de heer J.M. Boel uit Kerkrade

Op 15 april 2022 overleed in de 
leeftijd van 74 jaar ons bondslid
mevrouw M.W. Meers-Douven uit Buchten

Op 18 april 2022 overleed in de
leeftijd van 93 jaar ons bondslid
mevrouw I.E. de Jong-Koning uit Heerlen

Op 23 april 2022 overleed in de 
leeftijd van 66 jaar ons bondslid
de heer M. Oostdijk uit Hoensbroek

Op 28 april 2022 overleed in de
leeftijd van 80 jaar ons bondslid
de heer F.L. Goossens uit Beek

Op 8 mei 2022 overleed in de
leeftijd van 61 jaar ons bondslid
de heer H.H.E.M. Houben uit Beek 

Op 15 mei 2022 overleed in de 
leeftijd van 74 jaar ons bondslid
de heer J.H.M. van Daal uit Sittard

Op 29 mei 2022 overleed in de 
leeftijd van 75 jaar ons bondslid
de heer K. Stanneveld uit Kerkrade

Op 30 mei 2022 overleed in de
leeftijd van 75 jaar ons bondslid
de heer C.W.A. Cesco Resia uit Eygelshoven

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

VizierVizier


